
ISSN 2353-3137Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.strefapmi.pl

Źr
ód

ło
: f

ot
ol

ia
.c

om

wrzesień 2016 nr 14

ZŁOTY SPONSOR:11. Międzynarodowy Kongres PMI PC
już wkrótce!

Journey to Value

Stawka większa niż projekt
Tomasz Borucki

Zarządzanie ryzykiem – klucz
do powodzenia projektu

Paulina Denis

Czy człowiek jest silniejszy
od pączka?

Wywiad z Miłoszem Brzezińskim

s. 44

s. 6

s. 10

s. 36





Drodzy Czytelnicy!

Wrzesień to czas, w którym po wakacjach, z nowym 

zapałem i energią zabieramy się do intensywnej 

pracy, koniec roku już przecież całkiem niedługo, a za-

łożone plany, cele i „targety” trzeba zrealizować… Na 

pewno przyda się w tym pędzie odrobina inspiracji 

i refleksji. Dlatego, niezmiennie od 3 lat, po gorącym 

okresie letniego wypoczynku, wracamy do Was 

z kolejnym, czternastym już numerem „Strefy PMI”. 

A w nim między innymi kontynuujemy podjęty w poprzednim numerze temat 

ratowania zagrożonych projektów – tym razem wiele praktycznych porad serwuje 

nam Tomasz Borucki. Z kolei Paulina Denis podpowiada, jak dzięki skutecznemu 

zarządzaniu ryzykiem sprawić, by przed koniecznością sięgania po koło ratunkowe 

nie stanąć. Swoją serię artykułów o zarządzaniu programami kontynuuje Marcin 

Schubert, a Witold Janicki opisuje liczne sytuacje, w których tradycyjne metody 

zarządzania projektami wciąż znajdą zastosowanie i nie ustąpią pod naporem 

dynamicznego nurtu „agile”. Jarosław Pastuszak i Marcin Łapa podejmują tematy 

zarządzania projektami IT, a Grzegorz Laskowski podpowiada, na co zwracać uwagę 

przy wyborze oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami i portfelem. 

Nie zabrakło w „Strefie PMI” również wywiadów, w których między innymi Sylwia 

Dżuman i Miłosz Brzeziński udzielają nam wielu porad dotyczących życia zawodo-

wego i osobistego.  

Jeszcze przed wakacjami br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PMI Poland 

Chapter, podczas którego wybrany został nowy zarząd stowarzyszenia. O podsumo-

wanie minionej dwuletniej kadencji Zarządu poprosiliśmy Małgorzatę Kusyk, prezes 

PMI PC w latach 2014-2016. Natomiast w kolejnym numerze o plany na kadencję 

2016-2018 zapytamy nową prezes, Agnieszkę Krogulec. 

Szybkimi krokami zbliżamy się do kolejnej, jedenastej już edycji Międzynarodowego 

Kongresu PMI Poland Chapter. Już teraz to wyjątkowe wydarzenie zapowiada się 

niezwykle ciekawie, dlatego gorąco polecamy śledzenie www i social mediów, gdzie 

na bieżąco zespół Kongresu publikuje wieści o prelegentach i programie. I oczywiście 

mamy nadzieję, że się tam już za dwa miesiące zobaczymy, z kolejnym numerem 

Waszego ulubionego kwartalnika w garści.

A w międzyczasie życzymy przyjemnej lektury!
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Statystyki co roku są podobne. 
Co roku równie smutne i nie 
napawające nadzieją. Źródłowe 
przyczyny niezmienne i wciąż te 
same. Apele i nawoływania zdają 
się na nic i pozostają bez echa. 
Czy chodzi o statystyki utonięć 
w czasie kolejnych wakacji? 
A może o liczbę wypadków 
drogowych w czasie trwania 
policyjnej „Akcji Znicz”? Nic 
podobnego. 

Każdego roku firma doradcza PM Solutions 
Inc. ankietuje 160 firm i ponad 20 tysięcy 
przeprowadzonych przez te firmy projektów.  
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Tzw. „powodzeniem” zakończyła się mniej niż 
połowa przedsięwzięć a blisko 40% skończyło 
jako „ewidentne porażki”. Codzienne rozmo-
wy z wyższą kadrą kierowniczą, nie tylko firm 
branży IT, potwierdzają tę smutną prawdę 
o projektach, które osiadły na mieliźnie.

I co roku wszyscy zastanawiamy się głośno 
„dlaczego tak się dzieje”?

Jest pięć zasadniczych przyczyn, niezmien-
nych od wielu lat, z powodu których projekty 
zbaczają z kursu i osiadają na mieliźnie:

niejasno sprecyzowane wymagania;

brak wykwalifikowanych i odpowiedniej 
jakości zasobów;

nierealistyczne i zbyt optymistyczne har-
monogramowanie;

błędne dane i niedokładne szacowanie 
i planowanie;

niezidentyfikowane ryzyka.

Pomimo tego, że kadra kierownicza i społecz-
ność kierowników projektów doskonale zadają 
sobie sprawę z przyczyn porażek projektów, 
niewiele podejmuje się działań na rzecz popra-
wy sytuacji.

„Świadomość przyczyn porażek jest ważna 
i należy o tych przyczynach pamiętać. Jednak 
naprawdę kluczowa dla sukcesu projektu 
jest umiejętność właściwego zdiagnozowa-
nia, oceny i szybkiej reakcji w sytuacji, gdy 
pojawiają się przesłanki, że projekt może 
osiąść na mieliźnie. – Wydaje się, że więk-
szość, a przynajmniej niektóre projekty w fir-
mach, udałoby się uratować, gdyby organiza-
cje wiedziały jak to zrobić” – mówi George 
Sifri, znany w międzynarodowym środowisku 
ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, 
trener i główny konsultant Management Tra-
ining & Development Center (MT&DC) oraz 
instruktor TwentyEighty Project Execution 

z Waszyngtonu. – Jest kilka sygnałów, które 
kwalifikują projekt do bycia zagrożonym i te 
sygnały nie muszą występować łącznie:

odchylenie powyżej 15% realizacji 
harmonogramu i budżetu;

trudności z określeniem faktycznego 
terminu zakończenia projektu;

powstający produkt posiada wiele 
usterek;

zespół projektowy stale pracuje powyżej 
60 h tygodniowo;

relacje pomiędzy interesariuszami są 
napięte;

zespół projektowy pracuje pod presją i ma 
obniżone morale;

klient wyraża swoje niezadowolenie 
i straszy podjęciem działań prawnych.

Niestety, o tym że projekt jest zagrożony do-
wiadujemy się często zbyt późno, czasami 
nawet dopiero gdy zbliża się termin jego za-
kończenia… Dlaczego tak się dzieje? Jeśli kie-
rownik takiego tonącego projektu nie może 
liczyć na wsparcie w organizacji, lecz najwy-
żej na ciągłą krytykę i „stawianie na dywanik”, 
będzie dążył do tego, aby jak najdłużej ukry-
wać problemy w nadziei, że sam jakoś je roz-
wiąże. 

Pamiętajmy też, że przyszłość projektu jest 
zawsze w rękach sponsora. To sponsor zade-

cyduje o jego dalszych losach. Ratowanie za-
grożonego projektu jest trudne, drogie i bole-
sne – sponsorzy bardzo nie lubią takich sytu-
acji, więc musimy znać odpowiedź na pytanie 
czy tonący projekt jest w ogóle wart ratowa-
nia? 

 – Jeżeli projekt jest zagrożony z powodów 
„politycznych” to podejmowanie kroków na-
prawczych nie ma najmniejszego sensu, gdyż 
nie będziemy w stanie zapewnić najważniej-
szego – pełnego poparcia najwyższego kie-
rownictwa – ostrzega George Sifri.

Z moich rozmów z szefami firm IT wynika, że 
bardzo często i w wielu projektach pojawia-
ją się sygnały wskazujące na zagrożenia, lecz 
niezmiernie rzadko podejmowane są skoordy-
nowane i ubrane w proces działania napraw-
cze.

Co ciekawe, firmy posiadają metodyki prowa-
dzenia projektów, wytwarzania oprogramowa-
nia czy dostarczania produktów, lecz rzadko 
zdarza się, aby posiadały metodykę ratowa-
nia zagrożonych projektów. A takie usystema-
tyzowane podejście może znacznie poprawić 
statystki, o których wspominałem na począt-
ku artykułu.

O podejściu do ratowania projektu mówi John 
Buxton, były kierownik programu w Siłach 
Powietrznych USA, trener MT&DC oraz Twen-
tyEighty Project Execution: – Liczy się czas 
i szybkie podejmowanie decyzji. Precyzyjna 

STREFA WIEDZY

Stawka większa niż projekt
Tomasz Borucki

ocena faktycznego stanu zaawansowania pro-
jektu – zgodnie z zasadą „100% done” zrobio-
ne-niezrobione, jest-nie ma, działa-nie działa. 
Pomiędzy kamienie milowe do harmonogramu 
wprowadzamy kamienie calowe. Należy dzia-
łać bardzo szybko i sprawnie, ale zarazem de-
likatnie, pamiętając, że oceniamy stan projek-
tu, a nie pracę ludzi. Dlatego bardzo często re-
komenduję powołanie „projektu ratunkowego” 
działającego na rzecz „projektu ratowanego” 
a wszystkie prace odbywają się w tzw. War 
Roomie, sztabie kryzysowym pod nadzorem 
kierownika projektu ratunkowego. W takiej sy-
tuacji kluczowe jest ustalenie relacji pomiędzy 
kierownikami projektu ratowanego i ratunko-
wego oraz podbudowanie morale zespołu pro-
jektowego. Nie trzeba nikogo przekonywać, że 
zestresowani, zrezygnowani i nie angażujący 
się z własnej woli pracownicy stanowią niepo-
trzebny balast, który ciągnie taki tonący okręt 
na dno. 

George Sifri konstatuje: – Moje 30-letnie do-
świadczenia w pracy na projektach wskazu-
ją jednoznacznie, że aby skutecznie uratować 
projekt należy:

ograniczyć zakres projektu – wszędzie 
tam gdzie jest to możliwe;

zwiększyć wydajność – wszędzie tam 
gdzie jest to możliwe;

komunikować zmiany i opóźnienia 
– wszystkim, których one dotyczą;

zdobyć i utrzymać poparcie Sponsora 
– w każdych okolicznościach.

1.

2.

3.

4.

5.
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Tomasz
Borucki

Członek-założyciel PMI Poland Chapter, 
współwłaściciel i członek zarządu firmy 
MTDC, pierwszego polskiego PMI R.E.P, 
który od ponad 20 lat propaguje najwyższe 
światowe standardy zarządzania projektami, 
rozwijając kompetencje kierowników pro-
jektów oraz członków zespołu projektowe-
go, a także Kanclerz ds. kontaktów z bizne-
sem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowo-
ści w Poznaniu, jednej z pierwszych uczelni 
wyższych realizujących profil praktyczny na 
kierunku zarządzanie.
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Roomie, sztabie kryzysowym pod nadzorem 
kierownika projektu ratunkowego. W takiej sy-
tuacji kluczowe jest ustalenie relacji pomiędzy 
kierownikami projektu ratowanego i ratunko-
wego oraz podbudowanie morale zespołu pro-
jektowego. Nie trzeba nikogo przekonywać, że 
zestresowani, zrezygnowani i nie angażujący 
się z własnej woli pracownicy stanowią niepo-
trzebny balast, który ciągnie taki tonący okręt 
na dno. 

George Sifri konstatuje: – Moje 30-letnie do-
świadczenia w pracy na projektach wskazu-
ją jednoznacznie, że aby skutecznie uratować 
projekt należy:

ograniczyć zakres projektu – wszędzie 
tam gdzie jest to możliwe;

zwiększyć wydajność – wszędzie tam 
gdzie jest to możliwe;

komunikować zmiany i opóźnienia 
– wszystkim, których one dotyczą;

zdobyć i utrzymać poparcie Sponsora 
– w każdych okolicznościach.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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W poprzednim numerze 
„Strefy PMI” nakreśliłem 
zakres standardu zarządzania 
programami opublikowany przez 
Project Management Institute. 
Nadszedł czas, by zejść na 
poziom domen, czyli obszarów 
zainteresowania i zarządzania 
operacyjnego, którymi kierownik 
programu powinien się zająć, żeby 
zwiększyć prawdopodobieństwo 
swojego sukcesu. 

Wydaje się, że najlepszym sposobem na 
okiełznanie każdej z domen jest podzielenie 
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ich na zestawy czynności i utworzenie 
dowodów tych czynności, czyli dokumentów, 
rejestrów oraz raportów, które dają podstawy 
dla działań i są narzędziem komunikacji. 
Oczywiście z jednej strony należy pamiętać, 
by w codziennej pracy nie przesadzać z ilością 
ww. dowodów. Z drugiej strony nie można 
też być pod tym względem zbyt „zwinnym”. 
Jednocześnie jestem zdania, że należy je 
tworzyć ze szczególną dbałością o ich jakość.

W myśl standardu, dostosowanie strategii 
programu (ang. Program Strategy Alignment) 
to domena, w której zachodzi identyfikacja 
nadarzających się możliwości i okazji do 
uzyskania korzyści, by osiągnąć strategiczne 
cele organizacji. Tutaj też zachodzi ciągła we-
ryfikacja tego, co się dzieje w otoczeniu pro-

gramu, zarówno tego, co ma wpływ w samej 

organizacji, jak i czynników zewnętrznych, 

przy czym główny akcent jest położony na 

korzyści, jakie może osiągnąć organizacja. 

Można powiedzieć, że nieśmiertelne słowa 

Winstona Churchilla, „Bez względu na to jak 

świetna jest strategia, zawsze powinieneś 

patrzeć na rezultaty”, są cały czas parafrazo-

wane w tekście standardu. 

Mała refleksja. Wizja i misja organizacji, 

w której jest realizowany program, powinna 

być ciągle weryfikowana wewnętrznie oraz 

z otoczeniem organizacji, a następnie cyklicz-

nie przekładana wprost na plany strategiczne. 

Za tym powinno iść zarządzanie na poziomie 

projektów i programów oraz codziennej pracy 

operacyjnej. Dopiero przy dobrym zarządzaniu 

na poziomie misji, wizji i planów strategicz-

nych program ma szansę powodzenia. Bo 

tylko wtedy przeniesie organizacji korzyści, 

które ją realnie wzmocnią. Pytanie, czy kie-

rownik programu powinien poddawać rewizji 

opisany wyżej poziom zarządczy, na który 

może nie mieć całkowicie wpływu? W duchu 

etyki, w jakim jest napisany standard, 

odpowiedź jest twierdząca. To również jego 

zadanie, więc powinien artykułować swoje 
wątpliwości. Co się z tym później może stać, 
to temat na osobny artykuł. 

Przyjmijmy jednak, że organizacja ma solidne 
podstawy strategiczne i rozwija się zgodnie 
z oczekiwaniami jej właścicieli. W tej sytuacji 
kierownik programu musi po prostu dbać 
o zgodność swoich poczynań ze zmieniającym 
się otoczeniem od otrzymania mandatu na 
realizację programu do jego zakończenia. 
Uzyskany mandat do realizacji programu 
oznacza tyle, że dokonano początkowej oceny 
zgodności programu z planami strategicznymi 
organizacji, wynikającymi z jej wizji i misji.

Następnym krokiem jest zdefiniowanie trzech 
najistotniejszych dokumentów z punktu 
widzenia fazy formułowania i przygotowania 
programu. Tu mam na myśli: mapę drogową 
programu (and. Program Raodmap), uzasad-
nienie biznesowe programu (ang. Program 
Business Case), plan programu (ang. Program 
Plan). 

Mapa drogowa programu (ang. Program 
Roadmap) to jeden z najbardziej kluczowych 
dokumentów programu. Jest swoistym punk-
tem odniesienia (ang. baseline) dla całości 
jego realizacji. Pokazuje chronologiczny plan 
kamieni milowych i zależności między nimi 
oraz najważniejsze punkty decyzyjne. Wiąże 
strategię organizacji i programu z zaplanowa-
nymi działaniami. Pokazuje, kiedy program 
będzie dostarczał zamierzone korzyści. 
Jako narzędzie spisuje się też bardzo dobrze 
w kontekście odszukiwania luk, jakie mamy 
w planie oraz momentów największych 
ekspozycji na ryzyka.  

Plan programu (ang. Program Plan) – w przy-
padku tego dokumentu wchodzimy na poziom 
wizji i misji programu. Wizja to inaczej przed-
stawienie przyszłego oczekiwanego stanu, 
jaki organizacja chce osiągnąć przez realizację 
programu. Ma przypominać cele i zamierzone 
korzyści. Misja odpowiada nam natomiast na 
pytanie, dlaczego program w ogóle istnieje 
i jest realizowany. Plan programu precyzuje 
jego cele, ale już w kontekście ich realizacji 
w konkretnych komponentach. Jednocześnie 
autoryzuje utworzenie poszczególnych 
komponentów, jakimi mogą być inne podpro-
gramy, projekty czy aktywności związane 
z programem, ale których nie można inaczej 
sklasyfikować. Dokument ten definiuje rów-
nież kryteria sukcesu programu oraz metryki 
z tym związane.

Uzasadnienie biznesowe programu (ang. 
Program Business Case) – w mojej opinii 
najistotniejszy dokument etapu formułowa-
nia programu, gdyż na nim zasadza się funda-
ment każdego przedsięwzięcia biznesowego, 
jakim jest określenie zwrotu z inwestycji. 
Dodam, że zwrot ten nie musi mieć charakte-
ru pieniężnego. Natomiast standard jasno 
mówi, że powinien on być skwantyfikowany. 
Co ciekawe, organizacje bardzo często 
pomijają konieczność przygotowania jasnego 
i jednoznacznego wskazania opłacalności 
przedsięwzięcia. Również, jak już nawet 
zostanie taki dokument utworzony, to 
najczęściej zostaje on w pierwotnej formie 
zdeponowany w repozytorium i nigdy więcej 
nie podlega uaktualnieniom. To tak, jakby 
żeglarz pływał przez ocean, nie biorąc pod 
uwagę przeszkód, jakie mogą go zatrzymać. 

Dobre uzasadnienie biznesowe programu musi 
zawierać formalną deklarację wartości, jaką 
przyniesie. Musi też zawierać uzasadnienie 
użycia zasobów na jego realizację. Co ważne, 
powinien też zawierać wszelkie elementy, 
które mogą wpłynąć na realizację przedsię-
wzięcia, łącznie z wpływem środowiska 
zewnętrznego oraz barierami zewnętrznymi, 
z jakimi może spotkać się organizacja podczas 
implementacji zmian. Uzasadnienie biznesowe 
programu wraz z mandatem do jego realizacji 
jest kluczowym dokumentem dla autoryzacji 
programu przez liderów organizacji. Powinien 
też zawierać informację na temat alternatyw-
nych rozwiązań ze wskazaniem, dlaczego 
inne warianty nie zostały wybrane. W tym 
dokumencie pojawia się też sformułowanie 
potrzeby biznesowej. Dobrze, żeby organizacja 
miała ją mocno ugruntowaną, bo to zwiększa 
szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Tu 
mogę przywołać ciekawe słowa Toma Petersa, 
który w swej książce Biznes od nowa nawiązu-
je do genezy innowacji i potrzeby biznesowej: 
„Wszelka innowacja nie jest zasługą badań 
rynkowych ani starannie dobranych grup 
dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych 
ludzi”. 

Na kształt wyżej wymienionych dokumentów 
mają wpływ działania określone w standardzie 
jako ocena oddziaływania środowiska 
(ang. Environmental Assessments). Czynniki 
środowiska mogą spowodować zmiany, 
mogą wstrzymać lub nawet spowodować 
przedwczesne zakończenie realizacji progra-
mu. Dlatego powinny być ustawicznie weryfi-
kowane. Metodyka wskazuje kilka narzędzi 
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analitycznych, takich jak: analiza porównaw-
cza korzyści, studium wykonalności, analiza 
SWOT, analiza założeń oraz analiza informacji 
historycznych. Analiza to źródło wiedzy, 
zatem im więcej syntetycznych informacji uda 
się zgromadzić na początku całego przedsię-
wzięcia, tym łatwiej realizować kolejne etapy 
programu. Standard uwypukla użycie narzędzi 
analitycznych w fazie inicjalnej. 

W następnym numerze przedstawię kolejną 
domenę standardu, czyli zarządzanie korzy-
ściami programu (ang. Program Benefits 
Management). Zapraszam do lektury.

Pytanie konkursowe (2 z 5):

W którym dokumencie standardu powinny zna-
leźć się metryki (KPI) dotyczące realizowanych 
w nim korzyści?

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, zorganizowa-
ne zostanie losowanie, które odbędzie się pod-
czas 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. Odpowie-
dzi mogą być przysyłane pojedynczo jak 
i zbiorczo – na adres redakcja@strefapmi.pl.
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programu powinien się zająć, żeby 
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ich na zestawy czynności i utworzenie 
dowodów tych czynności, czyli dokumentów, 
rejestrów oraz raportów, które dają podstawy 
dla działań i są narzędziem komunikacji. 
Oczywiście z jednej strony należy pamiętać, 
by w codziennej pracy nie przesadzać z ilością 
ww. dowodów. Z drugiej strony nie można 
też być pod tym względem zbyt „zwinnym”. 
Jednocześnie jestem zdania, że należy je 
tworzyć ze szczególną dbałością o ich jakość.

W myśl standardu, dostosowanie strategii 
programu (ang. Program Strategy Alignment) 
to domena, w której zachodzi identyfikacja 
nadarzających się możliwości i okazji do 
uzyskania korzyści, by osiągnąć strategiczne 
cele organizacji. Tutaj też zachodzi ciągła we-
ryfikacja tego, co się dzieje w otoczeniu pro-

gramu, zarówno tego, co ma wpływ w samej 

organizacji, jak i czynników zewnętrznych, 

przy czym główny akcent jest położony na 

korzyści, jakie może osiągnąć organizacja. 

Można powiedzieć, że nieśmiertelne słowa 

Winstona Churchilla, „Bez względu na to jak 

świetna jest strategia, zawsze powinieneś 

patrzeć na rezultaty”, są cały czas parafrazo-

wane w tekście standardu. 

Mała refleksja. Wizja i misja organizacji, 

w której jest realizowany program, powinna 

być ciągle weryfikowana wewnętrznie oraz 

z otoczeniem organizacji, a następnie cyklicz-

nie przekładana wprost na plany strategiczne. 

Za tym powinno iść zarządzanie na poziomie 

projektów i programów oraz codziennej pracy 

operacyjnej. Dopiero przy dobrym zarządzaniu 

na poziomie misji, wizji i planów strategicz-

nych program ma szansę powodzenia. Bo 

tylko wtedy przeniesie organizacji korzyści, 

które ją realnie wzmocnią. Pytanie, czy kie-

rownik programu powinien poddawać rewizji 

opisany wyżej poziom zarządczy, na który 

może nie mieć całkowicie wpływu? W duchu 

etyki, w jakim jest napisany standard, 

odpowiedź jest twierdząca. To również jego 

zadanie, więc powinien artykułować swoje 
wątpliwości. Co się z tym później może stać, 
to temat na osobny artykuł. 

Przyjmijmy jednak, że organizacja ma solidne 
podstawy strategiczne i rozwija się zgodnie 
z oczekiwaniami jej właścicieli. W tej sytuacji 
kierownik programu musi po prostu dbać 
o zgodność swoich poczynań ze zmieniającym 
się otoczeniem od otrzymania mandatu na 
realizację programu do jego zakończenia. 
Uzyskany mandat do realizacji programu 
oznacza tyle, że dokonano początkowej oceny 
zgodności programu z planami strategicznymi 
organizacji, wynikającymi z jej wizji i misji.

Następnym krokiem jest zdefiniowanie trzech 
najistotniejszych dokumentów z punktu 
widzenia fazy formułowania i przygotowania 
programu. Tu mam na myśli: mapę drogową 
programu (and. Program Raodmap), uzasad-
nienie biznesowe programu (ang. Program 
Business Case), plan programu (ang. Program 
Plan). 

Mapa drogowa programu (ang. Program 
Roadmap) to jeden z najbardziej kluczowych 
dokumentów programu. Jest swoistym punk-
tem odniesienia (ang. baseline) dla całości 
jego realizacji. Pokazuje chronologiczny plan 
kamieni milowych i zależności między nimi 
oraz najważniejsze punkty decyzyjne. Wiąże 
strategię organizacji i programu z zaplanowa-
nymi działaniami. Pokazuje, kiedy program 
będzie dostarczał zamierzone korzyści. 
Jako narzędzie spisuje się też bardzo dobrze 
w kontekście odszukiwania luk, jakie mamy 
w planie oraz momentów największych 
ekspozycji na ryzyka.  

Plan programu (ang. Program Plan) – w przy-
padku tego dokumentu wchodzimy na poziom 
wizji i misji programu. Wizja to inaczej przed-
stawienie przyszłego oczekiwanego stanu, 
jaki organizacja chce osiągnąć przez realizację 
programu. Ma przypominać cele i zamierzone 
korzyści. Misja odpowiada nam natomiast na 
pytanie, dlaczego program w ogóle istnieje 
i jest realizowany. Plan programu precyzuje 
jego cele, ale już w kontekście ich realizacji 
w konkretnych komponentach. Jednocześnie 
autoryzuje utworzenie poszczególnych 
komponentów, jakimi mogą być inne podpro-
gramy, projekty czy aktywności związane 
z programem, ale których nie można inaczej 
sklasyfikować. Dokument ten definiuje rów-
nież kryteria sukcesu programu oraz metryki 
z tym związane.

Uzasadnienie biznesowe programu (ang. 
Program Business Case) – w mojej opinii 
najistotniejszy dokument etapu formułowa-
nia programu, gdyż na nim zasadza się funda-
ment każdego przedsięwzięcia biznesowego, 
jakim jest określenie zwrotu z inwestycji. 
Dodam, że zwrot ten nie musi mieć charakte-
ru pieniężnego. Natomiast standard jasno 
mówi, że powinien on być skwantyfikowany. 
Co ciekawe, organizacje bardzo często 
pomijają konieczność przygotowania jasnego 
i jednoznacznego wskazania opłacalności 
przedsięwzięcia. Również, jak już nawet 
zostanie taki dokument utworzony, to 
najczęściej zostaje on w pierwotnej formie 
zdeponowany w repozytorium i nigdy więcej 
nie podlega uaktualnieniom. To tak, jakby 
żeglarz pływał przez ocean, nie biorąc pod 
uwagę przeszkód, jakie mogą go zatrzymać. 

Dobre uzasadnienie biznesowe programu musi 
zawierać formalną deklarację wartości, jaką 
przyniesie. Musi też zawierać uzasadnienie 
użycia zasobów na jego realizację. Co ważne, 
powinien też zawierać wszelkie elementy, 
które mogą wpłynąć na realizację przedsię-
wzięcia, łącznie z wpływem środowiska 
zewnętrznego oraz barierami zewnętrznymi, 
z jakimi może spotkać się organizacja podczas 
implementacji zmian. Uzasadnienie biznesowe 
programu wraz z mandatem do jego realizacji 
jest kluczowym dokumentem dla autoryzacji 
programu przez liderów organizacji. Powinien 
też zawierać informację na temat alternatyw-
nych rozwiązań ze wskazaniem, dlaczego 
inne warianty nie zostały wybrane. W tym 
dokumencie pojawia się też sformułowanie 
potrzeby biznesowej. Dobrze, żeby organizacja 
miała ją mocno ugruntowaną, bo to zwiększa 
szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Tu 
mogę przywołać ciekawe słowa Toma Petersa, 
który w swej książce Biznes od nowa nawiązu-
je do genezy innowacji i potrzeby biznesowej: 
„Wszelka innowacja nie jest zasługą badań 
rynkowych ani starannie dobranych grup 
dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych 
ludzi”. 

Na kształt wyżej wymienionych dokumentów 
mają wpływ działania określone w standardzie 
jako ocena oddziaływania środowiska 
(ang. Environmental Assessments). Czynniki 
środowiska mogą spowodować zmiany, 
mogą wstrzymać lub nawet spowodować 
przedwczesne zakończenie realizacji progra-
mu. Dlatego powinny być ustawicznie weryfi-
kowane. Metodyka wskazuje kilka narzędzi 
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analitycznych, takich jak: analiza porównaw-
cza korzyści, studium wykonalności, analiza 
SWOT, analiza założeń oraz analiza informacji 
historycznych. Analiza to źródło wiedzy, 
zatem im więcej syntetycznych informacji uda 
się zgromadzić na początku całego przedsię-
wzięcia, tym łatwiej realizować kolejne etapy 
programu. Standard uwypukla użycie narzędzi 
analitycznych w fazie inicjalnej. 

W następnym numerze przedstawię kolejną 
domenę standardu, czyli zarządzanie korzy-
ściami programu (ang. Program Benefits 
Management). Zapraszam do lektury.

Pytanie konkursowe (2 z 5):

W którym dokumencie standardu powinny zna-
leźć się metryki (KPI) dotyczące realizowanych 
w nim korzyści?

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, zorganizowa-
ne zostanie losowanie, które odbędzie się pod-
czas 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. Odpowie-
dzi mogą być przysyłane pojedynczo jak 
i zbiorczo – na adres redakcja@strefapmi.pl.

Marcin
Schubert
PMP
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Wyobraź sobie, że właśnie 
został uruchomiony jeden 
z największych i najważniejszych 
projektów w organizacji. 
Zarząd oczekuje, że ten projekt 
o strategicznym znaczeniu 
przyniesie znaczące korzyści 
i dlatego właśnie Ty dzięki 
dotychczasowej dobrej opinii, ze 
względu na Twoją umiejętność 
budowania wysokowydajnych 
zespołów i efektywnego 
dostarczania wyników zostałeś 
wybrany na kierownika projektu. 
Jest to, niewątpliwie, okazja dla 
Twojego rozwoju.

STREFA WIEDZY
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Jednak każda okazja obarczona jest ryzy-

kiem. Jeżeli pomimo najlepszych starań pro-

jekt zakończy się niepowodzeniem lub przy-

niesie mniejsze niż oczekiwane efekty, kon-

sekwencje dla Ciebie i dla Twojej organizacji 

mogą być katastrofalne. Tym samym, szanse 

na oczekiwany sukces nie są wysokie, bo ist-

nieje szereg czynników utrudniających jego 

osiągnięcie. 

Bardzo konkurencyjne środowisko ekono-

miczne oznacza, że istnieje ogromna presja, 

aby szybko przynosić rezultaty. Dzisiejsze or-

ganizacje współpracują z wieloma partnera-

mi biznesowymi, co oznacza więcej obsza-

rów zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie 

powiązanych i zależnych, co trzeba uwzględ-

nić w projekcie. Co więcej, same kryteria suk-

cesu uległy dziś zmianie. „Na czas, w budże-

cie i zgodnie ze specyfikacją” już nie wystar-
cza. Aby uznać Twój pełny sukces warto wy-
kazać, że osiągnięto cele projektu, zmiany 
były zarządzane efektywnie, a do tego speł-
niłeś, a może nawet przekroczyłeś oczekiwa-
nia interesariuszy i oczywiście zrozumiałeś 
oraz dostarczyłeś wymierne korzyści bizne-
sowe. 

Każdy projekt stoi w obliczu licznych wyzwań 
i zagrożeń, a ich wpływ może być różny w za-
leżności od zakresu projektu oraz zastosowa-
nego podejścia. Ponieważ organizacje stają się 
coraz bardziej skoncentrowane na projektach 
specjalnego przeznaczenia, złożoność zarzą-
dzania ryzykiem wzrasta. 

Ale nie zniechęcaj się. Możesz zwiększyć 
szanse na sukces dzięki jednemu z krytycz-
nych czynników jakim jest ocena potencjal-
nych barier (i prawdopodobieństwa ich wy-
stąpienia) oraz kluczowych wskaźników suk-
cesu.

Badanie z 2013 roku wskazuje, że słaby proces 
zarządzania ryzykiem jest na 3 miejscu (po 
opóźnieniach projektu i złych praktykach do-
tyczących szacowania/planowania) wśród 

przyczyn osiągania przez projekty wyników 

gorszych od oczekiwanych (Wykres 1). 

Na początku każdego z projektów, potencjal-

ny wpływ ryzyka (na koszty i/lub harmono-

gram) jest niemal nieograniczony. Pojawia się 

jednak konieczność wyboru: czy poświęcić, 

w odpowiednim czasie, uwagę na zrozumienie 

i zarządzanie ryzykiem, czy nie podejmować 

tego wysiłku i zdać się na niewiadomą, a co za 

tym idzie przyjąć konsekwencje takiej decy-

zji. Te zaś, kiedy już się pojawią, mogą okazać 

się absolutnie niemożliwe do zmitygowania. 

Z doświadczenia wiemy jednak, że organiza-

cje zwykle nie są proaktywne w obszarze za-

rządzania ryzykiem. Są to działania o niskim 

priorytecie, a nawet często można usłyszeć od 

kierownika projektu: „Nie miałem czasu, aby 

spojrzeć na Rejestr Ryzyk, jestem zbyt zajęty 

opracowaniem planu projektu i ustaleniami 

z dostawcą”. Tutaj nasuwa się też pewna re-

fleksja odnośnie samego nazywania i definio-

wania ryzyk, do czego warto podejść z od-

powiednią starannością. Idąc za przykładem 

wyżej przytoczonego badania „opóźnienie pro-

jektu” tak samo jak nie jest przyczyną niepo-

wodzenia projektu, a wynikiem czynników, 

które na to opóźnienie wpłynęły, tak też nie 

jest ryzykiem, a wynikiem zaistniałego ryzyka. 

Ryzykiem wpływającym na opóźnienie projek-

tu może być natomiast „opóźnienie dostawy 

materiałów przez producenta”, co w efekcie 

może przełożyć się na opóźnienie projektu. 

Korzyści z zarządzania ryzykiem 
Sam proces zarządzania ryzykiem jest proce-

sem niezależnym, dającym pogląd na „zdro-

wie” projektu. Dostarczy Tobie jako kierowni-

kowi projektu i kadrze zarządzającej całościo-

wy obraz zagrożeń, wyzwań, szans i potencjal-

nych problemów oraz pomoże je monitorować 

i nimi zarządzać. Może to nie tylko zmniejszyć 

koszty projektu, ale da Ci również cenne na-

rzędzie w celu reagowania na ryzyka związane 

z inwestycjami w projekcie i taktycznymi dzia-

łaniami projektowymi. Zarządzanie ryzykiem 

projektu to działanie prewencyjne. Warto po-

dejść do niego sumiennie i dokładnie przeana-

lizować, czego możemy spodziewać się w pro-

jekcie. Uzbrojony w informacje na temat stanu 

projektu, będziesz w stanie lepiej przewidywać 

i unikać problemów, które prowadzą do zbęd-

nych kosztów czy przekroczeń harmonogra-

mu. Zapobieganie dalszym defektom i opóź-

nieniom pomoże Ci poprawić wydajność pro-

jektu dzięki: 

identyfikacji mocnych i słabych stron w po-
dejściu do realizacji projektu, 

sprawdzaniu postępów i potencjału pro-
jektu,

umożliwieniu efektywnego systemu rapor-
towania i komunikacji, 

poświęceniu uwagi i podjęciu działań 
względem wybranych, najistotniejszych 
ryzyk.

Brzmi zachęcająco, ale od czego 
zacząć? 

Korzyści z procesu zarządzania ryzykiem będą 

płynąć tylko wtedy gdy będzie on dostoso-

wany do realiów organizacji, z elastycznością 

dla różnych typów projektów oraz kiedy kul-

tura organizacyjna będzie dojrzała na tyle, aby 

wszelkie procedury i narzędzia je wspierające 

były wykorzystywane. 

Jako że nie ma dwóch identycznych projek-

tów, model i zasady jakie zostaną przyjęte do 

zarządzania ryzykiem powinny zostać okre-

ślone czy to na poziomie projektu, portfela 

czy całej organizacji w zależności od jej spe-

cyfiki, wymagań i oczekiwań. Bardzo ważne 

jest jednak, aby pamiętać, że proces zarzą-

dzania ryzykiem jest niezależny od samego 

projektu, w celu zapewnienia jego obiektyw-

ności. 

W dojrzałych organizacjach zadanie wdro-

żenia zarządzania ryzykiem i wszystkiego co 

się z tym wiąże, a w tym również krzewienia 

wiedzy i dobrych praktyk, weźmie na siebie 

PMO. Gdy jednak nie masz takiego wspar-

cia, podstawę dadzą Ci standardy takie jak 

PMBOK® Guide (rys. 1) czy M_o_R® (rys. 2).

Obydwa standardy podają zasadniczo bardzo 

zbliżony przebieg procesów, również narzędzia 

w znacznej mierze pokrywają się w obydwu 

przypadkach. Przy czym PMBOK® Guide podaje 

nieco inne przykłady, jak choćby rozbudowa-

ne techniki gromadzenia informacji, takie jak 

technika delficka, wywiady czy wyszukiwanie 
ryzyk technikami graficznymi – np. poprzez 
wykorzystanie diagramów Ishikawy, schema-
tów blokowych czy diagramów pokazujących 
zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy 
elementami projektu, a także analiza SWOT. 
Ta ostatnia, dobrze wszystkim znana, polega-
jąca na identyfikacji mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń, da Ci wprost zidentyfi-
kowane ryzyka. Natomiast opisane zależności 
pomiędzy ryzykami a mocnymi i słabymi stro-
nami posłużą do opracowania planów prze-
ciwdziałaniu ryzyku.

Profil ryzyka danego projektu jest w dużej 
mierze wynikiem złożoności projektu i doj-
rzałości procesów projektowych. Wśród tych 
szczególnie złożonych możemy wyróżnić np. 

transakcje lub inicjatywy, które mają zna-
czący wpływ na organizację, takie jak fuzje 
i przejęcia,

znaczące inwestycje finansowe, np. 
budowa nowej siedziby firmy, nowego 
bloku produkcyjnego,

zapewnienie zgodności z nowymi regula-
cjami, co wymaga pewności, że cele zo-
staną osiągnięte w określonych terminach 
i zakresach, co często obwarowane jest 
karami. 

Oprócz złożoności projektu, na profil ryzyka 
mają wpływ takie czynniki jak: 

brak dojrzałych wewnętrznych metod i pro-
cesów projektowych, 

brak informacji historycznych o zrealizo-

wanych projektach, problemach i szansach 

związanych z budżetem, harmonogramem, 

statusem, 

brak kultury projektowej. 

Krytyczne punkty ryzyka 
w projekcie 

Identyfikowanie punktów zapalnych na po-

czątku projektu pomoże Ci zmniejszyć ryzyko 

wystąpienia problemów w kolejnych etapach. 

Adekwatnie, identyfikowanie szans na po-

czątku zwiększa możliwość ich wykorzysta-

nia z biegiem projektu.

Pierwsze podejście do identyfikacji i anali-

zy ryzyk warto zrobić już na samym początku 

projektu wykorzystując do tego Kartę Projek-

tu, w której zresztą zwykle znajduje się sekcja 

dla ryzyk. Często już na podstawie celu, za-

kresu, założeń, a może ograniczeń narzuco-

nych z góry – czy to ze strony zarządu np. 

względem budżetu, czy ze strony regulato-

ra np. względem terminu – będziesz w stanie 

wychwycić główne ryzyka.

Doświadczenie mówi, że wyzwania pojawiają 

się w czterech głównych obszarach: 

cele projektu i uzasadnienie biznesowe 

wraz z ograniczeniami – przyczyny i wa-

rianty uruchomienia projektu z uwzględ-

nieniem ograniczeń odgórnych pochodzą-

cych od regulatora, spółki-matki, zarządu 

organizacji,  

otoczenie biznesowe – zewnętrzne, we-

wnętrzne, inne obszary funkcjonalne w or-

ganizacji zaangażowane w projekt; projekt 

nie działa w zupełnej izolacji i będą miały 

na niego wpływ czynniki zupełnie od Ciebie 

niezależne,

organizacja projektu – skład i struktura 

zespołu, interesariusze, dostawcy,

zakres i realizacja – stare systemy, inter-

fejsy, procesy wykonawcze w celu uzyska-

nia produktu projektu i realizacji oczeki-

wanych korzyści. Realizacja projektu zaha-

cza zwykle o działania operacyjne i ingeruje 

w już istniejące procesy, systemy, produkty 

organizacji wymagając tym samym przewi-

dywania ryzyk i zarządzania zmianą.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania 

mogące mieć wpływ na projekty, doskonałym 

rozwiązaniem jest wypracowanie i wdrożenie 

metodyk, procedur i dobrych praktyk zarzą-

dzania ryzykiem. 

Szczegóły wcześniej wspomnianych procesów 

można zgłębić przez lekturę, jednak poznanie 

narzędzi i zasad to tylko początek. Zarządzanie 

ryzykiem to przede wszystkim doświadczenie 

i znajomość specyfiki branży, w której się pro-

wadzi projekty. Od ryzyka się nie ucieknie! Jest 

ono wpisane w życie, a więc i w prowadzenie 

projektów. Jeżeli nie będziemy o tym pamię-

tać, narazimy się na utratę kontroli nad pro-

wadzonymi działaniami. Jeśli jednak podej-

miemy wysiłek i spróbujemy nawigować i wy-

korzystywać ryzyka, może nam to przynieść 

korzyści. Praktyka czyni mistrza!

Zarządzanie ryzykiem – klucz do
powodzenia projektu
Paulina Denis
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Jednak każda okazja obarczona jest ryzy-

kiem. Jeżeli pomimo najlepszych starań pro-

jekt zakończy się niepowodzeniem lub przy-

niesie mniejsze niż oczekiwane efekty, kon-

sekwencje dla Ciebie i dla Twojej organizacji 

mogą być katastrofalne. Tym samym, szanse 

na oczekiwany sukces nie są wysokie, bo ist-

nieje szereg czynników utrudniających jego 

osiągnięcie. 

Bardzo konkurencyjne środowisko ekono-

miczne oznacza, że istnieje ogromna presja, 

aby szybko przynosić rezultaty. Dzisiejsze or-

ganizacje współpracują z wieloma partnera-

mi biznesowymi, co oznacza więcej obsza-

rów zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie 

powiązanych i zależnych, co trzeba uwzględ-

nić w projekcie. Co więcej, same kryteria suk-

cesu uległy dziś zmianie. „Na czas, w budże-

cie i zgodnie ze specyfikacją” już nie wystar-
cza. Aby uznać Twój pełny sukces warto wy-
kazać, że osiągnięto cele projektu, zmiany 
były zarządzane efektywnie, a do tego speł-
niłeś, a może nawet przekroczyłeś oczekiwa-
nia interesariuszy i oczywiście zrozumiałeś 
oraz dostarczyłeś wymierne korzyści bizne-
sowe. 

Każdy projekt stoi w obliczu licznych wyzwań 
i zagrożeń, a ich wpływ może być różny w za-
leżności od zakresu projektu oraz zastosowa-
nego podejścia. Ponieważ organizacje stają się 
coraz bardziej skoncentrowane na projektach 
specjalnego przeznaczenia, złożoność zarzą-
dzania ryzykiem wzrasta. 

Ale nie zniechęcaj się. Możesz zwiększyć 
szanse na sukces dzięki jednemu z krytycz-
nych czynników jakim jest ocena potencjal-
nych barier (i prawdopodobieństwa ich wy-
stąpienia) oraz kluczowych wskaźników suk-
cesu.

Badanie z 2013 roku wskazuje, że słaby proces 
zarządzania ryzykiem jest na 3 miejscu (po 
opóźnieniach projektu i złych praktykach do-
tyczących szacowania/planowania) wśród 

przyczyn osiągania przez projekty wyników 

gorszych od oczekiwanych (Wykres 1). 

Na początku każdego z projektów, potencjal-

ny wpływ ryzyka (na koszty i/lub harmono-

gram) jest niemal nieograniczony. Pojawia się 

jednak konieczność wyboru: czy poświęcić, 

w odpowiednim czasie, uwagę na zrozumienie 

i zarządzanie ryzykiem, czy nie podejmować 

tego wysiłku i zdać się na niewiadomą, a co za 

tym idzie przyjąć konsekwencje takiej decy-

zji. Te zaś, kiedy już się pojawią, mogą okazać 

się absolutnie niemożliwe do zmitygowania. 

Z doświadczenia wiemy jednak, że organiza-

cje zwykle nie są proaktywne w obszarze za-

rządzania ryzykiem. Są to działania o niskim 

priorytecie, a nawet często można usłyszeć od 

kierownika projektu: „Nie miałem czasu, aby 

spojrzeć na Rejestr Ryzyk, jestem zbyt zajęty 

opracowaniem planu projektu i ustaleniami 

z dostawcą”. Tutaj nasuwa się też pewna re-

fleksja odnośnie samego nazywania i definio-

wania ryzyk, do czego warto podejść z od-

powiednią starannością. Idąc za przykładem 

wyżej przytoczonego badania „opóźnienie pro-

jektu” tak samo jak nie jest przyczyną niepo-

wodzenia projektu, a wynikiem czynników, 

które na to opóźnienie wpłynęły, tak też nie 

jest ryzykiem, a wynikiem zaistniałego ryzyka. 

Ryzykiem wpływającym na opóźnienie projek-

tu może być natomiast „opóźnienie dostawy 

materiałów przez producenta”, co w efekcie 

może przełożyć się na opóźnienie projektu. 

Korzyści z zarządzania ryzykiem 
Sam proces zarządzania ryzykiem jest proce-

sem niezależnym, dającym pogląd na „zdro-

wie” projektu. Dostarczy Tobie jako kierowni-

kowi projektu i kadrze zarządzającej całościo-

wy obraz zagrożeń, wyzwań, szans i potencjal-

nych problemów oraz pomoże je monitorować 

i nimi zarządzać. Może to nie tylko zmniejszyć 

koszty projektu, ale da Ci również cenne na-

rzędzie w celu reagowania na ryzyka związane 

z inwestycjami w projekcie i taktycznymi dzia-

łaniami projektowymi. Zarządzanie ryzykiem 

projektu to działanie prewencyjne. Warto po-

dejść do niego sumiennie i dokładnie przeana-

lizować, czego możemy spodziewać się w pro-

jekcie. Uzbrojony w informacje na temat stanu 

projektu, będziesz w stanie lepiej przewidywać 

i unikać problemów, które prowadzą do zbęd-

nych kosztów czy przekroczeń harmonogra-

mu. Zapobieganie dalszym defektom i opóź-

nieniom pomoże Ci poprawić wydajność pro-

jektu dzięki: 

identyfikacji mocnych i słabych stron w po-
dejściu do realizacji projektu, 

sprawdzaniu postępów i potencjału pro-
jektu,

umożliwieniu efektywnego systemu rapor-
towania i komunikacji, 

poświęceniu uwagi i podjęciu działań 
względem wybranych, najistotniejszych 
ryzyk.

Brzmi zachęcająco, ale od czego 
zacząć? 

Korzyści z procesu zarządzania ryzykiem będą 

płynąć tylko wtedy gdy będzie on dostoso-

wany do realiów organizacji, z elastycznością 

dla różnych typów projektów oraz kiedy kul-

tura organizacyjna będzie dojrzała na tyle, aby 

wszelkie procedury i narzędzia je wspierające 

były wykorzystywane. 

Jako że nie ma dwóch identycznych projek-

tów, model i zasady jakie zostaną przyjęte do 

zarządzania ryzykiem powinny zostać okre-

ślone czy to na poziomie projektu, portfela 

czy całej organizacji w zależności od jej spe-

cyfiki, wymagań i oczekiwań. Bardzo ważne 

jest jednak, aby pamiętać, że proces zarzą-

dzania ryzykiem jest niezależny od samego 

projektu, w celu zapewnienia jego obiektyw-

ności. 

W dojrzałych organizacjach zadanie wdro-

żenia zarządzania ryzykiem i wszystkiego co 

się z tym wiąże, a w tym również krzewienia 

wiedzy i dobrych praktyk, weźmie na siebie 

PMO. Gdy jednak nie masz takiego wspar-

cia, podstawę dadzą Ci standardy takie jak 

PMBOK® Guide (rys. 1) czy M_o_R® (rys. 2).

Obydwa standardy podają zasadniczo bardzo 

zbliżony przebieg procesów, również narzędzia 

w znacznej mierze pokrywają się w obydwu 

przypadkach. Przy czym PMBOK® Guide podaje 

nieco inne przykłady, jak choćby rozbudowa-

ne techniki gromadzenia informacji, takie jak 

technika delficka, wywiady czy wyszukiwanie 
ryzyk technikami graficznymi – np. poprzez 
wykorzystanie diagramów Ishikawy, schema-
tów blokowych czy diagramów pokazujących 
zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy 
elementami projektu, a także analiza SWOT. 
Ta ostatnia, dobrze wszystkim znana, polega-
jąca na identyfikacji mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń, da Ci wprost zidentyfi-
kowane ryzyka. Natomiast opisane zależności 
pomiędzy ryzykami a mocnymi i słabymi stro-
nami posłużą do opracowania planów prze-
ciwdziałaniu ryzyku.

Profil ryzyka danego projektu jest w dużej 
mierze wynikiem złożoności projektu i doj-
rzałości procesów projektowych. Wśród tych 
szczególnie złożonych możemy wyróżnić np. 

transakcje lub inicjatywy, które mają zna-
czący wpływ na organizację, takie jak fuzje 
i przejęcia,

znaczące inwestycje finansowe, np. 
budowa nowej siedziby firmy, nowego 
bloku produkcyjnego,

zapewnienie zgodności z nowymi regula-
cjami, co wymaga pewności, że cele zo-
staną osiągnięte w określonych terminach 
i zakresach, co często obwarowane jest 
karami. 

Oprócz złożoności projektu, na profil ryzyka 
mają wpływ takie czynniki jak: 

brak dojrzałych wewnętrznych metod i pro-
cesów projektowych, 

brak informacji historycznych o zrealizo-

wanych projektach, problemach i szansach 

związanych z budżetem, harmonogramem, 

statusem, 

brak kultury projektowej. 

Krytyczne punkty ryzyka 
w projekcie 

Identyfikowanie punktów zapalnych na po-

czątku projektu pomoże Ci zmniejszyć ryzyko 

wystąpienia problemów w kolejnych etapach. 

Adekwatnie, identyfikowanie szans na po-

czątku zwiększa możliwość ich wykorzysta-

nia z biegiem projektu.

Pierwsze podejście do identyfikacji i anali-

zy ryzyk warto zrobić już na samym początku 

projektu wykorzystując do tego Kartę Projek-

tu, w której zresztą zwykle znajduje się sekcja 

dla ryzyk. Często już na podstawie celu, za-

kresu, założeń, a może ograniczeń narzuco-

nych z góry – czy to ze strony zarządu np. 

względem budżetu, czy ze strony regulato-

ra np. względem terminu – będziesz w stanie 

wychwycić główne ryzyka.

Doświadczenie mówi, że wyzwania pojawiają 

się w czterech głównych obszarach: 

cele projektu i uzasadnienie biznesowe 

wraz z ograniczeniami – przyczyny i wa-

rianty uruchomienia projektu z uwzględ-

nieniem ograniczeń odgórnych pochodzą-

cych od regulatora, spółki-matki, zarządu 

organizacji,  

otoczenie biznesowe – zewnętrzne, we-

wnętrzne, inne obszary funkcjonalne w or-

ganizacji zaangażowane w projekt; projekt 

nie działa w zupełnej izolacji i będą miały 

na niego wpływ czynniki zupełnie od Ciebie 

niezależne,

organizacja projektu – skład i struktura 

zespołu, interesariusze, dostawcy,

zakres i realizacja – stare systemy, inter-

fejsy, procesy wykonawcze w celu uzyska-

nia produktu projektu i realizacji oczeki-

wanych korzyści. Realizacja projektu zaha-

cza zwykle o działania operacyjne i ingeruje 

w już istniejące procesy, systemy, produkty 

organizacji wymagając tym samym przewi-

dywania ryzyk i zarządzania zmianą.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania 

mogące mieć wpływ na projekty, doskonałym 

rozwiązaniem jest wypracowanie i wdrożenie 

metodyk, procedur i dobrych praktyk zarzą-

dzania ryzykiem. 

Szczegóły wcześniej wspomnianych procesów 

można zgłębić przez lekturę, jednak poznanie 

narzędzi i zasad to tylko początek. Zarządzanie 

ryzykiem to przede wszystkim doświadczenie 

i znajomość specyfiki branży, w której się pro-

wadzi projekty. Od ryzyka się nie ucieknie! Jest 

ono wpisane w życie, a więc i w prowadzenie 

projektów. Jeżeli nie będziemy o tym pamię-

tać, narazimy się na utratę kontroli nad pro-

wadzonymi działaniami. Jeśli jednak podej-

miemy wysiłek i spróbujemy nawigować i wy-

korzystywać ryzyka, może nam to przynieść 

korzyści. Praktyka czyni mistrza!

Rys. 1. Project Risk Management Process, PMBOK® Guide – Fifth Edition

Plan Risk
Management

Plan Risk
Responses

Perform
Qualitative

Risk Analysis

Perform
Quantitative
Risk Analysis

Identify Risks Control Risks

Wykres 1; źródło: KPMG International, GLOBAL CONSTRUCTION SURVEY 2013
M

ain causes of underperform
ing projects

Did you have underperforming projects?

Project delays

51%
50% Poor estimating practices

47% Failed risk management processes

37% Poor subcontractor performance

36% Design errors and omissions

20% Lack of avilable resources

16% Poor client relations

17% Change in project
management team

No 23%

Yes 77%



Wyobraź sobie, że właśnie 
został uruchomiony jeden 
z największych i najważniejszych 
projektów w organizacji. 
Zarząd oczekuje, że ten projekt 
o strategicznym znaczeniu 
przyniesie znaczące korzyści 
i dlatego właśnie Ty dzięki 
dotychczasowej dobrej opinii, ze 
względu na Twoją umiejętność 
budowania wysokowydajnych 
zespołów i efektywnego 
dostarczania wyników zostałeś 
wybrany na kierownika projektu. 
Jest to, niewątpliwie, okazja dla 
Twojego rozwoju.

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

Jednak każda okazja obarczona jest ryzy-

kiem. Jeżeli pomimo najlepszych starań pro-

jekt zakończy się niepowodzeniem lub przy-

niesie mniejsze niż oczekiwane efekty, kon-

sekwencje dla Ciebie i dla Twojej organizacji 

mogą być katastrofalne. Tym samym, szanse 

na oczekiwany sukces nie są wysokie, bo ist-

nieje szereg czynników utrudniających jego 

osiągnięcie. 

Bardzo konkurencyjne środowisko ekono-

miczne oznacza, że istnieje ogromna presja, 

aby szybko przynosić rezultaty. Dzisiejsze or-

ganizacje współpracują z wieloma partnera-

mi biznesowymi, co oznacza więcej obsza-

rów zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie 

powiązanych i zależnych, co trzeba uwzględ-

nić w projekcie. Co więcej, same kryteria suk-

cesu uległy dziś zmianie. „Na czas, w budże-

cie i zgodnie ze specyfikacją” już nie wystar-
cza. Aby uznać Twój pełny sukces warto wy-
kazać, że osiągnięto cele projektu, zmiany 
były zarządzane efektywnie, a do tego speł-
niłeś, a może nawet przekroczyłeś oczekiwa-
nia interesariuszy i oczywiście zrozumiałeś 
oraz dostarczyłeś wymierne korzyści bizne-
sowe. 

Każdy projekt stoi w obliczu licznych wyzwań 
i zagrożeń, a ich wpływ może być różny w za-
leżności od zakresu projektu oraz zastosowa-
nego podejścia. Ponieważ organizacje stają się 
coraz bardziej skoncentrowane na projektach 
specjalnego przeznaczenia, złożoność zarzą-
dzania ryzykiem wzrasta. 

Ale nie zniechęcaj się. Możesz zwiększyć 
szanse na sukces dzięki jednemu z krytycz-
nych czynników jakim jest ocena potencjal-
nych barier (i prawdopodobieństwa ich wy-
stąpienia) oraz kluczowych wskaźników suk-
cesu.

Badanie z 2013 roku wskazuje, że słaby proces 
zarządzania ryzykiem jest na 3 miejscu (po 
opóźnieniach projektu i złych praktykach do-
tyczących szacowania/planowania) wśród 

przyczyn osiągania przez projekty wyników 

gorszych od oczekiwanych (Wykres 1). 

Na początku każdego z projektów, potencjal-

ny wpływ ryzyka (na koszty i/lub harmono-

gram) jest niemal nieograniczony. Pojawia się 

jednak konieczność wyboru: czy poświęcić, 

w odpowiednim czasie, uwagę na zrozumienie 

i zarządzanie ryzykiem, czy nie podejmować 

tego wysiłku i zdać się na niewiadomą, a co za 

tym idzie przyjąć konsekwencje takiej decy-

zji. Te zaś, kiedy już się pojawią, mogą okazać 

się absolutnie niemożliwe do zmitygowania. 

Z doświadczenia wiemy jednak, że organiza-

cje zwykle nie są proaktywne w obszarze za-

rządzania ryzykiem. Są to działania o niskim 

priorytecie, a nawet często można usłyszeć od 

kierownika projektu: „Nie miałem czasu, aby 

spojrzeć na Rejestr Ryzyk, jestem zbyt zajęty 

opracowaniem planu projektu i ustaleniami 

z dostawcą”. Tutaj nasuwa się też pewna re-

fleksja odnośnie samego nazywania i definio-

wania ryzyk, do czego warto podejść z od-

powiednią starannością. Idąc za przykładem 

wyżej przytoczonego badania „opóźnienie pro-

jektu” tak samo jak nie jest przyczyną niepo-

wodzenia projektu, a wynikiem czynników, 

które na to opóźnienie wpłynęły, tak też nie 

jest ryzykiem, a wynikiem zaistniałego ryzyka. 

Ryzykiem wpływającym na opóźnienie projek-

tu może być natomiast „opóźnienie dostawy 

materiałów przez producenta”, co w efekcie 

może przełożyć się na opóźnienie projektu. 

Korzyści z zarządzania ryzykiem 
Sam proces zarządzania ryzykiem jest proce-

sem niezależnym, dającym pogląd na „zdro-

wie” projektu. Dostarczy Tobie jako kierowni-

kowi projektu i kadrze zarządzającej całościo-

wy obraz zagrożeń, wyzwań, szans i potencjal-

nych problemów oraz pomoże je monitorować 

i nimi zarządzać. Może to nie tylko zmniejszyć 

koszty projektu, ale da Ci również cenne na-

rzędzie w celu reagowania na ryzyka związane 

z inwestycjami w projekcie i taktycznymi dzia-

łaniami projektowymi. Zarządzanie ryzykiem 

projektu to działanie prewencyjne. Warto po-

dejść do niego sumiennie i dokładnie przeana-

lizować, czego możemy spodziewać się w pro-

jekcie. Uzbrojony w informacje na temat stanu 

projektu, będziesz w stanie lepiej przewidywać 

i unikać problemów, które prowadzą do zbęd-

nych kosztów czy przekroczeń harmonogra-

mu. Zapobieganie dalszym defektom i opóź-

nieniom pomoże Ci poprawić wydajność pro-

jektu dzięki: 

identyfikacji mocnych i słabych stron w po-
dejściu do realizacji projektu, 

sprawdzaniu postępów i potencjału pro-
jektu,

umożliwieniu efektywnego systemu rapor-
towania i komunikacji, 

poświęceniu uwagi i podjęciu działań 
względem wybranych, najistotniejszych 
ryzyk.

Brzmi zachęcająco, ale od czego 
zacząć? 

Korzyści z procesu zarządzania ryzykiem będą 

płynąć tylko wtedy gdy będzie on dostoso-

wany do realiów organizacji, z elastycznością 

dla różnych typów projektów oraz kiedy kul-

tura organizacyjna będzie dojrzała na tyle, aby 

wszelkie procedury i narzędzia je wspierające 

były wykorzystywane. 

Jako że nie ma dwóch identycznych projek-

tów, model i zasady jakie zostaną przyjęte do 

zarządzania ryzykiem powinny zostać okre-

ślone czy to na poziomie projektu, portfela 

czy całej organizacji w zależności od jej spe-

cyfiki, wymagań i oczekiwań. Bardzo ważne 

jest jednak, aby pamiętać, że proces zarzą-

dzania ryzykiem jest niezależny od samego 

projektu, w celu zapewnienia jego obiektyw-

ności. 

W dojrzałych organizacjach zadanie wdro-

żenia zarządzania ryzykiem i wszystkiego co 

się z tym wiąże, a w tym również krzewienia 

wiedzy i dobrych praktyk, weźmie na siebie 

PMO. Gdy jednak nie masz takiego wspar-

cia, podstawę dadzą Ci standardy takie jak 

PMBOK® Guide (rys. 1) czy M_o_R® (rys. 2).

Obydwa standardy podają zasadniczo bardzo 

zbliżony przebieg procesów, również narzędzia 

w znacznej mierze pokrywają się w obydwu 

przypadkach. Przy czym PMBOK® Guide podaje 

nieco inne przykłady, jak choćby rozbudowa-

ne techniki gromadzenia informacji, takie jak 

Paulina
Denis

Specjalista i konsultant ds. zarządzania pro-
jektami i portfelem projektów firmy WHITE-
COM Project Experience. W latach 
2014-2015 pracowała w PMO Rai�eisen 
Bank Polska S.A. Prowadziła i uczestniczyła 
w projektach z obszaru dostosowania pro-
cedur, standardów i szablonów zarządzania 
projektami, a także opracowywania dedyko-
wanych szkoleń na materiałach klienta 
m. in. dla firm CIECH S.A., NEUCA S.A., 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. 
Obecnie zaangażowana w projekt wdrożenia 
opracowanej procedury zarządzania projek-
tami dla spółki z branży paliwowej. Prywat-
nie: uwielbia podróżować.

technika delficka, wywiady czy wyszukiwanie 
ryzyk technikami graficznymi – np. poprzez 
wykorzystanie diagramów Ishikawy, schema-
tów blokowych czy diagramów pokazujących 
zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy 
elementami projektu, a także analiza SWOT. 
Ta ostatnia, dobrze wszystkim znana, polega-
jąca na identyfikacji mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń, da Ci wprost zidentyfi-
kowane ryzyka. Natomiast opisane zależności 
pomiędzy ryzykami a mocnymi i słabymi stro-
nami posłużą do opracowania planów prze-
ciwdziałaniu ryzyku.

Profil ryzyka danego projektu jest w dużej 
mierze wynikiem złożoności projektu i doj-
rzałości procesów projektowych. Wśród tych 
szczególnie złożonych możemy wyróżnić np. 

transakcje lub inicjatywy, które mają zna-
czący wpływ na organizację, takie jak fuzje 
i przejęcia,

znaczące inwestycje finansowe, np. 
budowa nowej siedziby firmy, nowego 
bloku produkcyjnego,

zapewnienie zgodności z nowymi regula-
cjami, co wymaga pewności, że cele zo-
staną osiągnięte w określonych terminach 
i zakresach, co często obwarowane jest 
karami. 

Oprócz złożoności projektu, na profil ryzyka 
mają wpływ takie czynniki jak: 

brak dojrzałych wewnętrznych metod i pro-
cesów projektowych, 

brak informacji historycznych o zrealizo-

wanych projektach, problemach i szansach 

związanych z budżetem, harmonogramem, 

statusem, 

brak kultury projektowej. 

Krytyczne punkty ryzyka 
w projekcie 

Identyfikowanie punktów zapalnych na po-

czątku projektu pomoże Ci zmniejszyć ryzyko 

wystąpienia problemów w kolejnych etapach. 

Adekwatnie, identyfikowanie szans na po-

czątku zwiększa możliwość ich wykorzysta-

nia z biegiem projektu.

Pierwsze podejście do identyfikacji i anali-

zy ryzyk warto zrobić już na samym początku 

projektu wykorzystując do tego Kartę Projek-

tu, w której zresztą zwykle znajduje się sekcja 

dla ryzyk. Często już na podstawie celu, za-

kresu, założeń, a może ograniczeń narzuco-

nych z góry – czy to ze strony zarządu np. 

względem budżetu, czy ze strony regulato-

ra np. względem terminu – będziesz w stanie 

wychwycić główne ryzyka.

Doświadczenie mówi, że wyzwania pojawiają 

się w czterech głównych obszarach: 

cele projektu i uzasadnienie biznesowe 

wraz z ograniczeniami – przyczyny i wa-

rianty uruchomienia projektu z uwzględ-

nieniem ograniczeń odgórnych pochodzą-

cych od regulatora, spółki-matki, zarządu 

organizacji,  

otoczenie biznesowe – zewnętrzne, we-

wnętrzne, inne obszary funkcjonalne w or-

ganizacji zaangażowane w projekt; projekt 

nie działa w zupełnej izolacji i będą miały 

na niego wpływ czynniki zupełnie od Ciebie 

niezależne,

organizacja projektu – skład i struktura 

zespołu, interesariusze, dostawcy,

zakres i realizacja – stare systemy, inter-

fejsy, procesy wykonawcze w celu uzyska-

nia produktu projektu i realizacji oczeki-

wanych korzyści. Realizacja projektu zaha-

cza zwykle o działania operacyjne i ingeruje 

w już istniejące procesy, systemy, produkty 

organizacji wymagając tym samym przewi-

dywania ryzyk i zarządzania zmianą.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania 

mogące mieć wpływ na projekty, doskonałym 

rozwiązaniem jest wypracowanie i wdrożenie 

metodyk, procedur i dobrych praktyk zarzą-

dzania ryzykiem. 

Szczegóły wcześniej wspomnianych procesów 

można zgłębić przez lekturę, jednak poznanie 

narzędzi i zasad to tylko początek. Zarządzanie 

ryzykiem to przede wszystkim doświadczenie 

i znajomość specyfiki branży, w której się pro-

wadzi projekty. Od ryzyka się nie ucieknie! Jest 

ono wpisane w życie, a więc i w prowadzenie 

projektów. Jeżeli nie będziemy o tym pamię-

tać, narazimy się na utratę kontroli nad pro-

wadzonymi działaniami. Jeśli jednak podej-

miemy wysiłek i spróbujemy nawigować i wy-

korzystywać ryzyka, może nam to przynieść 

korzyści. Praktyka czyni mistrza!

Rys. 2. Model zarządzania ryzykiem metodyki M_o_R® – Management of Risk

M_o_R® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited.
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STREFA WIEDZY

Czy podejście agile zastąpi tradycyjne
metody zarządzania projektami?
Witold Janicki
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Od kilku lat Scrum staje się 

standardem, pożądanym 

podejściem wytwarzania 

oprogramowania. Początkowo 

„przywlekany” do firm i działów 

IT przez entuzjastów, apostołów 

Nowego, rozprzestrzeniał się 

oddolnie i spontanicznie. 

Był i jeszcze bywa kręgiem 

wtajemniczenia, zakonem, 

elitarnym klubem, formą „ucieczki 

do przodu” od tego, co stare, 

wielokrotnie skompromitowane.

Razem z ruchem Scrum, wywodzącym się 

z Agile i będącym najpopularniejszą (?) imple-

mentacją filozofii Agile, kroczy sama rewolucja 

nazwana Agile. Choć Scrum to przecież imple-

mentacja Agile, a jednak rozprzestrzenia się 

w odmienny sposób – mówi o niej manage-

ment i wyższe kierownictwo firm. Często po-

wołuje się na doświadczenia automotive, nie 

tyko IT, nawołuje do zmian globalnych w za-

rządzaniu projektami.

Decydenci myślący o Agile i nawet próbujący 

to podejście wdrożyć, często odkrywają, że 

mają u siebie gdzieś, na najniższych szcze-

blach realizacyjnych, dobrze mającego się 

Scruma.

Rewolucja, moda, trend, mainstream? Czy 

Agile (w tym Scrum) ma na tyle sił, argumen-

tów, powodów, aby wyprzeć stare, sprawdzo-

ne podejście? Aby odpowiedzieć na tak po-

ważne futurologiczne pytanie należałoby od-

powiedzieć prowokacyjnie pytaniem – a niby 

po co podejście Agile miałoby wyprzeć po-

dejście tradycyjne (najczęściej kaskadowe)? 

W czym Agile jest lepsze od PMBOK® Guide 

czy PRINCE2®, czy jest panaceum na wszelkie 

ich słabostki? Które elementy Agile są uni-

wersalne i bezwzględnie lepsze od tych tra-

dycyjnych?

Po pierwsze:

Agile zmienia paradygmat planowania – za-

stępuje przekonanie o konieczności zaplano-

wania przedsięwzięcia na starcie postulatem 

planowania iteracyjnego. Przyszłość jest nie-

znana, im dalszy horyzont czasowy, tym mniej 

celowe jest jego dokładne planowanie, zastę-

powane przez wizję rozwiązania i biznesu po 

zmianie.

Ale:

Faktem niezaprzeczalnym jest istnienie 
takich sytuacji, w których projekt będzie 
musiał zostać zaplanowany szczegółowo 
na starcie, z powodu np. wielu krytycznych 
powiązań z innymi inicjatywami, kiedy inte-
gracja będzie wymagała w pełni funkcjonal-
nych produktów z każdego projektu.

Po drugie:

Rozwiązanie/produkt wyłania się, konstru-
owany jest empirycznie, nic doskonałego nie 
powstaje za pierwszym podejściem, zasada 
EDUF (Enough Design Up Front), im później 
coś zaprojektujemy, tym lepiej.

Ale:

W dającej się przewidzieć przyszłości nie za-
nikną sytuacje, w których produkt końco-
wy projektu będzie mógł być opisany i za-
projektowany od początku, szczegółowo, 
wystarczająco dokładnie, aby oprzeć na tym 
plan projektu z harmonogramem i budże-
tem (np. dzięki CAD). Ba, nie znikną sytuacje, 
w których taki produkt będzie musiał zostać 
opisany przed rozpoczęciem projektu, choćby 
ze względów prawnych czy braku zaufania 
między stronami kontraktu.

Po trzecie:

Ścisła współpraca Klienta/Zamawiającego 
z Dostawcą realizowana między innymi po-
przez role Product Ownera czy Wizjonera Biz-
nesu.

Ale:

Nietrudno znaleźć przykłady firm zama-
wiających rozwiązania oparte na unikalnym 
know-how Dostawcy, a Zamawiający jest 
raczej biernym odbiorcą całości rozwiązania 
biznesowego.

Po czwarte:

Przejrzystość procesu wytwórczego w obu 
kierunkach na linii Klient – Dostawca.

Ale:

Jest wiele powodów obiektywnych (nie 
mówiąc o subiektywnych), dla których 
jedna ze stron kontraktu nie chce lub nie 
może ujawniać szczegółów dotyczących 
współpracy, nawet jeśli miałoby to zaszko-
dzić (opóźnić lub zwiększyć koszt) przed-
sięwzięciu. 

Po piąte:

Zespoły wytwórcze – stabilne, nie za duże, 
nie za małe, skoncentrowane na jednym te-
macie (projekcie), dedykowane.

Witold
Janicki

Architekt rozwiązań w obszarze Zarządzanie 
Projektami i trener w Altkom Akademia. Po-
siada 17 lat doświadczenia w zarządzaniu 
projektami w bankowości, ubezpieczeniach, 
telekomunikacji. Prowadził m. in. projekty 
migracji systemu bankowego, wdrożenia sys-
temów zapewnienia jakości i metodyk pro-
jektowych, rozwoju systemu wspomagające-
go zarządzanie projektami.

Jako trener realizuje szkolenia w obszarze 
Project Management: metodyka PRINCE2, 
PMI/PMBOK, AgilePM, Scrum, harmonogra-
mowanie i kontrola realizacji projektów, za-
rządzanie ryzykiem w projektach, zarządza-
nie dostawcami, zarządzanie jakością, 
komunikacja w zespołach projektowych. 
W obszarze Inżynierii Oprogramowania pro-
wadzi szkolenia z zarządzania wymaganiami 
i analizy wymagań. Jest twórcą autorskich 
szkoleń i programów szkoleniowych Altkom 
Akademia.

Ale:

To często obiektywnie nie opłaca się Do-
stawcy, dla którego elastyczność zasobów 
ma większą wartość niż efekty pojedyncze-
go kontraktu, nawet nazwanego Agile. Od-
powiednie wyskalowanie agile’owych zespo-
łów wytwórczych dla niektórych technolo-
gii może być nieopłacalne. Utrzymywanie 
takich wielofunkcyjnych zespołów dla jed-
nego projektu/kontraktu musi się opłacać. 
Z drugiej strony często Klienci/Zamawiają-
cy nie są w stanie nakarmić ich odpowied-
nim wolumenem szczegółowych wymagań 
na dłuższy ciąg sprintów/timeboxów.

Losy obu podejść będą realizowały się na na-
szych oczach i już teraz widać, że o ile wyparcie 
metod tradycyjnych nie nastąpi szybko, jeśli 
w ogóle, to rewolucji Agile udało się tchnąć 
nową energię i wzbogacić tradycyjne podej-
ście o nowe elementy. Spotkania na stoją-
co, krótkie interwały między przeglądami po-
stępów, Historyjki Użytkownika – to się już 
dzieje w wielu projektach dalekich od nazywa-
nia siebie „agile”. Także tradycyjne metody-
ki ocknęły się w nowej rzeczywistości. Aż miło 
posłuchać i przeczytać w publikacjach Axelos, 
że PRINCE2® od zawsze był w pewnym sensie 
„agile” i nigdy nie wykluczał takiego sposobu 
realizacji projektów, a PMI pisze, że PMBOK® 
Guide w samej swojej konstrukcji formalnej jest 
otwarty na realizowanie wielu podejść – nie 
tylko kaskadowego.
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Wybór optymalnego narzędzia 

do zarządzania projektami 

spędza sen z powiek niejednemu 

dyrektorowi biura projektów. 

Zadanie jest z pozoru proste 

– przecież rynek ofertuje wiele 

rozwiązań, które mogą wspierać 

kierowników projektów w ich 

pracy i jednocześnie być 

bardzo użytecznym narzędziem 

analitycznym. Jest więc w czym 

wybierać i każdy znajdzie coś 

dla siebie. W czym zatem tkwi 

problem? Gdzie najczęściej 

popełniamy błąd? 
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Zacznijmy od początku
Biuro projektów się rozrasta, arkusz kalku-
lacyjny powoli przestaje być czytelny, poja-
wia się potrzeba wygodniejszego rozwiąza-
nia, czyli motywator do działania i rozpoczę-
cia poszukiwań. Najczęstszym błędem, popeł-
nianym już na samym początku, jest zła ana-
liza potrzeb. Szukamy narzędzia, które pozwo-
li nam zarządzać całym projektem, portfelem, 
programem, lecz zadajmy sobie pytanie – czy 
aby na pewno teraz, na tym etapie potrze-
bujemy tego wszystkiego? Wszystkich tych 
funkcjonalności? Mamy jeden portfel projek-
tów i jedną pulę budżetu. Nie zarządzamy pro-
gramami, bo ich nie mamy. Może w przyszło-
ści? Kiedy liczba projektów wzrośnie wdro-
żymy podział na podportfele? Jednak w tym 
momencie nie jest to potrzebne. Pamiętajmy, 
że każda funkcjonalność to dodatkowy koszt 
licencji, koszt dodatkowej pracochłonności 
przy wdrożeniu, który musimy ponieść przy 

pierwszym zakupie. A niestety zwykle nie do-
stajemy w pakiecie możliwości darmowej ak-
tualizacji. Więc jeśli wybierzemy pełen pakiet 
i nie będziemy korzystali z niego w pełni przez 
okres pierwszych dwóch lat, to są to bezsen-
sownie wydane pieniądze za funkcje, które 
nawet nie będą używane. 

W czym narzędzie ma pomóc?
Jak więc najlepiej podejść do tego tematu? 
Po pierwsze – przeanalizujmy, co chcemy 
usprawnić. Czy zautomatyzować system ra-
portowania, gdyż potrzebujemy jedynie na-
rzędzia, które z systemów obecnie używa-
nych wygeneruje nam piękne dashboardy, 
slajdy i wykresy, które potem wystarczy jedy-
nie wkleić do prezentacji i udać się na zarząd? 
A może chcemy zmniejszyć pracochłonność 
kierowników projektów lub pracowników 
biura projektów i wdrażamy system, który po-
zwoli nam na pełne zarządzanie projektem? 
Kierownik projektu codziennie aktualizu-
je dane, w tym harmonogram, zasoby, wpro-
wadza faktury, dzięki czemu możemy  gene-
rować dashboardy, mając pewność, że status 
projektu jest zawsze aktualny.

Narzędzie dla metodyki, czy 
metodyka dla narzędzia?

Kolejnym krokiem jest analiza metodyki, którą 
mamy i podjęcie decyzji, czy chcemy zaadop-
tować narzędzie do naszej metodyki i nie bę-

dziemy jej zmieniać, czy chcemy zmodyfiko-
wać metodykę tak aby dopasowała się do na-
rzędzia? Różnica jest duża, ponieważ narzę-
dzia, które da się w stu procentach dopaso-
wać do specyfiki organizacji, przenieść szablo-
ny pracy praktycznie „jeden do jednego” wy-
magają ogromnych nakładów finansowych już 
przy zakupie rozwiązania. Natomiast inne na-
rzędzia oferowane przez firmy specjalizują-
ce się jedynie w tworzeniu tego typu rozwią-
zań do zarządzania projektami, mają zaszyte 
w sobie większość funkcji, które dla wszyst-
kich organizacji są takie same. Pozwala to na 
częstsze udostępnianie aktualizacji oprogra-
mowania przez firmy oraz ułatwia zbieranie 
informacji od użytkowników, co należy zmie-
nić, a co usprawnić. 

Opinie użytkowników
Kiedy już odpowiemy sobie na powyższe py-
tania i mamy jasno wyklarowaną krótką listę 
produktów, które spełniły nasze wymagania, 
możemy przejść do zbierania opinii od osób, 
które będą na co dzień pracowały w wybra-
nym przez nas rozwiązaniu. Oczywiście po-
jawią się głosy, że zmiana nie jest potrzeb-
na, że zbyt dużo pracy pochłonie przeniesie-
nie wszystkich danych do nowego systemu, że 
przecież formatki w dokumentach tekstowych 
czy arkuszach kalkulacyjnych są dobrze zdefi-
niowane, więc po co to wszystko? Postarajmy 
się jednak być cierpliwi i skrupulatnie realizo-
wać założenie, że to narzędzie nie będzie słu-
żyło tylko i wyłącznie pracom realizowanym 
przez PMO, ale również ma usprawnić pracę 
kierownikom projektów. Więc zadajmy pytanie 
inaczej: co Twoim zdaniem można usprawnić 
w obecnie funkcjonującym systemie, czego Ci 
brakuje, co przeszkadza, czy w naszej organi-
zacji przypadkiem nie jest zbyt dużo lub zbyt 
mało formalizmu? Po zebraniu tak niezbęd-
nych informacji nawet bez wskazania pracow-

nikom, że planujemy wdrożyć zupełnie nowe 
rozwiązanie i w ich oczach wywrócić cały ich 
proces pracy do góry nogami, mamy zebrane 
bardzo ważne informacje, jakich funkcjonal-
ności potrzebujemy, a jakich nie, co możemy 
wdrożyć teraz, a co w późniejszym terminie. 
Nasza krótka lista jeszcze się skraca i powinny 
zostać nam maksymalnie cztery firmy, z któ-
rymi możemy zacząć umawiać się na spotka-
nia i poprosić o przesłanie dokładnej oferty. 
Gdy dokładnie wiemy, czego nam potrzeba, 
dostawca może szczegółowo wycenić pro-
dukty, które nam wdroży, a wachlarz cenowy 
będzie odzwierciedlał te same funkcjonalności 
w zależności od oferenta.

Sprawdź i przetestuj
No dobrze: dostałem oferty, wachlarz cenowy 
wskazuje różnice od najtańszego do najdroż-
szego nawet o więcej niż 100%, a efektyw-
ność narzędzia według ofert u każdego jest 
bardzo podobna. Czy warto przepłacać? Na 
to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. 
Firmy oferują zwykle rozwiązania w chmu-
rze oraz instalowane na wewnętrznych ser-
werach (to rozwiązanie zwykle jest droższe). 
Zwróćmy uwagę na liczbę wdrożonych przez 
dostawcę systemów w dużych organizacjach, 
na liczbę aktywnych kont użytkowników, po-
prośmy o referencje. Zobaczymy, czy dostaw-
ca posiada doświadczenia wdrożeń w naszym 
sektorze. Zwykle firmy pozwalają nam rów-
nież na testowanie ich rozwiązania na kon-
tach demonstracyjnych. Dlatego właśnie 
należy zawęzić grono dostawców, abyśmy 
mieli czas dokładnie przetestować rozwią-
zania i nie robić zbyt wielkich przerw miedzy 
testowaniem produktów kolejnych dostaw-
ców narzędzi PPM. Zajmie nam to zbyt wiele 
czasu i nie będziemy w stanie podjąć jednej 
słusznej decyzji. Po testach wiemy, co narzę-
dzie może zdziałać, mamy gotowe odpowie-

STREFA WIEDZY

Jak dobrze wybrać system IT
do zarządzania projektami
i portfelem projektów
Grzegorz Laskowski

dzi na pytania, czy będzie możliwość dopaso-
wania niektórych funkcjonalności do naszych 
indywidualnych potrzeb, aby zmiana była jak 
najmniej odczuwalna w organizacji.

Oferty zawsze zawierają osobno wyszczegól-
nione ceny licencji oraz pracochłonności nad 
wdrożeniem. Przenalizujmy te koszty patrząc 
na to, ile licencji dostawca uwzględnił w ofer-
cie, jacy użytkownicy mogą wykorzystywać 
narzędzie w pełni, a ilu może jedynie oglądać 
dashboardy. Dodatkowo zwróćmy szczegól-
ną uwagę na kilka rzeczy w przesłanej ofercie: 
zasady aktualizacji oprogramowania, możli-
wość przeniesienia licencji na nowych użyt-
kowników, proponowany sposób wdrożenia. 

Jest też inne rozwiązanie. Jeśli nie chcemy 
poświęcać dużo czasu na analizę dostępnych 
rozwiązań, a chcemy od razu dostać reko-
mendację narzędzi, które będą dobrze paso-
wały do naszej organizacji, poprośmy o do-
radztwo firmę, która zna rozwiązania ofero-
wane na rynku i już po pierwszym spotkaniu 
będzie w stanie przygotować ofertę z listą 
firm, z którymi następnie umówimy się na 
spotkanie. Plusem korzystania z doradcy jest 
również możliwość późniejszego wsparcia 
przy wdrażaniu, gdzie to konsultant firmy 
doradczej koordynuje prace i dba o to, aby 
wymagania klienta były spełnione w stu pro-
centach. 

Podsumowując:

Przeprowadźmy wewnętrzną analizę co 
chcemy usprawnić i zautomatyzować.

Przeanalizujmy metodykę, czy chcemy ją 
zmodyfikować na potrzeby nowego narzę-
dzia, czy musi pozostać bez zmian.

Zapytajmy interesariuszy, głównych użyt-
kowników przyszłego systemu, które ob-
szary chcieliby usprawnić.

Przeanalizujmy oferty pod kątem referencji, 
liczby kont użytkowników, wdrożeń w sek-
torze, wykorzystajmy możliwość przetesto-
wania rozwiązania przed zakupem.
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Zacznijmy od początku
Biuro projektów się rozrasta, arkusz kalku-
lacyjny powoli przestaje być czytelny, poja-
wia się potrzeba wygodniejszego rozwiąza-
nia, czyli motywator do działania i rozpoczę-
cia poszukiwań. Najczęstszym błędem, popeł-
nianym już na samym początku, jest zła ana-
liza potrzeb. Szukamy narzędzia, które pozwo-
li nam zarządzać całym projektem, portfelem, 
programem, lecz zadajmy sobie pytanie – czy 
aby na pewno teraz, na tym etapie potrze-
bujemy tego wszystkiego? Wszystkich tych 
funkcjonalności? Mamy jeden portfel projek-
tów i jedną pulę budżetu. Nie zarządzamy pro-
gramami, bo ich nie mamy. Może w przyszło-
ści? Kiedy liczba projektów wzrośnie wdro-
żymy podział na podportfele? Jednak w tym 
momencie nie jest to potrzebne. Pamiętajmy, 
że każda funkcjonalność to dodatkowy koszt 
licencji, koszt dodatkowej pracochłonności 
przy wdrożeniu, który musimy ponieść przy 

pierwszym zakupie. A niestety zwykle nie do-
stajemy w pakiecie możliwości darmowej ak-
tualizacji. Więc jeśli wybierzemy pełen pakiet 
i nie będziemy korzystali z niego w pełni przez 
okres pierwszych dwóch lat, to są to bezsen-
sownie wydane pieniądze za funkcje, które 
nawet nie będą używane. 

W czym narzędzie ma pomóc?
Jak więc najlepiej podejść do tego tematu? 
Po pierwsze – przeanalizujmy, co chcemy 
usprawnić. Czy zautomatyzować system ra-
portowania, gdyż potrzebujemy jedynie na-
rzędzia, które z systemów obecnie używa-
nych wygeneruje nam piękne dashboardy, 
slajdy i wykresy, które potem wystarczy jedy-
nie wkleić do prezentacji i udać się na zarząd? 
A może chcemy zmniejszyć pracochłonność 
kierowników projektów lub pracowników 
biura projektów i wdrażamy system, który po-
zwoli nam na pełne zarządzanie projektem? 
Kierownik projektu codziennie aktualizu-
je dane, w tym harmonogram, zasoby, wpro-
wadza faktury, dzięki czemu możemy  gene-
rować dashboardy, mając pewność, że status 
projektu jest zawsze aktualny.

Narzędzie dla metodyki, czy 
metodyka dla narzędzia?

Kolejnym krokiem jest analiza metodyki, którą 
mamy i podjęcie decyzji, czy chcemy zaadop-
tować narzędzie do naszej metodyki i nie bę-

dziemy jej zmieniać, czy chcemy zmodyfiko-
wać metodykę tak aby dopasowała się do na-
rzędzia? Różnica jest duża, ponieważ narzę-
dzia, które da się w stu procentach dopaso-
wać do specyfiki organizacji, przenieść szablo-
ny pracy praktycznie „jeden do jednego” wy-
magają ogromnych nakładów finansowych już 
przy zakupie rozwiązania. Natomiast inne na-
rzędzia oferowane przez firmy specjalizują-
ce się jedynie w tworzeniu tego typu rozwią-
zań do zarządzania projektami, mają zaszyte 
w sobie większość funkcji, które dla wszyst-
kich organizacji są takie same. Pozwala to na 
częstsze udostępnianie aktualizacji oprogra-
mowania przez firmy oraz ułatwia zbieranie 
informacji od użytkowników, co należy zmie-
nić, a co usprawnić. 

Opinie użytkowników
Kiedy już odpowiemy sobie na powyższe py-
tania i mamy jasno wyklarowaną krótką listę 
produktów, które spełniły nasze wymagania, 
możemy przejść do zbierania opinii od osób, 
które będą na co dzień pracowały w wybra-
nym przez nas rozwiązaniu. Oczywiście po-
jawią się głosy, że zmiana nie jest potrzeb-
na, że zbyt dużo pracy pochłonie przeniesie-
nie wszystkich danych do nowego systemu, że 
przecież formatki w dokumentach tekstowych 
czy arkuszach kalkulacyjnych są dobrze zdefi-
niowane, więc po co to wszystko? Postarajmy 
się jednak być cierpliwi i skrupulatnie realizo-
wać założenie, że to narzędzie nie będzie słu-
żyło tylko i wyłącznie pracom realizowanym 
przez PMO, ale również ma usprawnić pracę 
kierownikom projektów. Więc zadajmy pytanie 
inaczej: co Twoim zdaniem można usprawnić 
w obecnie funkcjonującym systemie, czego Ci 
brakuje, co przeszkadza, czy w naszej organi-
zacji przypadkiem nie jest zbyt dużo lub zbyt 
mało formalizmu? Po zebraniu tak niezbęd-
nych informacji nawet bez wskazania pracow-

nikom, że planujemy wdrożyć zupełnie nowe 
rozwiązanie i w ich oczach wywrócić cały ich 
proces pracy do góry nogami, mamy zebrane 
bardzo ważne informacje, jakich funkcjonal-
ności potrzebujemy, a jakich nie, co możemy 
wdrożyć teraz, a co w późniejszym terminie. 
Nasza krótka lista jeszcze się skraca i powinny 
zostać nam maksymalnie cztery firmy, z któ-
rymi możemy zacząć umawiać się na spotka-
nia i poprosić o przesłanie dokładnej oferty. 
Gdy dokładnie wiemy, czego nam potrzeba, 
dostawca może szczegółowo wycenić pro-
dukty, które nam wdroży, a wachlarz cenowy 
będzie odzwierciedlał te same funkcjonalności 
w zależności od oferenta.

Sprawdź i przetestuj
No dobrze: dostałem oferty, wachlarz cenowy 
wskazuje różnice od najtańszego do najdroż-
szego nawet o więcej niż 100%, a efektyw-
ność narzędzia według ofert u każdego jest 
bardzo podobna. Czy warto przepłacać? Na 
to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. 
Firmy oferują zwykle rozwiązania w chmu-
rze oraz instalowane na wewnętrznych ser-
werach (to rozwiązanie zwykle jest droższe). 
Zwróćmy uwagę na liczbę wdrożonych przez 
dostawcę systemów w dużych organizacjach, 
na liczbę aktywnych kont użytkowników, po-
prośmy o referencje. Zobaczymy, czy dostaw-
ca posiada doświadczenia wdrożeń w naszym 
sektorze. Zwykle firmy pozwalają nam rów-
nież na testowanie ich rozwiązania na kon-
tach demonstracyjnych. Dlatego właśnie 
należy zawęzić grono dostawców, abyśmy 
mieli czas dokładnie przetestować rozwią-
zania i nie robić zbyt wielkich przerw miedzy 
testowaniem produktów kolejnych dostaw-
ców narzędzi PPM. Zajmie nam to zbyt wiele 
czasu i nie będziemy w stanie podjąć jednej 
słusznej decyzji. Po testach wiemy, co narzę-
dzie może zdziałać, mamy gotowe odpowie-

Grzegorz
Laskowski

W firmie WHITECOM Project Experience 
pełni rolę specjalisty ds. budowy i rozwoju 
biur projektowych, jest doradcą ds. narzędzi 
do zarzadzania projektami i raportowania 
statusu projektów. Kierownik projektów 
z wieloletnim stażem. Z zamiłowania podróż-
nik, interesuje się nowymi technologiami, 
pasjonuje lotnictwem i uwielbia wędkować.

dzi na pytania, czy będzie możliwość dopaso-
wania niektórych funkcjonalności do naszych 
indywidualnych potrzeb, aby zmiana była jak 
najmniej odczuwalna w organizacji.

Oferty zawsze zawierają osobno wyszczegól-
nione ceny licencji oraz pracochłonności nad 
wdrożeniem. Przenalizujmy te koszty patrząc 
na to, ile licencji dostawca uwzględnił w ofer-
cie, jacy użytkownicy mogą wykorzystywać 
narzędzie w pełni, a ilu może jedynie oglądać 
dashboardy. Dodatkowo zwróćmy szczegól-
ną uwagę na kilka rzeczy w przesłanej ofercie: 
zasady aktualizacji oprogramowania, możli-
wość przeniesienia licencji na nowych użyt-
kowników, proponowany sposób wdrożenia. 

Jest też inne rozwiązanie. Jeśli nie chcemy 
poświęcać dużo czasu na analizę dostępnych 
rozwiązań, a chcemy od razu dostać reko-
mendację narzędzi, które będą dobrze paso-
wały do naszej organizacji, poprośmy o do-
radztwo firmę, która zna rozwiązania ofero-
wane na rynku i już po pierwszym spotkaniu 
będzie w stanie przygotować ofertę z listą 
firm, z którymi następnie umówimy się na 
spotkanie. Plusem korzystania z doradcy jest 
również możliwość późniejszego wsparcia 
przy wdrażaniu, gdzie to konsultant firmy 
doradczej koordynuje prace i dba o to, aby 
wymagania klienta były spełnione w stu pro-
centach. 

Podsumowując:

Przeprowadźmy wewnętrzną analizę co 
chcemy usprawnić i zautomatyzować.

Przeanalizujmy metodykę, czy chcemy ją 
zmodyfikować na potrzeby nowego narzę-
dzia, czy musi pozostać bez zmian.

Zapytajmy interesariuszy, głównych użyt-
kowników przyszłego systemu, które ob-
szary chcieliby usprawnić.

Przeanalizujmy oferty pod kątem referencji, 
liczby kont użytkowników, wdrożeń w sek-
torze, wykorzystajmy możliwość przetesto-
wania rozwiązania przed zakupem.
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„IT rozmawia własnym językiem”, 
„IT nie rozumie biznesu” 
– z takimi opiniami na temat 
działów informatyki (IT) spotkać 
się można bardzo często. To 
mity, czy fakty? A jeśli fakty, 
co można zrobić, by zmienić 
istniejący stan rzeczy? I czy 
faktycznie wina leży tylko po 
stronie IT?

Technologia. A co na to biznes?
Jesteśmy świadkami bardzo szybkiego postę-
pu technologicznego w branży IT. Obserwując 
go, możemy zapytać: czy uzasadnione jest ko-
rzystanie ze wszystkich jego dobrodziejstw?

Pierwsza historia ma na celu ukazanie waż-
nego aspektu liczącego się podczas projek-
towania systemów informatycznych. Mowa 
o tym, jak ważne są „detale" i jednocześnie 
jak różny jest sposób myślenia IT i biznesu. 
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Mam nadzieję, że posłużenie się tym przy-
kładem pozwoli uzyskać trywialną wręcz, ale 
jakże ważną wskazówkę ułatwiającą drogę 
do osiągnięcia sukcesu.

W czasie trwania projektu zbudowania i wdro-
żenia systemu do obsługi prac serwisu spę-
dziłem kilka dni w „piwnicy", czyli w samym 
jego sercu – w dziale planowania. Ten czas 
poświęciłem nie na prace związane z imple-
mentacją procesów biznesowych serwisu, a na 
skupienie się na pracy dysponentów serwi-
su – osób, których zadaniem jest opracowa-
nie i przydzielenie technikowi zlecenia serwi-
sowego.

Aż tyle czasu? Otóż tak, bardzo istotne było 
przekonanie dysponentów do wprowadzanej 
zmiany. Właśnie temu miało służyć zwróce-
nie uwagi na ich pracę. Te dni to swojego ro-
dzaju dopasowywanie formularza zlecenia ser-
wisowego, aby jego wypełnienie było moż-
liwie łatwe i przyjemne, a jednocześnie, aby 
klient nie czekał zbyt długo na wprowadzenie 
danych. Były to godziny poświęcone na zwięk-
szenie ergonomii „zwykłego" formularza.

Osiągnęliśmy zamierzony efekt: dysponenci 
otrzymali to, co było w pełni dopasowane do 
ich potrzeb. Czy w podobnych sytuacjach ktoś 
pamięta o tym aspekcie? Moje doświadczenia 
mówią, że NIE. Zapominamy o tych elemen-
tach, przywiązując wagę jedynie do procesów 
biznesowych, do technologii. Moja rada, po-
parta pozytywnym doświadczeniem, jest na-
stępująca: zejdź do użytkownika końcowego, 
popatrz, co robi na co dzień i pomyśl, że jemu 
też należy ułatwić pracę.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wskazany aspekt po-
strzegany jest przez innych członków zespo-
łów projektowych – w szczególności przez 
programistów. System wymagał rozwinięcia 
o moduł z dostępem internetowym dla ser-
wisów firm współpracujących. Podobny for-
mularz zlecenia serwisowego został przygoto-
wany przez zewnętrzny zespół. Jego kierow-
nik, przy oddawaniu pracy, zwracał szczególną 
uwagę na zastosowane „współczesne” kom-
ponenty. One oczywiście uatrakcyjniają for-
mularze, dodając im nowoczesności, jednak, 
czy przy okazji ułatwiają pracę? Okazało się, 
że nie. Ich użycie wymagało nawigacji przy 
pomocy myszki, która nie jest najwygodniej-
szym narzędziem dla osób, które wprowadza-
ją masowo dane do systemu informatycznego. 
Jak się okazało, biznes wcale nie potrzebował 
wykorzystania najnowocześniejszych moż-
liwości technologii informatycznych. Prosty 
formularz okazał się bardziej ergonomiczny.

Historia wydaje się dość banalna, ale wspo-
mniane doświadczenie unaocznia bardzo 

ważny aspekt pracy, o którym często zapo-
minają prowadzący projekty biznesowo-in-
formatyczne. Warto o nim wspomnieć jesz-
cze raz – użytkownicy końcowi muszą być 
zadowoleni, aby wdrożone rozwiązanie nie 
wzmagało ich oporu przed nowym.

IT realizuje własne cele. A co 
z biznesem?

Kwestie bezpieczeństwa informatyczne-
go związane są między innymi z koniecz-
nością aktualizacji, często też ze zmianami 
systemów operacyjnych na serwerach i sta-
cjach roboczych. Czasami systemy opera-
cyjne trzeba zainstalować wręcz od nowa. 
Musimy wtedy zadać sobie konieczne py-
tania: „Co było uruchomione na tym serwe-
rze?”, „Co trzeba skonfigurować?” itp. Pyta-
nia te są o tyle ważne, że często usługi in-
formatyczne zlecane są firmom zewnętrz-
nym. Wydawałoby się, że mamy do czynienia 
ze zwykłym „podniesieniem” wersji systemu 
operacyjnego, a jednak może się to skończyć 
wieloma negatywnymi konsekwencjami dla 
użytkowników systemów. Kłopoty z serwe-
rem mogą zaszkodzić wynikom biznesowym. 
Czy zawsze wykonawcy tego typu prac znają 
i odpowiadają na faktyczne potrzeby bizne-
sowe, a nie biorą pod uwagę tylko kontekstu 
bezpieczeństwa informatycznego? Moja od-
powiedź – znów podparta doświadczeniem 
– brzmi: NIE.

Dowodem niech będzie to, że spotkałem się 
z sytuacją, w której nowozatrudniona osoba 
odpowiedzialna za informatykę dość pobież-
nie zrobiła rozeznanie opisanego tematu. Po-
dejście charakteryzujące się zwrotami „jakoś 
to będzie”, „róbmy już, zminimalizujmy ana-
lizę, bo i tak nie wszystko da się przewidzieć 
i naturalne, że będą straty” na pewno nie jest 
właściwe. Projekt migracji systemów biz-
nesowych na nowo zainstalowane serwe-
ry był źródłem wielu nieporozumień i niepo-
trzebnych waśni między IT a użytkownika-
mi. W zasadzie, można by stwierdzić, że był 
to jedynie projekt podniesienia wersji serwe-
rów na wyższą, z namiastką migracji syste-
mów biznesowych. Migracja owa odbyła się 
dla wielu aplikacji/systemów po uruchomie-
niu nowego środowiska serwerowego, kiedy 
pewne używane w organizacji funkcjonalno-
ści systemów przestały działać. Kiedy w opi-
sywanej historii przyszedł czas intensywnej 
pracy przy raportowaniu na koniec kwartału, 
okazało się, że ze względu na wprowadzane 
zmiany nie można tej pracy zrealizować. Po-
dejście działów IT, doprowadzające do takich 
sytuacji jest, mówiąc delikatnie, mało profe-
sjonalne.

Ważne: IT działa dla biznesu; nie realizuje tylko 
własnych celów. Wspomniana migracja to 
w istocie bardzo poważny problem i, według 

mojej oceny – projekt, a nie business as usual. 
Tym bardziej, kiedy w organizacjach nie ma re-
pozytorium wiedzy o tym, jaka aplikacja jest 
używana i gdzie jest zainstalowana. Problem 
pogłębia tu liczny pod względem osobowym 
dział IT, w którym każdy administrator wpro-
wadza zmiany po swojemu. Pocieszające jed-
nakże jest to, że nawet w tak niesprzyjającym 
środowisku, wprowadzenie i praktykowanie 
dobrej, przejrzystej komunikacji, może znaczą-
co zwiększyć prawdopodobieństwo, że tego 
typu prace zostaną wykonane z sukcesem.

Oczywistym jest, że najlepszym rozwiązaniem 
jest śledzenie i rejestrowanie wszelkich zmian 
na serwerach i stacjach roboczych. Jest to 
tym bardziej istotne, gdy mamy do czynienia 
z dużą liczbą osób dokonujących takich zmian. 
Mając kompletny spis tego, co mamy zainsta-
lowane, taki projekt migracji staje się o wiele 
łatwiejszy. Musimy zatem zarządzać konfi-
guracją i dbać o uzupełnianie baz konfiguracji 
na bieżąco. Zasadnym będzie też wykonanie 
testów jeszcze przed uruchomieniem środowi-
ska produkcyjnego. Receptą na sukces byłoby 
z pewnością stosowanie najlepszych praktyk 
sprawnego zarządzania usługami informatycz-
nymi ITIL®.

A czy biznes rozmawia z... 
biznesem, aby IT wiedziało, co 
robić?

W tym kontekście istotne jest pytanie: czy 
zawsze w projektach biznesowo-informatycz-
nych wina leży po stronie działów IT? Kilka 
lat temu brałem udział w projekcie wdrożenia 
systemu dającego dostęp partnerom bizne-
sowym do jednego z systemów firmy poprzez 
przeglądarkę internetową. Nie był to tylko 
system informacyjny – miał on też posiadać 
wbudowaną, dość rozwiniętą logikę związaną 
z zamawianiem towarów i koordynacją usług. 
Przy wdrożeniu okazało się, że nie tylko biznes 
ma inną wizję niż IT, ale że różnice pojawia-
ją się wewnątrz samego biznesu. Manager 
często widzi procesy ogólnie, „z lotu ptaka” 
i nie ustala detali z podległymi pracownikami. 
W konsekwencji IT buduje system, który nie 
spełnia oczekiwań. Taka sytuacja miała miej-
sce właśnie w tym przypadku.

Jaki był rezultat? W trakcie testów użytkow-
ników końcowych okazało się, że pewne zało-
żenia systemu są błędne. Zmiany w systemie, 
które należało wykonać nie były tylko „drob-
nymi poprawkami”, a wymagały przebudowa-
nia warstwy bazodanowej, a dalej całego sys-
temu w warstwie biznesowej. Szacowane ich 
koszty znacznie przewyższały budżet projek-
tu. Jak widać, komunikacja poziomu zarządza-
jącego z operacyjnym w ramach działów, de-
partamentów, jest również niezmiernie istot-
na, bowiem problem nie zawsze leży po stro-

STREFA WIEDZY

Biznes vs IT. Przyczyny i skutki braku
wspólnych celów
Marcin Łapa

nie komunikacji działu IT. Czy można było 
temu przeciwdziałać? Tak! Należało prowa-
dzić projekt w sposób bardziej „zwinny”, ko-
rzystać z zasad Agile. W trakcie prototypowa-
nia niezbędna była ciągła interakcja biznesu, 
w rozumieniu zarówno managerów, jak i użyt-
kowników końcowych – wszystkich tych, 
którzy biorą udział w procesie. 

* * *
Powyższe, wydawać by się mogło, proste 
przykłady pokazują jak ważna jest komuni-
kacja przy ustalaniu opisów produktów pro-
jektów, aby te wykonane były w sposób za-
spokajający potrzeby biznesowe organiza-
cji. Aby przynosiły korzyści, a nie stawały się 
źródłem niepożądanych sytuacji. Problemy 
opisane powyżej dają dowody na to, że rów-
nież detale są w stanie – mówiąc obrazowo 
– „położyć” każdy projekt biznesowo-infor-
matyczny. Skala problemu oczywiście rośnie 
odpowiednio przy braku ustaleń w bardzo 
złożonych rozwiązaniach informatycznych. 
To z kolei przekłada się na dodatkowe koszty 
zmian, również te, wynikające z zablokowa-
nia możliwości wykonywania pewnych czyn-
ności przez użytkowników, a które okazują 
się później niewspółmiernie wysokie.

Zakończę apelem, by hołdować zatem ko-
munikacji – z działami IT i w samym biznesie 
– i dać tym samym IT możliwość szycia sys-
temów na miarę, dopasowanych do potrzeb 
organizacji.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym na-

leżącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej 

zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.



„IT rozmawia własnym językiem”, 
„IT nie rozumie biznesu” 
– z takimi opiniami na temat 
działów informatyki (IT) spotkać 
się można bardzo często. To 
mity, czy fakty? A jeśli fakty, 
co można zrobić, by zmienić 
istniejący stan rzeczy? I czy 
faktycznie wina leży tylko po 
stronie IT?

Technologia. A co na to biznes?
Jesteśmy świadkami bardzo szybkiego postę-
pu technologicznego w branży IT. Obserwując 
go, możemy zapytać: czy uzasadnione jest ko-
rzystanie ze wszystkich jego dobrodziejstw?

Pierwsza historia ma na celu ukazanie waż-
nego aspektu liczącego się podczas projek-
towania systemów informatycznych. Mowa 
o tym, jak ważne są „detale" i jednocześnie 
jak różny jest sposób myślenia IT i biznesu. 

19STREFA PMI, NR 14, WRZESIEŃ 2016, WWW.STREFAPMI.PL

Mam nadzieję, że posłużenie się tym przy-
kładem pozwoli uzyskać trywialną wręcz, ale 
jakże ważną wskazówkę ułatwiającą drogę 
do osiągnięcia sukcesu.

W czasie trwania projektu zbudowania i wdro-
żenia systemu do obsługi prac serwisu spę-
dziłem kilka dni w „piwnicy", czyli w samym 
jego sercu – w dziale planowania. Ten czas 
poświęciłem nie na prace związane z imple-
mentacją procesów biznesowych serwisu, a na 
skupienie się na pracy dysponentów serwi-
su – osób, których zadaniem jest opracowa-
nie i przydzielenie technikowi zlecenia serwi-
sowego.

Aż tyle czasu? Otóż tak, bardzo istotne było 
przekonanie dysponentów do wprowadzanej 
zmiany. Właśnie temu miało służyć zwróce-
nie uwagi na ich pracę. Te dni to swojego ro-
dzaju dopasowywanie formularza zlecenia ser-
wisowego, aby jego wypełnienie było moż-
liwie łatwe i przyjemne, a jednocześnie, aby 
klient nie czekał zbyt długo na wprowadzenie 
danych. Były to godziny poświęcone na zwięk-
szenie ergonomii „zwykłego" formularza.

Osiągnęliśmy zamierzony efekt: dysponenci 
otrzymali to, co było w pełni dopasowane do 
ich potrzeb. Czy w podobnych sytuacjach ktoś 
pamięta o tym aspekcie? Moje doświadczenia 
mówią, że NIE. Zapominamy o tych elemen-
tach, przywiązując wagę jedynie do procesów 
biznesowych, do technologii. Moja rada, po-
parta pozytywnym doświadczeniem, jest na-
stępująca: zejdź do użytkownika końcowego, 
popatrz, co robi na co dzień i pomyśl, że jemu 
też należy ułatwić pracę.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wskazany aspekt po-
strzegany jest przez innych członków zespo-
łów projektowych – w szczególności przez 
programistów. System wymagał rozwinięcia 
o moduł z dostępem internetowym dla ser-
wisów firm współpracujących. Podobny for-
mularz zlecenia serwisowego został przygoto-
wany przez zewnętrzny zespół. Jego kierow-
nik, przy oddawaniu pracy, zwracał szczególną 
uwagę na zastosowane „współczesne” kom-
ponenty. One oczywiście uatrakcyjniają for-
mularze, dodając im nowoczesności, jednak, 
czy przy okazji ułatwiają pracę? Okazało się, 
że nie. Ich użycie wymagało nawigacji przy 
pomocy myszki, która nie jest najwygodniej-
szym narzędziem dla osób, które wprowadza-
ją masowo dane do systemu informatycznego. 
Jak się okazało, biznes wcale nie potrzebował 
wykorzystania najnowocześniejszych moż-
liwości technologii informatycznych. Prosty 
formularz okazał się bardziej ergonomiczny.

Historia wydaje się dość banalna, ale wspo-
mniane doświadczenie unaocznia bardzo 

ważny aspekt pracy, o którym często zapo-
minają prowadzący projekty biznesowo-in-
formatyczne. Warto o nim wspomnieć jesz-
cze raz – użytkownicy końcowi muszą być 
zadowoleni, aby wdrożone rozwiązanie nie 
wzmagało ich oporu przed nowym.

IT realizuje własne cele. A co 
z biznesem?

Kwestie bezpieczeństwa informatyczne-
go związane są między innymi z koniecz-
nością aktualizacji, często też ze zmianami 
systemów operacyjnych na serwerach i sta-
cjach roboczych. Czasami systemy opera-
cyjne trzeba zainstalować wręcz od nowa. 
Musimy wtedy zadać sobie konieczne py-
tania: „Co było uruchomione na tym serwe-
rze?”, „Co trzeba skonfigurować?” itp. Pyta-
nia te są o tyle ważne, że często usługi in-
formatyczne zlecane są firmom zewnętrz-
nym. Wydawałoby się, że mamy do czynienia 
ze zwykłym „podniesieniem” wersji systemu 
operacyjnego, a jednak może się to skończyć 
wieloma negatywnymi konsekwencjami dla 
użytkowników systemów. Kłopoty z serwe-
rem mogą zaszkodzić wynikom biznesowym. 
Czy zawsze wykonawcy tego typu prac znają 
i odpowiadają na faktyczne potrzeby bizne-
sowe, a nie biorą pod uwagę tylko kontekstu 
bezpieczeństwa informatycznego? Moja od-
powiedź – znów podparta doświadczeniem 
– brzmi: NIE.

Dowodem niech będzie to, że spotkałem się 
z sytuacją, w której nowozatrudniona osoba 
odpowiedzialna za informatykę dość pobież-
nie zrobiła rozeznanie opisanego tematu. Po-
dejście charakteryzujące się zwrotami „jakoś 
to będzie”, „róbmy już, zminimalizujmy ana-
lizę, bo i tak nie wszystko da się przewidzieć 
i naturalne, że będą straty” na pewno nie jest 
właściwe. Projekt migracji systemów biz-
nesowych na nowo zainstalowane serwe-
ry był źródłem wielu nieporozumień i niepo-
trzebnych waśni między IT a użytkownika-
mi. W zasadzie, można by stwierdzić, że był 
to jedynie projekt podniesienia wersji serwe-
rów na wyższą, z namiastką migracji syste-
mów biznesowych. Migracja owa odbyła się 
dla wielu aplikacji/systemów po uruchomie-
niu nowego środowiska serwerowego, kiedy 
pewne używane w organizacji funkcjonalno-
ści systemów przestały działać. Kiedy w opi-
sywanej historii przyszedł czas intensywnej 
pracy przy raportowaniu na koniec kwartału, 
okazało się, że ze względu na wprowadzane 
zmiany nie można tej pracy zrealizować. Po-
dejście działów IT, doprowadzające do takich 
sytuacji jest, mówiąc delikatnie, mało profe-
sjonalne.

Ważne: IT działa dla biznesu; nie realizuje tylko 
własnych celów. Wspomniana migracja to 
w istocie bardzo poważny problem i, według 

mojej oceny – projekt, a nie business as usual. 
Tym bardziej, kiedy w organizacjach nie ma re-
pozytorium wiedzy o tym, jaka aplikacja jest 
używana i gdzie jest zainstalowana. Problem 
pogłębia tu liczny pod względem osobowym 
dział IT, w którym każdy administrator wpro-
wadza zmiany po swojemu. Pocieszające jed-
nakże jest to, że nawet w tak niesprzyjającym 
środowisku, wprowadzenie i praktykowanie 
dobrej, przejrzystej komunikacji, może znaczą-
co zwiększyć prawdopodobieństwo, że tego 
typu prace zostaną wykonane z sukcesem.

Oczywistym jest, że najlepszym rozwiązaniem 
jest śledzenie i rejestrowanie wszelkich zmian 
na serwerach i stacjach roboczych. Jest to 
tym bardziej istotne, gdy mamy do czynienia 
z dużą liczbą osób dokonujących takich zmian. 
Mając kompletny spis tego, co mamy zainsta-
lowane, taki projekt migracji staje się o wiele 
łatwiejszy. Musimy zatem zarządzać konfi-
guracją i dbać o uzupełnianie baz konfiguracji 
na bieżąco. Zasadnym będzie też wykonanie 
testów jeszcze przed uruchomieniem środowi-
ska produkcyjnego. Receptą na sukces byłoby 
z pewnością stosowanie najlepszych praktyk 
sprawnego zarządzania usługami informatycz-
nymi ITIL®.

A czy biznes rozmawia z... 
biznesem, aby IT wiedziało, co 
robić?

W tym kontekście istotne jest pytanie: czy 
zawsze w projektach biznesowo-informatycz-
nych wina leży po stronie działów IT? Kilka 
lat temu brałem udział w projekcie wdrożenia 
systemu dającego dostęp partnerom bizne-
sowym do jednego z systemów firmy poprzez 
przeglądarkę internetową. Nie był to tylko 
system informacyjny – miał on też posiadać 
wbudowaną, dość rozwiniętą logikę związaną 
z zamawianiem towarów i koordynacją usług. 
Przy wdrożeniu okazało się, że nie tylko biznes 
ma inną wizję niż IT, ale że różnice pojawia-
ją się wewnątrz samego biznesu. Manager 
często widzi procesy ogólnie, „z lotu ptaka” 
i nie ustala detali z podległymi pracownikami. 
W konsekwencji IT buduje system, który nie 
spełnia oczekiwań. Taka sytuacja miała miej-
sce właśnie w tym przypadku.

Jaki był rezultat? W trakcie testów użytkow-
ników końcowych okazało się, że pewne zało-
żenia systemu są błędne. Zmiany w systemie, 
które należało wykonać nie były tylko „drob-
nymi poprawkami”, a wymagały przebudowa-
nia warstwy bazodanowej, a dalej całego sys-
temu w warstwie biznesowej. Szacowane ich 
koszty znacznie przewyższały budżet projek-
tu. Jak widać, komunikacja poziomu zarządza-
jącego z operacyjnym w ramach działów, de-
partamentów, jest również niezmiernie istot-
na, bowiem problem nie zawsze leży po stro-
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Akredytowany trener PRINCE2® w firmie 
INPROGRESS. Jego doświadczenie zawodowe 
obejmuje długoletnią praktykę na stanowi-
skach w działach informatycznych, działach 
rozwoju oraz jako kontraktowego konsultanta 
i kierownika projektów. Nadzorował i tworzył 
projekty biznesowe i informatyczne; przede 
wszystkim w obszarze budowania, dostosowy-
wania i wdrażania systemów klasy ERP, CRM, 
czy autorskich systemów serwisowych, wspie-
rających pracę serwisu technicznego, jak rów-
nież przy tworzeniu  narzędzi wspierających 
procesy biznesowe organizacji. W swojej karie-
rze pełnił również role kierownika projektów 
i zespołów, a także architekta, programisty, te-
stera i wdrożeniowca. Był współodpowiedzial-
ny za opiekę nad infrastrukturą IT w międzyna-
rodowej korporacji. Koordynował prace projek-
towe firm podwykonawczych, współpracowni-
ków i zewnętrznych programistów.

nie komunikacji działu IT. Czy można było 
temu przeciwdziałać? Tak! Należało prowa-
dzić projekt w sposób bardziej „zwinny”, ko-
rzystać z zasad Agile. W trakcie prototypowa-
nia niezbędna była ciągła interakcja biznesu, 
w rozumieniu zarówno managerów, jak i użyt-
kowników końcowych – wszystkich tych, 
którzy biorą udział w procesie. 

* * *
Powyższe, wydawać by się mogło, proste 
przykłady pokazują jak ważna jest komuni-
kacja przy ustalaniu opisów produktów pro-
jektów, aby te wykonane były w sposób za-
spokajający potrzeby biznesowe organiza-
cji. Aby przynosiły korzyści, a nie stawały się 
źródłem niepożądanych sytuacji. Problemy 
opisane powyżej dają dowody na to, że rów-
nież detale są w stanie – mówiąc obrazowo 
– „położyć” każdy projekt biznesowo-infor-
matyczny. Skala problemu oczywiście rośnie 
odpowiednio przy braku ustaleń w bardzo 
złożonych rozwiązaniach informatycznych. 
To z kolei przekłada się na dodatkowe koszty 
zmian, również te, wynikające z zablokowa-
nia możliwości wykonywania pewnych czyn-
ności przez użytkowników, a które okazują 
się później niewspółmiernie wysokie.

Zakończę apelem, by hołdować zatem ko-
munikacji – z działami IT i w samym biznesie 
– i dać tym samym IT możliwość szycia sys-
temów na miarę, dopasowanych do potrzeb 
organizacji.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym na-

leżącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej 

zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Zacznijmy od definicji projektu. Jest ich oczy-
wiście wiele, przytoczę jedną z najbardziej ty-
powych: „Projekt to zorganizowane działanie 
zmierzające do osiągnięcia określonego celu”. 
Podstawowe właściwości projektu to: skoń-
czony czas trwania, zdefiniowane i mierzal-
ne produkty projektu (wyniki projektu), okre-
ślone zasoby (czas, ludzie, budżet, etc.), zdefi-
niowana i formalnie powołana struktura orga-
nizacyjna projektu oraz zaplanowany zestaw 
działań służących do realizacji jego produk-
tów. Proces z kolei, to „uporządkowany zestaw 
czynności zaprojektowanych w celu osiągnię-
cia określonego rezultatu”, który charaktery-
zuje się czterema cechami: jest mierzalny, do-
starcza zdefiniowane rezultaty, musi odpo-
wiadać oczekiwaniom klienta oraz startuje 
w momencie wystąpienie określonego zdarze-
nia, zwanego wyzwalaczem (tak na margine-
sie – prawda, że podobne są do siebie te dwie 
definicje?). ITIL® z kolei, żeby uzupełnić część 
definicyjną, to najczęściej stosowany na świe-
cie zbiór najlepszych praktyk (ang. best prac-
tices) w zakresie zarządzania usługami infor-
matycznymi. Definiuje pojęcie usługi oraz jej 
wartości, cyklu życia usług, na który składa się 
pięć faz: Strategia usług, Projektowanie usług, 
Przekazanie usług, Eksploatacja usług oraz 
Ustawiczne doskonalenie usług, a także defi-
niuje procesy wspierające zarządzanie usługa-
mi oraz funkcje w organizacji dostawcy usług.
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Mimo podobnych definicji ogólnych, generalnie 
wiemy, czym się projekt różni od procesu. Jest 
jednorazowy i często innowacyjny, tymcza-
sem proces jest powtarzalny (często też zauto-
matyzowany). Kłopot w organizacji pojawia się 
wtedy, kiedy zakres odpowiedzialności projek-
tu pokrywa się (wystarczy, że częściowo) z za-
kresem odpowiedzialności procesu. 

Jak często taka sytuacja ma miejsce? Poten-
cjalnie często, szczególnie w organizacjach 
zarządzanych przez projekty („organizacje pro-
jektowe”), które jednocześnie wdrażają proce-
sy ITIL®. Przyjrzyjmy się tej sytuacji nieco do-
kładniej. Zadania projektu wydają się proste 
– projekt wdraża zmiany (o różnym charakte-
rze, zarówno technologicznym jak i organiza-
cyjnym), czyli pozyskuje wymagania bizneso-
we, projektuje rozwiązanie (wg ITIL® usługę), 
buduje, testuje a następnie wdraża w środo-
wisku produkcyjnym. Za wszystkie te działa-
nia projekt odpowiada i jest z nich rozlicza-
ny. Jednocześnie jednak działające w organi-
zacji procesy ITIL® też mają swoje zakresy od-
powiedzialności, z których są rozliczane (mó-
wiąc ściślej, to właściciel danego procesu jest 
rozliczany). Przykładowo, wymagania bizne-
sowe pozyskuje proces Service Level Manage-
ment (w zakresie wymagań usługowych, tzw. 
Service Level Requirements), analizuje te wy-
magania w zakresie dostępności proces Avail-
ability Management, umowy z dostawcami 
negocjuje Supplier Management, autoryzuje 

gotowość do budowy i testów proces Change 
Management (a ściślej właściciel procesu 
Change Management przy pomocy CAB-a, 
czyli Change Advisory Board), wdraża w środo-
wisku produkcyjnym proces Release and De-
ployment Management itd. Jak w tym gąszczu 
procesów ma się poruszać Project Manager? 
W końcu to on odpowiada za produkty swoje-
go projektu, ich jakość, terminowość wdroże-
nia, relacje z klientem oraz dostawcami. Tym-
czasem pojawiają się procesy (de facto wła-
ściciele procesów), które autoryzują jakieś de-
cyzje (np. kolejne fazy w projekcie), zarządza-
ją wdrożeniem w środowisku produkcyjnym, 
ustalają zakres testów… W dodatku w ramach 
struktury projektowej niekoniecznie łatwa jest 
eskalacja w sytuacji, gdy kierownik projektu 
ma kłopoty z dogadaniem się z właścicielem 
procesu.

Odpowiedź na te problemy znaleźć można 
w ITIL®. Otóż proces Koordynacja projekto-
wania (ang. Design Coordination) ma w zakre-
sie swoich obowiązków m.in. „pomoc i wspar-
cie dla każdego projektu przy wszystkich czyn-
nościach oraz procesach fazy projektowania 
usług” oraz „koordynowanie, nadawanie priory-
tetów oraz planowanie zasobów w ramach pro-
jektowania usług, aby zaspokoić potrzeby i roz-
wiązać potencjalne konflikty” a proces Plano-
wanie i wsparcie przekazania (ang. Transition 
Planning and Support) – „koordynowanie dzia-
łań w obrębie różnych projektów, dostawców 

i zespołów”. Czyli ITIL® „ radzi”, żeby projekt 
traktował procesy jako narzędzia organizacyj-
ne, które na rzecz projektu oraz w terminach 
wynikających z projektu (oczywiście w uzgod-
nieniu z innymi interesariuszami) realizować 
będą konkretne zadania (produkty) projektu. 

Co więcej, procesy te pomogą zachować od-
powiednią jakość i spójność produktów pro-
jektu oraz dostarczą odpowiednich informa-
cji umożliwiających realizację jego kolejnych 
faz/etapów. 

W zamian Project Manager powinien uwzględ-
nić w swoim projekcie wszystkie „ogranicze-
nia” wynikające ze współpracy z procesa-
mi, np. odpowiednie formaty dokumentów, 
rozszerzenie zakresu projektu o wymagania 
np. bezpieczeństwa albo ciągłości działania, 
ewentualne nowe role w projekcie lub nowych 
interesariuszy bądź też nieco zmienioną kolej-
ność realizacji niektórych zadań. Wymagać to 
będzie oczywiście pewnego dodatkowego wy-
siłku, ale pozytywne efekty takiej współpracy 
będą odczuwalne zarówno po stronie projektu, 
jak i po stronie procesów, czyli w konsekwen-
cji zyska na tym zarówno organizacja, jak i jej 
klient.

Tyle ogólna teoria. Przyjrzyjmy się jej przy 
okazji wczesnego wsparcia powdrożeniowe-
go (ang. Early Life Support). To etap w cyklu 
życia usługi występujący na końcu wdroże-
nia i przed pełnym przyjęciem usługi do eks-
ploatacji. W trakcie wczesnego wsparcia po-
wdrożeniowego (ELS), dostawca usług wyko-
nuje przegląd kluczowych wskaźników wydaj-
ności (ang. Key Performance Indicators, KPI), 
poziomów usługi oraz progów ostrzegaw-
czych i może wdrożyć usprawnienia, które za-
pewnią spełnienie celów usług (ang. to ensure 
that service targets can be met). Dostaw-

ca usług może w tym czasie również dostar-
czyć dodatkowe zasoby do zarządzania incy-
dentami i problemami. Inaczej mówiąc jest to 
moment w projekcie, w którym aplikacja (sys-
tem, usługa) została wdrożona w środowi-
sku produkcyjnym, a zasoby produkcyjne (in-
frastruktura, ludzie, procesy, w szczególności 
Zarządzanie incydentem) są wykorzystywane 
do wspierania normalnego jej działania. Pro-
jekt się jednak nie kończy, gdyż dzięki uzgod-
nieniom pomiędzy dostawcą usługi a jej klien-
tem, zapewniony jest dodatkowy czas (wła-
śnie Early Life Support) na tzw. stabilizację, 
czyli np. poprawę znanych błędów, które zo-
stały przez klienta warunkowo dopuszczone 
do wdrożenia albo dopasowanie procesów i ról 
w taki sposób, żeby spełnione były wymaga-
nia usługowe (gwarancje) zapisane w umowie 
SLA. W okresie tym (zazwyczaj trwającym 
kilka tygodni, do miesiąca) klient zgadza się, 
że aplikacja (system, usługa) nie działa jesz-
cze dokładnie tak, jak sobie tego zażyczył (np. 
system ma mniejszą dostępność albo wydaj-
ność, ewentualne incydenty są rozwiązywane 
nieco wolniej, niż wynika to z ich priorytetów). 
Jednocześnie zasoby projektowe cały czas po-
zostają (być może w ograniczonym zakresie) 
do dyspozycji Project Managera, a sam projekt 
może być zakończony dopiero po zakończe-
niu okresu ELS. Zauważmy, że w zamian za to 
projekt uzyskuje wsparcie procesów fazy eks-
ploatacji usług (np. Zarządzania incydentem, 
Zarządzania problemem, Zarządzania zdarze-
niami) oraz wsparcie procesu Zarządzania po-
ziomem usług (SLM).

Poniżej przedstawiona jest daleko niekom-
pletna lista działań, które powinny być zre-
alizowane w ramach projektu, żeby właści-
wie przygotować eksploatację usługi w śro-
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Współpraca projektu z procesami ITIL®

na przykładzie wczesnego wsparcia
powdrożeniowego
Jarosław Pastuszak

dowisku produkcyjnym, a w szczególności 
Early Life Support:

Należy zebrać oraz uzgodnić z klientem 
wymagania usługowe (dostępność, wy-
dajność, pojemność, bezpieczeństwo), 
które będą potem częścią umowy SLA,

Należy uzgodnić z klientem czas trwania 
oraz zasady Early Life Support,

Należy zapewnić sobie dostępność zaso-
bów klienta w czasie Early Life Support na 
poziomie odpowiednim do zakresu projek-
tu,

Należy zadbać o przygotowanie odpo-
wiedniej dokumentacji użytkownika i ad-
ministratora oraz zadbać o odpowiednie 
przeszkolenie, zarówno klienta jak i IT 
(w tym pracowników Service Desku),

Należy przygotować odpowiednie scena-
riusze dla pracowników Service Desku,

Należy uzgodnić z klientem zasady wa-
runkowego dopuszczania błędów w sys-
temie w środowisku produkcyjnym,

Należy odpowiednio zagwarantować 
sobie w umowie z dostawcą na realizację 
systemu, jego wsparcie w czasie Early 
Life Support (w szczególności pozytywny 
odbiór systemu oraz rozpoczęcie umowy 
wsparcia powinno odbyć się po fazie Early 
Life Support).

To tylko częściowa lista zadań, pełną listę 
znaleźć można w ITIL®, w szczególności 
w fazie Projektowania Usługi (ang. Service 
Design) oraz Przekazania Usługi (ang. Service 
Transition).



Zacznijmy od definicji projektu. Jest ich oczy-
wiście wiele, przytoczę jedną z najbardziej ty-
powych: „Projekt to zorganizowane działanie 
zmierzające do osiągnięcia określonego celu”. 
Podstawowe właściwości projektu to: skoń-
czony czas trwania, zdefiniowane i mierzal-
ne produkty projektu (wyniki projektu), okre-
ślone zasoby (czas, ludzie, budżet, etc.), zdefi-
niowana i formalnie powołana struktura orga-
nizacyjna projektu oraz zaplanowany zestaw 
działań służących do realizacji jego produk-
tów. Proces z kolei, to „uporządkowany zestaw 
czynności zaprojektowanych w celu osiągnię-
cia określonego rezultatu”, który charaktery-
zuje się czterema cechami: jest mierzalny, do-
starcza zdefiniowane rezultaty, musi odpo-
wiadać oczekiwaniom klienta oraz startuje 
w momencie wystąpienie określonego zdarze-
nia, zwanego wyzwalaczem (tak na margine-
sie – prawda, że podobne są do siebie te dwie 
definicje?). ITIL® z kolei, żeby uzupełnić część 
definicyjną, to najczęściej stosowany na świe-
cie zbiór najlepszych praktyk (ang. best prac-
tices) w zakresie zarządzania usługami infor-
matycznymi. Definiuje pojęcie usługi oraz jej 
wartości, cyklu życia usług, na który składa się 
pięć faz: Strategia usług, Projektowanie usług, 
Przekazanie usług, Eksploatacja usług oraz 
Ustawiczne doskonalenie usług, a także defi-
niuje procesy wspierające zarządzanie usługa-
mi oraz funkcje w organizacji dostawcy usług.
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Mimo podobnych definicji ogólnych, generalnie 
wiemy, czym się projekt różni od procesu. Jest 
jednorazowy i często innowacyjny, tymcza-
sem proces jest powtarzalny (często też zauto-
matyzowany). Kłopot w organizacji pojawia się 
wtedy, kiedy zakres odpowiedzialności projek-
tu pokrywa się (wystarczy, że częściowo) z za-
kresem odpowiedzialności procesu. 

Jak często taka sytuacja ma miejsce? Poten-
cjalnie często, szczególnie w organizacjach 
zarządzanych przez projekty („organizacje pro-
jektowe”), które jednocześnie wdrażają proce-
sy ITIL®. Przyjrzyjmy się tej sytuacji nieco do-
kładniej. Zadania projektu wydają się proste 
– projekt wdraża zmiany (o różnym charakte-
rze, zarówno technologicznym jak i organiza-
cyjnym), czyli pozyskuje wymagania bizneso-
we, projektuje rozwiązanie (wg ITIL® usługę), 
buduje, testuje a następnie wdraża w środo-
wisku produkcyjnym. Za wszystkie te działa-
nia projekt odpowiada i jest z nich rozlicza-
ny. Jednocześnie jednak działające w organi-
zacji procesy ITIL® też mają swoje zakresy od-
powiedzialności, z których są rozliczane (mó-
wiąc ściślej, to właściciel danego procesu jest 
rozliczany). Przykładowo, wymagania bizne-
sowe pozyskuje proces Service Level Manage-
ment (w zakresie wymagań usługowych, tzw. 
Service Level Requirements), analizuje te wy-
magania w zakresie dostępności proces Avail-
ability Management, umowy z dostawcami 
negocjuje Supplier Management, autoryzuje 

gotowość do budowy i testów proces Change 
Management (a ściślej właściciel procesu 
Change Management przy pomocy CAB-a, 
czyli Change Advisory Board), wdraża w środo-
wisku produkcyjnym proces Release and De-
ployment Management itd. Jak w tym gąszczu 
procesów ma się poruszać Project Manager? 
W końcu to on odpowiada za produkty swoje-
go projektu, ich jakość, terminowość wdroże-
nia, relacje z klientem oraz dostawcami. Tym-
czasem pojawiają się procesy (de facto wła-
ściciele procesów), które autoryzują jakieś de-
cyzje (np. kolejne fazy w projekcie), zarządza-
ją wdrożeniem w środowisku produkcyjnym, 
ustalają zakres testów… W dodatku w ramach 
struktury projektowej niekoniecznie łatwa jest 
eskalacja w sytuacji, gdy kierownik projektu 
ma kłopoty z dogadaniem się z właścicielem 
procesu.

Odpowiedź na te problemy znaleźć można 
w ITIL®. Otóż proces Koordynacja projekto-
wania (ang. Design Coordination) ma w zakre-
sie swoich obowiązków m.in. „pomoc i wspar-
cie dla każdego projektu przy wszystkich czyn-
nościach oraz procesach fazy projektowania 
usług” oraz „koordynowanie, nadawanie priory-
tetów oraz planowanie zasobów w ramach pro-
jektowania usług, aby zaspokoić potrzeby i roz-
wiązać potencjalne konflikty” a proces Plano-
wanie i wsparcie przekazania (ang. Transition 
Planning and Support) – „koordynowanie dzia-
łań w obrębie różnych projektów, dostawców 

i zespołów”. Czyli ITIL® „ radzi”, żeby projekt 
traktował procesy jako narzędzia organizacyj-
ne, które na rzecz projektu oraz w terminach 
wynikających z projektu (oczywiście w uzgod-
nieniu z innymi interesariuszami) realizować 
będą konkretne zadania (produkty) projektu. 

Co więcej, procesy te pomogą zachować od-
powiednią jakość i spójność produktów pro-
jektu oraz dostarczą odpowiednich informa-
cji umożliwiających realizację jego kolejnych 
faz/etapów. 

W zamian Project Manager powinien uwzględ-
nić w swoim projekcie wszystkie „ogranicze-
nia” wynikające ze współpracy z procesa-
mi, np. odpowiednie formaty dokumentów, 
rozszerzenie zakresu projektu o wymagania 
np. bezpieczeństwa albo ciągłości działania, 
ewentualne nowe role w projekcie lub nowych 
interesariuszy bądź też nieco zmienioną kolej-
ność realizacji niektórych zadań. Wymagać to 
będzie oczywiście pewnego dodatkowego wy-
siłku, ale pozytywne efekty takiej współpracy 
będą odczuwalne zarówno po stronie projektu, 
jak i po stronie procesów, czyli w konsekwen-
cji zyska na tym zarówno organizacja, jak i jej 
klient.

Tyle ogólna teoria. Przyjrzyjmy się jej przy 
okazji wczesnego wsparcia powdrożeniowe-
go (ang. Early Life Support). To etap w cyklu 
życia usługi występujący na końcu wdroże-
nia i przed pełnym przyjęciem usługi do eks-
ploatacji. W trakcie wczesnego wsparcia po-
wdrożeniowego (ELS), dostawca usług wyko-
nuje przegląd kluczowych wskaźników wydaj-
ności (ang. Key Performance Indicators, KPI), 
poziomów usługi oraz progów ostrzegaw-
czych i może wdrożyć usprawnienia, które za-
pewnią spełnienie celów usług (ang. to ensure 
that service targets can be met). Dostaw-

ca usług może w tym czasie również dostar-
czyć dodatkowe zasoby do zarządzania incy-
dentami i problemami. Inaczej mówiąc jest to 
moment w projekcie, w którym aplikacja (sys-
tem, usługa) została wdrożona w środowi-
sku produkcyjnym, a zasoby produkcyjne (in-
frastruktura, ludzie, procesy, w szczególności 
Zarządzanie incydentem) są wykorzystywane 
do wspierania normalnego jej działania. Pro-
jekt się jednak nie kończy, gdyż dzięki uzgod-
nieniom pomiędzy dostawcą usługi a jej klien-
tem, zapewniony jest dodatkowy czas (wła-
śnie Early Life Support) na tzw. stabilizację, 
czyli np. poprawę znanych błędów, które zo-
stały przez klienta warunkowo dopuszczone 
do wdrożenia albo dopasowanie procesów i ról 
w taki sposób, żeby spełnione były wymaga-
nia usługowe (gwarancje) zapisane w umowie 
SLA. W okresie tym (zazwyczaj trwającym 
kilka tygodni, do miesiąca) klient zgadza się, 
że aplikacja (system, usługa) nie działa jesz-
cze dokładnie tak, jak sobie tego zażyczył (np. 
system ma mniejszą dostępność albo wydaj-
ność, ewentualne incydenty są rozwiązywane 
nieco wolniej, niż wynika to z ich priorytetów). 
Jednocześnie zasoby projektowe cały czas po-
zostają (być może w ograniczonym zakresie) 
do dyspozycji Project Managera, a sam projekt 
może być zakończony dopiero po zakończe-
niu okresu ELS. Zauważmy, że w zamian za to 
projekt uzyskuje wsparcie procesów fazy eks-
ploatacji usług (np. Zarządzania incydentem, 
Zarządzania problemem, Zarządzania zdarze-
niami) oraz wsparcie procesu Zarządzania po-
ziomem usług (SLM).

Poniżej przedstawiona jest daleko niekom-
pletna lista działań, które powinny być zre-
alizowane w ramach projektu, żeby właści-
wie przygotować eksploatację usługi w śro-
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Absolwent UTP w Bydgoszczy, IBS PAN, 
obecnie prowadzi pracę naukową na Wydzia-
le Zarządzania i Ekonomii PG. Autor około 20 
prac naukowych z zakresu zarządzania usłu-
gami oraz procesami w organizacji wsparcia 
IT. Od 20 lat zawodowo związany z branżą IT. 
Doświadczenie zdobywał w polskich i mię-
dzynarodowych korporacjach jako specjali-
sta, architekt, właściciel procesów, konsul-
tant oraz manager. Certyfikowany Project 
Manager (Prince2® Practitioner, IPMA® Level 
C). Posiada doświadczenie w zarządzaniu 
procesami ITIL®, ich wdrażaniu w organizacji 
IT, usprawnianiu oraz strategii, rozwoju 
i nadzorze (certyfikaty ITIL® Expert, COBIT5 ® 
Implementation). Akredytowanym trener 
ITIL®, Prince2 ®, COBIT5® oraz Apollo 13 
– an ITSM case experience w firmie Conlea 
sp. z o.o

dowisku produkcyjnym, a w szczególności 
Early Life Support:

Należy zebrać oraz uzgodnić z klientem 
wymagania usługowe (dostępność, wy-
dajność, pojemność, bezpieczeństwo), 
które będą potem częścią umowy SLA,

Należy uzgodnić z klientem czas trwania 
oraz zasady Early Life Support,

Należy zapewnić sobie dostępność zaso-
bów klienta w czasie Early Life Support na 
poziomie odpowiednim do zakresu projek-
tu,

Należy zadbać o przygotowanie odpo-
wiedniej dokumentacji użytkownika i ad-
ministratora oraz zadbać o odpowiednie 
przeszkolenie, zarówno klienta jak i IT 
(w tym pracowników Service Desku),

Należy przygotować odpowiednie scena-
riusze dla pracowników Service Desku,

Należy uzgodnić z klientem zasady wa-
runkowego dopuszczania błędów w sys-
temie w środowisku produkcyjnym,

Należy odpowiednio zagwarantować 
sobie w umowie z dostawcą na realizację 
systemu, jego wsparcie w czasie Early 
Life Support (w szczególności pozytywny 
odbiór systemu oraz rozpoczęcie umowy 
wsparcia powinno odbyć się po fazie Early 
Life Support).

To tylko częściowa lista zadań, pełną listę 
znaleźć można w ITIL®, w szczególności 
w fazie Projektowania Usługi (ang. Service 
Design) oraz Przekazania Usługi (ang. Service 
Transition).

Service Level Management
Design Coordination

Transition Planning and Support

Project „Life" Project Manager

Availability Management

Supplier Management

Change Management

Release and Deployment
Management
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Sposób, w jaki przyswajamy 
informacje wpływa na 
skuteczność naszego działania 
i efektywność wykonywanych 
obowiązków. Jasne zrozumienie 
celu i odpowiedzialności 
oraz klarowny obraz postępu 
prac, to filary funkcjonowania 
każdego zespołu. Jak sprostać 
temu wyzwaniu i przekazać 
współpracownikom niezbędne 
informacje w prosty sposób? 
Odpowiedzią może się okazać 
Visual Management, czyli 
zarządzanie przez wizualizację.

Czym jest Visual Management?
Visual Management to koncept skupiający 
się na graficznym przedstawianiu informa-
cji niezbędnych do zarządzania organizacją. 
Dzięki takiemu podejściu miejsce pracy staje 
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się efektywniejsze, a przepływ informacji bar-
dziej precyzyjny. 

Visual Management realizuje wiele celów, 
spośród których najważniejsze to:

ułatwianie pracy;

budowanie przywiązania 
i odpowiedzialności za obowiązki;

usprawnianie komunikacji poprzez 
tworzenie łatwiej przyswajalnych treści;

ułatwianie identyfikacji problemów 
i wdrażania usprawnień w procesach;

motywowanie pracowników.

Visual Management czyni informacje transpa-
rentnymi, dostępnymi dla każdej zaintereso-
wanej osoby – nie tylko znającej swoją pracę. 
Dobrze zastosowane wizualizacje powodują, 
że nawet nowa, niezaznajomiona z działaniem 
zespołu osoba, po wejściu do pokoju, gdzie 
wykorzystane zostały metody Visual Mana-
gement, jest w stanie dowiedzieć się podsta-
wowych informacji na temat funkcjonowania 
danej grupy, na przykład:

jakie cele zostały osiągnięte;

co jeszcze zostało do zrealizowania;

co poszło dobrze, a co źle;

zasady i praktyki zespołu;

mierniki sukcesu i wyznaczone cele.

Visual Management integruje grupę w drodze 
do osiągnięcia wspólnego celu. Stwarza po-
czucie bycia prawdziwym zespołem, gdzie 
każdy jest wsparciem dla drugiej osoby, a po-
wierzone zadania są szansą na rozwój i współ-
pracę. Do korzyści z zastosowania wizualizacji 
w zarządzaniu zespołem należy między innymi 
to, że razem dostrzegamy jakie procesy za-
chodzą w zespole, jesteśmy świadomi tego, co 
się dzieje w zespole, wspólnie działamy w kie-
runku realizacji celów i wspólnie osiągamy 
sukces.

Trzy odsłony Visual Management
Elementy zarządzania poprzez wizualizacje 
można zaklasyfikować do trzech obszarów. 
Każdy spełnia określoną funkcję, ale najlep-
sze rezultaty osiągane są po zastosowaniu 
ich kombinacji.

Visual Displays wprowadzają ład i porządek 
w pracy zespołu. Począwszy od określenia 
miejsca dokumentów i niezbędnych materia-
łów, poprzez przypisanie osoby do danego za-

dania czy określenie statusu zrealizowanych 
szkoleń. Obrazują także normy i zasady w or-
ganizacji. 

Elementy z grupy Visual Metrics mają za za-
danie informować o wynikach zespołu. Kla-
rowny obraz pozwoli na natychmiastowe wy-
chwycenie niedociągnięć i zaadresowanie pro-
blemu. Umożliwiają członkom zespołu zoba-
czenie, jak radzą sobie jako spójna całość lub 
poszczególne jednostki. Transparentne wyniki 
zespołu skłaniają do otwartej dyskusji nad 
usprawnieniami i wzrostem wskaźników. 

Visual Controls wskazują, czy osiągane rezul-
taty mieszczą się w normie, są na niskim po-
ziomie lub wprost przeciwnie – mają się cał-
kiem dobrze. Przedstawione wizualizacje po-
winny dawać sygnał do podjęcia odpowiednie-
go działania. 

Visual Management w praktyce
Podane przykłady, to tylko niektóre z możli-
wości zastosowania wizualizacji w pracy ze-
społu. Użycie poszczególnych metod zależy 
przede wszystkim od potrzeb i specyfiki dzia-
łania grupy. 

Tablica Kanban – to narzędzie umożliwia-
jące rozdzielenie i monitorowanie zadań ze-
społu, a poprzez systematyczne uwalnianie 
pracy w toku, zwiększanie efektywności pracy 
w projekcie. Najprostsza wersja tablicy po-
dzielona jest na trzy kolumny: zadania do zro-

bienia (TO DO), w toku (DOING) oraz wyko-
nane (DONE). Zadania zapisuje się i przykle-
ja na kolorowych karteczkach. Poszczególne 
kolory mogą odnosić się do różnego rodzaju 
zadań, np. kontakt z klientem czy aktualizacja 
bazy danych. Każde zadanie ma odpowiedzial-
ną za nie osobę, wyznaczony termin i priory-
tet. Na codziennych spotkaniach aktualizu-
je się tablicę i zmienia status zadania przekle-
jając karteczkę do kolejnej kolumny. Założe-
niem prawidłowego używania tablicy Kanban 
jest zakończenie zadania przed rozpoczęciem 
nowego. Tym samym, eliminując nieefektyw-
ną multizadaniowość, wykluczana jest wydłu-
żająca się praca w toku.

Tablica Kanban najlepiej sprawdza się w pracy 
projektowej, gdzie zadania są dynamiczne 
i różnorodne. Jakkolwiek, jest to narzędzie ela-
styczne, które bez problemu można dostoso-
wać do każdego trybu pracy. 

Dashboard wskazuje status kluczowych 
wskaźników efektywności projektu. To zbiór 
danych (aktualnych i historycznych) przed-
stawiony za pomocą wykresów i grafik. Jego 
koncepcja została zaczerpnięta z wyglądu 
deski rozdzielczej w samochodzie. Kontrol-
ki i wskaźniki pokazują nam realny stan po-
szczególnych funkcjonalności naszego auta. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio 
zareagować, gdy brakuje nam paliwa, lub gdy 
sygnalizacja wskazuje na niezapięte pasy. 
Dashboard w pracy zespołu to podstawa 

STREFA WIEDZY

Pierwsze kroki z Visual Management
Dominika Pietrzyk

w wytworzeniu poczucia odpowiedzialności 
za postęp prac i realizację celu. Przemyślany 
system oznaczeń wzywa do podjęcia odpo-
wiednich kroków. To źródło motywacji pra-
cowników, którzy widząc pozytywny postęp 
pracy, są bardziej skuteczni i efektywni.

Value Stream Mapping, czyli mapowanie 
strumienia wartości danego procesu umożli-
wia identyfikację wszystkich czynności, inte-
resariuszy i materiałów niezbędnych do jego 
zrealizowania. Dzięki rozłożeniu go na po-
szczególne elementy, jesteśmy w stanie zi-
dentyfikować czynności niezbędne lub takie, 
które nie wnoszą wartości dodanej w danym 
procesie. Celem VSM jest stworzenie idealnej 
mapy procesu, która wolna jest od wszelkich 
strat i marnotrawstw. Aby je wyeliminować, 
należy stworzyć szczegółowy plan działania, 
który zaadresuje wprowadzenie wskazanych 
usprawnień. Mapowanie strumienia wartości 
to znakomita szansa na przestawienie proce-
su krok po kroku – może służyć on jako ma-
teriał do nauki dla nowych członków zespołu, 
ale także być punktem odniesienia do wpro-
wadzenia usprawnień w firmie. 

Teraz albo nigdy
Visual Management towarzyszy nam każde-
go dnia – to sygnalizacja świetlna na skrzy-
żowaniu, oznaczenia wyjścia ewakuacyjnego, 
czy przejścia dla pieszych. Użyteczne przykłady 
mnożą się w każdym obszarze naszego życia. 
Najwyższy czas, aby dziś dostrzec zalety zarzą-
dzania poprzez wizualizację także w pracy z ze-
społem. Ta wdzięczna metoda pozwala nam na 
elastyczność w jej stosowaniu. Ważny jest cel, 
który chcemy dzięki niej zrealizować, oraz kre-
atywność w procesie jej wdrożenia.
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Sposób, w jaki przyswajamy 
informacje wpływa na 
skuteczność naszego działania 
i efektywność wykonywanych 
obowiązków. Jasne zrozumienie 
celu i odpowiedzialności 
oraz klarowny obraz postępu 
prac, to filary funkcjonowania 
każdego zespołu. Jak sprostać 
temu wyzwaniu i przekazać 
współpracownikom niezbędne 
informacje w prosty sposób? 
Odpowiedzią może się okazać 
Visual Management, czyli 
zarządzanie przez wizualizację.

Czym jest Visual Management?
Visual Management to koncept skupiający 
się na graficznym przedstawianiu informa-
cji niezbędnych do zarządzania organizacją. 
Dzięki takiemu podejściu miejsce pracy staje 

23STREFA PMI, NR 14, WRZESIEŃ 2016, WWW.STREFAPMI.PL

się efektywniejsze, a przepływ informacji bar-
dziej precyzyjny. 

Visual Management realizuje wiele celów, 
spośród których najważniejsze to:

ułatwianie pracy;

budowanie przywiązania 
i odpowiedzialności za obowiązki;

usprawnianie komunikacji poprzez 
tworzenie łatwiej przyswajalnych treści;

ułatwianie identyfikacji problemów 
i wdrażania usprawnień w procesach;

motywowanie pracowników.

Visual Management czyni informacje transpa-
rentnymi, dostępnymi dla każdej zaintereso-
wanej osoby – nie tylko znającej swoją pracę. 
Dobrze zastosowane wizualizacje powodują, 
że nawet nowa, niezaznajomiona z działaniem 
zespołu osoba, po wejściu do pokoju, gdzie 
wykorzystane zostały metody Visual Mana-
gement, jest w stanie dowiedzieć się podsta-
wowych informacji na temat funkcjonowania 
danej grupy, na przykład:

jakie cele zostały osiągnięte;

co jeszcze zostało do zrealizowania;

co poszło dobrze, a co źle;

zasady i praktyki zespołu;

mierniki sukcesu i wyznaczone cele.

Visual Management integruje grupę w drodze 
do osiągnięcia wspólnego celu. Stwarza po-
czucie bycia prawdziwym zespołem, gdzie 
każdy jest wsparciem dla drugiej osoby, a po-
wierzone zadania są szansą na rozwój i współ-
pracę. Do korzyści z zastosowania wizualizacji 
w zarządzaniu zespołem należy między innymi 
to, że razem dostrzegamy jakie procesy za-
chodzą w zespole, jesteśmy świadomi tego, co 
się dzieje w zespole, wspólnie działamy w kie-
runku realizacji celów i wspólnie osiągamy 
sukces.

Trzy odsłony Visual Management
Elementy zarządzania poprzez wizualizacje 
można zaklasyfikować do trzech obszarów. 
Każdy spełnia określoną funkcję, ale najlep-
sze rezultaty osiągane są po zastosowaniu 
ich kombinacji.

Visual Displays wprowadzają ład i porządek 
w pracy zespołu. Począwszy od określenia 
miejsca dokumentów i niezbędnych materia-
łów, poprzez przypisanie osoby do danego za-

dania czy określenie statusu zrealizowanych 
szkoleń. Obrazują także normy i zasady w or-
ganizacji. 

Elementy z grupy Visual Metrics mają za za-
danie informować o wynikach zespołu. Kla-
rowny obraz pozwoli na natychmiastowe wy-
chwycenie niedociągnięć i zaadresowanie pro-
blemu. Umożliwiają członkom zespołu zoba-
czenie, jak radzą sobie jako spójna całość lub 
poszczególne jednostki. Transparentne wyniki 
zespołu skłaniają do otwartej dyskusji nad 
usprawnieniami i wzrostem wskaźników. 

Visual Controls wskazują, czy osiągane rezul-
taty mieszczą się w normie, są na niskim po-
ziomie lub wprost przeciwnie – mają się cał-
kiem dobrze. Przedstawione wizualizacje po-
winny dawać sygnał do podjęcia odpowiednie-
go działania. 

Visual Management w praktyce
Podane przykłady, to tylko niektóre z możli-
wości zastosowania wizualizacji w pracy ze-
społu. Użycie poszczególnych metod zależy 
przede wszystkim od potrzeb i specyfiki dzia-
łania grupy. 

Tablica Kanban – to narzędzie umożliwia-
jące rozdzielenie i monitorowanie zadań ze-
społu, a poprzez systematyczne uwalnianie 
pracy w toku, zwiększanie efektywności pracy 
w projekcie. Najprostsza wersja tablicy po-
dzielona jest na trzy kolumny: zadania do zro-

bienia (TO DO), w toku (DOING) oraz wyko-
nane (DONE). Zadania zapisuje się i przykle-
ja na kolorowych karteczkach. Poszczególne 
kolory mogą odnosić się do różnego rodzaju 
zadań, np. kontakt z klientem czy aktualizacja 
bazy danych. Każde zadanie ma odpowiedzial-
ną za nie osobę, wyznaczony termin i priory-
tet. Na codziennych spotkaniach aktualizu-
je się tablicę i zmienia status zadania przekle-
jając karteczkę do kolejnej kolumny. Założe-
niem prawidłowego używania tablicy Kanban 
jest zakończenie zadania przed rozpoczęciem 
nowego. Tym samym, eliminując nieefektyw-
ną multizadaniowość, wykluczana jest wydłu-
żająca się praca w toku.

Tablica Kanban najlepiej sprawdza się w pracy 
projektowej, gdzie zadania są dynamiczne 
i różnorodne. Jakkolwiek, jest to narzędzie ela-
styczne, które bez problemu można dostoso-
wać do każdego trybu pracy. 

Dashboard wskazuje status kluczowych 
wskaźników efektywności projektu. To zbiór 
danych (aktualnych i historycznych) przed-
stawiony za pomocą wykresów i grafik. Jego 
koncepcja została zaczerpnięta z wyglądu 
deski rozdzielczej w samochodzie. Kontrol-
ki i wskaźniki pokazują nam realny stan po-
szczególnych funkcjonalności naszego auta. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio 
zareagować, gdy brakuje nam paliwa, lub gdy 
sygnalizacja wskazuje na niezapięte pasy. 
Dashboard w pracy zespołu to podstawa 

Dominika
Pietrzyk

Absolwentka zarządzania zasobami ludzkimi 
i amerykanistyki. Obecnie pracuje w jednej 
z krakowskich korporacji gdzie od prawie 
2 lat działa w obszarze Continuous Improve-
ment oraz Lean Management. Trzyletnia 
działalność w organizacji studenckiej AIESEC 
pozwoliły poznać jej siłę współczesnego le-
adershipu, zarządzania zespołem oraz moty-
wowania pracowników. Po godzinach pasjo-
natka dziennikarstwa pisząca o rozwoju oso-
bistym i zawodowym, a także life style. Miło-
śniczka dobrej literatury i podróży.

w wytworzeniu poczucia odpowiedzialności 
za postęp prac i realizację celu. Przemyślany 
system oznaczeń wzywa do podjęcia odpo-
wiednich kroków. To źródło motywacji pra-
cowników, którzy widząc pozytywny postęp 
pracy, są bardziej skuteczni i efektywni.

Value Stream Mapping, czyli mapowanie 
strumienia wartości danego procesu umożli-
wia identyfikację wszystkich czynności, inte-
resariuszy i materiałów niezbędnych do jego 
zrealizowania. Dzięki rozłożeniu go na po-
szczególne elementy, jesteśmy w stanie zi-
dentyfikować czynności niezbędne lub takie, 
które nie wnoszą wartości dodanej w danym 
procesie. Celem VSM jest stworzenie idealnej 
mapy procesu, która wolna jest od wszelkich 
strat i marnotrawstw. Aby je wyeliminować, 
należy stworzyć szczegółowy plan działania, 
który zaadresuje wprowadzenie wskazanych 
usprawnień. Mapowanie strumienia wartości 
to znakomita szansa na przestawienie proce-
su krok po kroku – może służyć on jako ma-
teriał do nauki dla nowych członków zespołu, 
ale także być punktem odniesienia do wpro-
wadzenia usprawnień w firmie. 

Teraz albo nigdy
Visual Management towarzyszy nam każde-
go dnia – to sygnalizacja świetlna na skrzy-
żowaniu, oznaczenia wyjścia ewakuacyjnego, 
czy przejścia dla pieszych. Użyteczne przykłady 
mnożą się w każdym obszarze naszego życia. 
Najwyższy czas, aby dziś dostrzec zalety zarzą-
dzania poprzez wizualizację także w pracy z ze-
społem. Ta wdzięczna metoda pozwala nam na 
elastyczność w jej stosowaniu. Ważny jest cel, 
który chcemy dzięki niej zrealizować, oraz kre-
atywność w procesie jej wdrożenia.
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Od kilku lat możemy zauważyć znaczące 
zmiany zachodzące w otoczeniu przedsię-
biorstw. Sięgnijmy do roku 2007, gdy dowie-
dzieliśmy się o bańce bankowej i bankruc-
twie Lehman Brothers. Wydarzenia te miały 
wpływ także na przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w Polsce – niektóre z nich miały 
bardzo ograniczone możliwości inwestycyjne 
wsparcia w kłopotach nadrzędną spółkę. Ale 
nie musimy sięgać tak daleko. Ostatnie wy-
darzenia za wschodnią granicą miały zdecy-
dowanie bardziej bezpośredni wpływ na inwe-
stycje spółek działających w naszym kraju.

Planując inwestycję musimy spojrzeć na oto-
czenie, w którym projekt będzie realizowa-
ny. W literaturze występuje wiele klasyfikacji 
rodzajów czynników mających wpływ na po-
wodzenie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na 
rysunku (Rys. 1) prezentuję tylko część czyn-
ników, które mają wpływ na ryzyko naszego 
przedsięwzięcia.

W artykule tym przedstawię ocenę efektyw-
ności wdrożenia zintegrowanego systemu in-
formatycznego w hipotetycznej firmie. W wy-
borze optymalnych inwestycji przedsiębior-
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stwo powinno kierować się wynikami ocen 
efektywności ekonomicznej, pokazującej ren-
towność inwestycji ustaloną na podstawie 
przewidywanych nakładów i przychodów. 
W literaturze przedmiotu wartość bieżąca 
netto (Net Present Value – NPV) często okre-
ślana jest jako najlepsza metoda oceny przed-
sięwzięć inwestycyjnych. Zdaniem Teresy Ka-
ziukiewicz analiza wrażliwości pozwala okre-
ślić  kierunek i stopień reakcji NPV na zmiany 
danego czynnika, a także umożliwia ustalenie 
granicy, której przekroczenie powoduje nie-
opłacalność  przedsięwziecia.1

Analiza wrażliwości ma na celu określenie, 
w jakim stopniu realizacja planowanego pro-
jektu jest podatna na zmiany kluczowych pa-
rametrów ilościowych. Jest jednym z etapów 
podejmowania decyzji i pozwala ocenić, jak 
zmieniłby się wybór optymalnej decyzji, gdyby 
uległy zmianie podstawowe wielkości ekono-
miczne lub warunki działania. Analiza wrażli-
wości jest przydatna, gdyż:

pozwala uwypuklić podstawowe cechy 
problemu, mające wpływ na decyzję,

umożliwia ocenę wpływu na funkcję celu 
zmian czynników, których zachowania me-
nedżer nie jest pewny,

pozwala dojść do optymalnych rozwią-
zań w przypadku decyzji powtarzających się 
w nieznacznie zmodyfikowanych warunkach.

Badanie to pozwala obliczyć graniczny poziom 
zastosowania poszczególnych czynników, 
które zapewniają osiągnięcie określonego 
progu rentowności. Umożliwia uzyskanie in-
formacji, jakie są dopuszczalne odchylenia po-
szczególnych zmiennych objaśniających, przy 
których przedsięwzięcie inwestycyjne jest 
jeszcze opłacalne. Może mieć zastosowanie 
w rozważeniu potencjalnego wpływu różnych 
struktur cen i kosztów, które mogą być zwią-
zane z różnymi systemami produkcji lub ope-
racji.

Analiza wrażliwości jest techniką analitycz-
ną, polegającą na badaniu wpływu przyszłych 
zmian podstawowych zmiennych na opłacal-
ność projektu inwestycyjnego. Analiza wraż-
liwości odpowiada na pytanie „o ile zmieni się 
wartość zmiennej objaśnianej, jeśli wartość 
zmiennej objaśniającej zmieni się o x%?”.2

Analiza wrażliwości jest najczęściej wykony-
wana za pomocą metody NPV. Metoda ta po-
zwala określić, o ile zmieni się poziom opłacal-
ności przedsięwzięcia inwestycyjnego (zmien-
na objaśniana), jeżeli wartość konkretnej nie-

zależnej zmiennej objaśniającej zmieni się 
o 1%, a pozostałe zmienne objaśniające pozo-
staną na poprzednim poziomie:3

gdzie: 

ww – współczynnik wrażliwości NPV na jed-
noprocentową zmianę wartości zmiennej ob-
jaśniającej Z,

Zi – i-ta wartość zmiennej objaśniającej (Zi = 
1,01 Zb lub Zi = 0,99 Zb),

NPVi – wartość NPV przy i-tej wartości 
zmiennej Zi,

Zb – wartość bazowa zmiennej Z,

NPVb – wartość NPV dla zmiennej Zb.

W naszym przykładzie analizy wrażliwości 
badamy przede wszystkim płynność finanso-
wą projektu przy zmianie kluczowych czyn-
ników projektu. Zakładamy że analizowa-
ny poziom odchyleń będzie znajdować się 
w przedziale +/- 20%.

W tabelach opisuję zaistnienie zmian czyn-
nika zarówno dla wariantu optymistyczne-
go, jak i pesymistycznego założeń makroeko-
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nomicznych, będących podstawą prognoz fi-
nansowych. W naszym przypadku przeprowa-
dzimy ją dla trzech scenariuszy makroekono-
micznych.

Analiza informuje, jakie są dopuszczalne od-
chylenia poszczególnych zmiennych objaśnia-
jących. Najbardziej wrażliwe są dwie zmien-
ne: przychód i koszty eksploatacyjne. Innymi 
słowy spadek przychodu oraz wzrost kosz-
tów eksploatacyjnych może mieć duży wpływ 
na inwestycję i należy je szczególnie monito-
rować podczas inwestycji. Natomiast zmiana 
budżetu inwestycji ma najmniejszy wpływ na 
niepowodzenie przedsięwzięcia. Wzrost bu-
dżetu nawet o 20% da większy zwrot z inwe-
stycji niż alternatywne ulokowanie środków 
charakteryzujące się zerowym ryzykiem inwe-
stycyjnym.

W artykule wykorzystano rachunek zysków 
i strat hipotetycznej firmy, opracowany na pod-
stawie jednej z firm notowanej na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie.

T. Kiziukiewicz, „Rachunki decyzyjne w warun-
kach ryzyka [w:] Zarządcze aspekty rachunko-
wości”, T. Kiziukiewicz (red.), PWE, Warszawa, 
s. 379

E. F. Brigham, „Podstawy zarządzania finansami”, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2005 r., tom 2, s. 109- 111

Rogowski W., „Rachunek efektywności przedsię-
wzięć inwestycyjnych”, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2004 r., s.195.
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Z wykształcenia matematyk, z zamiłowania 
kierownik projektów informatycznych. Ab-
solwent matematyki na Uniwersytecie Łódz-
kim, posiada również dyplomy Uniwersyte-
tu Warszawskiego z zakresu informatyki go-
spodarczej, Politechniki Warszawskiej z in-
formatyki i technik internetu, Szkoły Głów-
nej Handlowej z zarządzania projektami in-
formatycznymi w środowisku e-biznesowym, 
a także dyplom ukończenia studiów Executi-
ve MBA na Politechnice Lubelskiej i Universi-
ty of Minnesota. 
Pasjonuje się motocyklami, biega, podróżu-
je, kocha sztukę i architekturę. W wolnym 
czasie czyta literaturę angielską i współcze-
sną literaturę hiszpańskojęzyczną. 
W życiu kieruje się zasadą Roberta 
Baden-Powella, że człowiek powinien pozo-
stawić środowisko w nieco lepszym stanie 
niż je zastał, dlatego też działa jako wolonta-
riusz na rzecz organizacji pozarządowych, 
między innymi dla Fundacji Kronenberga 
i PMI Poland Chapter.
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na inwestycję i należy je szczególnie monito-
rować podczas inwestycji. Natomiast zmiana 
budżetu inwestycji ma najmniejszy wpływ na 
niepowodzenie przedsięwzięcia. Wzrost bu-
dżetu nawet o 20% da większy zwrot z inwe-
stycji niż alternatywne ulokowanie środków 
charakteryzujące się zerowym ryzykiem inwe-
stycyjnym.

W artykule wykorzystano rachunek zysków 
i strat hipotetycznej firmy, opracowany na pod-
stawie jednej z firm notowanej na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie.

T. Kiziukiewicz, „Rachunki decyzyjne w warun-
kach ryzyka [w:] Zarządcze aspekty rachunko-
wości”, T. Kiziukiewicz (red.), PWE, Warszawa, 
s. 379

E. F. Brigham, „Podstawy zarządzania finansami”, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2005 r., tom 2, s. 109- 111

Rogowski W., „Rachunek efektywności przedsię-
wzięć inwestycyjnych”, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków 2004 r., s.195.

Tabela 1. Zmiana przychodu po zakończeniu realizacji projektu  /  Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Zmiana kosztu eksploatacyjnego  /  Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Zmiana budżetu inwestycji podczas realizacji projektu  /  Źródło: Opracowanie własne

Optymistyczny (+ 20%)

Umiarkowanie optymistyczny (+ 10%) 

Bazowy

Umiarkowanie pesymistyczny (- 10%)

Pesymistyczny (- 20%)

WARIANT

397 119

364 026

330 933

297 840

264 746

ŚREDNIOROCZNE PRZY-
CHODY PO INWESTYCJI

38 934 513

23 128 568

7 322 623

-8 483 322

-24 289 267

NPV

61%

42%

18%

-

-

IRR

Optymistyczny (- 20%)

Umiarkowanie optymistyczny (- 10%) 

Bazowy

Umiarkowanie pesymistyczny (+ 10%)

Pesymistyczny (+ 20%)

WARIANT

242 663

272 996

303 329

333 662

363 995

ŚREDNIOROCZNY KOSZT
EKSPLOATACYJNY

39 289 187

24 801 645

7 322 623

-4 173 439

-18 660 982

NPV

61%

44%

18%

-

-

IRR

Optymistyczny (- 20%)

Umiarkowanie optymistyczny (- 10%) 

Bazowy

Umiarkowanie pesymistyczny (+ 10%)

Pesymistyczny (+ 20%)

WARIANT

2 060 128

2 317 644

2 575 160

2 832 676

3 090 192

ŚREDNIOROCZNE PRZY-
CHODY PO INWESTYCJI

12 349 581

9 836 102

7 322 623

4 809 144

2 295 665

NPV

36%

26%

18%

11%

5%

IRR

Przedsięwzięcie

Procesy
i polityka
globalna

Czynniki
finansowe

Czynniki
ekonomiczne

Polityka
gospodarcza

państwa

Czynniki
mezogospodarcze
związane głównie

z branżą

Polityka
przedsiębiorstwa

1.

2.

3.
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From right: Paweł Łojszczyk, Chairman of the Management Board at ABB Poland, Country Managing Director;
Agnieszka Skalska, Local OPEX PMO Leader & Chief OPEX Project Manager; Aleksander Sosnowski,

Country IS Manager, Country Quality & Operational Excellence Manager, Country Sustainability Controller

“The one who has no sense of perfection, is 
satisfied with peaceful mediocrity” as painter 
Paul Cézanne once said. That sentence can 
easily be moved into business reality. Recent 
changes, continuous improvement and opera-
tional excellence is giving power to growth, 
better profitability and making the business 
environment more e�cient and pleasant for 
everyone. 

That is why in 2013, ABB, a global leader in 
power and automation technologies, launched 
the project, ‘Operational Excellence in Project 
Management (OPEX PM)’. The project lasted 
1.5 years, its results and achievements 
exceeded everybody’s expectations, as 
Mirosław Mirosławski, Project Sponsor 
and CFO of ABB in Poland said: – During 
months of work we conducted a far-reaching 
standardization of Project Manager function 
strengthening its position in the organization. 

– It is also seen in our business results – said 
Agnieszka Skalska, Project Manager of 
OPEX PM. Finally, the customer satisfaction 
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score (NPS) increased more than 23 p.p. and 

the amount of Customer Complaints (CCRP) 

decreased by approximately 54 p.p. The 

Managing Director of ABB in Poland, Pawel 

Łojszczyk summarized the project justifica-

tion in a perfect way: – The best promotion 

to the customer is a well executed project.

The OPEX PM project received ABB’s CEO 

Excellence Award in 2014 and it was also 

given an award by the Project Management 

Institute Poland Chapter (PMI PC) in 2015 and 

gained the title “Project of The Year”. Both 

awards confirm that OPEX PM project team 

have made significant contributions to Opera-

tional Excellence in ABB by implementing rec-

ognizable improvements to the business and 

that the project was executed in accordance 

with global trends in project management.

Project Organization
OPEX PM was a cross functional project con-
ducted in a strong matrix organization. ABB 
in Poland has approximately 4200 employees 

and is organized into four Divisions which in 
turn, are made up of specific business units 
focused on particular industries and product 
categories. Elements such as cultural com-
plexity, wide project scope and the necessity 
of the involvement of many individuals 
from all organization levels created a lot of 
challenges in the implementation phase. The 
direct project team involved 35 people and 
another 130 project stakeholders.

The project was divided into six main themes:

Training and Certification of Project 
Managers, 

Control of Qualifications of Project 
Managers, 

Implementation of Project Management 
Standard, 

IT Project Management Tools, 

Organization of Project Management 
Communities in ABB,

Building of Project Management 
Awareness.

These themes were crucial in the proper 
identification of core issues. By the root cause 
analysis we reached the core of obstacles and 
eliminated them entirely. ABB distinguished 
four groups of Project Managers, but during 

the project we focused only on Business Pro-
ject Managers who lead, manage or contribute 
to ABB customer projects.

What did we do differently? 
There are a limited amount of global project 
management standards so it is impossible 
to figure out a completely new attitude for 
conducting projects by keeping the methodol-
ogy simple and easy to apply on a daily basis. 
So we haven’t reinvented the wheel but we 
implemented project management standards 
in a very innovative way that added real 
value to the company and its customers. The 
following 3 elements we always kept in our 
minds: people, processes and value added. 
We combined the PMI standard with the 
‘real-life’ experience of our people during eight 
two-days workshops. We gathered around 
one table people who are involved in project 
execution or have something in common: pro-
ject managers, sales, SCM, logistics, service 
specialists, financial controllers engineers, 
sales technical support, order handling 
and quality managers from all BU’s and we 
discussed every activity, responsibilities, tools, 
triggers and expected outputs. The workshops 
also had a hidden goal – building awareness of 
project management and making the people 
owners of that solution. Finally, we spent 128 
hours together on workshops, we elaborated 
10 products which helped to implement the 
final solution, we created 51 process maps 
with tailored processes, taking into account 
the nature of the BU’s/Divisions work, we 
described and agreed on 723 activities with 
RACI and nominated 7 process owners (Local 
Division PM Champion) which will help to 
implement the process within their units and 

we did it all without involving any external 
consultants. All our findings were summarized 
in a 10-page procedure which is quite good 
compared to other available standards.

Having one common project management 
standard is a good start but it is not enough 
to ensure that people will start using it. That 
is why since the very beginning of the pro-
ject we built people’s accountability around 
the project results to show how to overcome 
the obstacles, excuses and biases that keep 
them from getting the results they want. We 
applied the “OZ Principle” and that helped 
us to ‘see’ the reality and face organizational 
challenges. Then to take ownership of eve-
rything that we learnt about ourselves and 
accept it (‘own it’). Such reflection led us to 
look for organizational improvements (‘solve 
it’) and encourage others to follow and sup-
port the project’s result (‘do it’). Another 
key factor contributing to the project suc-
cess was the fact that we linked technical 
project management with a pinch of lead-
ership and a structured process for leading 
the people-side of change (change manage-
ment). Prosci studies showed that projects 
using e�ective change management pro-
cesses and tools had a much higher proba-
bility of achieving their objectives, finishing 
on time and staying on budget. That is also 
what we fully confirmed and what OPEX PM 
project is proving. We ran the change man-
agement programme to help the employees 
go through the transition process, move to 
new job functions and decrease their resist-
ance to change. To sustain the change, we 
created two new roles in the organization: 
Local Division PM Champion and OPEX PM 
Leader who were responsible for keeping the 
project results in the organization.

How does the project support the 
organization in building market 
advantages? 

Implementing ABB customer projects 
on-time, on-budget and within the expected 
quality, are key elements that have a signifi-
cant impact on building competitive advan-
tages of ABB. Thanks to the OPEX PM project, 
the company gained an image of a reliable 
and credible business partner. The level of 
customer satisfaction increased significantly 
and is reflected in the NPS, but also in renew-
ing orders or in receiving new contracts from 
new customers. The company has become 

STREFA WIEDZY

How to carry out a successful project?
Agnieszka Skalska

"more perfect" internally what can be seen 
in the lowering costs of operations and the 
ability to lead more projects in parallel. We 
have learned how to plan and manage risks, 
which eliminates most of the issues before 
they appear. We are using global standards 
and practices of Project Management to be 
in the lead. Employees are more satisfied 
with their tasks because they have clearly 
defined roles and responsibilities. Regardless 
of the BU’s that are implementing the project, 
we are presenting the same values to our 
customers and the imperative "One of ABB" 
is visible outside the Company. To sum up, 
the successful implementation of the OPEX 
PM project in ABB, improved operating 
e�ciency, positively influenced the trust of 
our customers and most importantly – the 
project management mindset has appeared in 
the organizational DNA. 

Why was the OPEX PM project 
such a success?

Firstly, the project management was linked 
with change management. Secondly, we cre-
ated an open atmosphere for communica-
tion and provided frequent bottom-up and 
top-down communication. Another very im-
portant thing was commitment and a highly 
motivated and engaged team. All organiza-
tional levels including the Board supported 
the project and promoted the project’s deci-
sions. Finally, the project had an active and 
visible Project Sponsor. – Although the project 
is finished, the most di�cult part is in front of 
us – to maintain implemented changes and 
ensure that people will not return to their old 
working habits – Agnieszka Skalska said.



Fo
t.

 A
B

B
; P

ro
je

ct
 o

f 
Th

e 
Ye

ar
 A

w
ar

d 
fo

r A
B

B

“The one who has no sense of perfection, is 
satisfied with peaceful mediocrity” as painter 
Paul Cézanne once said. That sentence can 
easily be moved into business reality. Recent 
changes, continuous improvement and opera-
tional excellence is giving power to growth, 
better profitability and making the business 
environment more e�cient and pleasant for 
everyone. 

That is why in 2013, ABB, a global leader in 
power and automation technologies, launched 
the project, ‘Operational Excellence in Project 
Management (OPEX PM)’. The project lasted 
1.5 years, its results and achievements 
exceeded everybody’s expectations, as 
Mirosław Mirosławski, Project Sponsor 
and CFO of ABB in Poland said: – During 
months of work we conducted a far-reaching 
standardization of Project Manager function 
strengthening its position in the organization. 

– It is also seen in our business results – said 
Agnieszka Skalska, Project Manager of 
OPEX PM. Finally, the customer satisfaction 
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score (NPS) increased more than 23 p.p. and 

the amount of Customer Complaints (CCRP) 

decreased by approximately 54 p.p. The 

Managing Director of ABB in Poland, Pawel 

Łojszczyk summarized the project justifica-

tion in a perfect way: – The best promotion 

to the customer is a well executed project.

The OPEX PM project received ABB’s CEO 

Excellence Award in 2014 and it was also 

given an award by the Project Management 

Institute Poland Chapter (PMI PC) in 2015 and 

gained the title “Project of The Year”. Both 

awards confirm that OPEX PM project team 

have made significant contributions to Opera-

tional Excellence in ABB by implementing rec-

ognizable improvements to the business and 

that the project was executed in accordance 

with global trends in project management.

Project Organization
OPEX PM was a cross functional project con-
ducted in a strong matrix organization. ABB 
in Poland has approximately 4200 employees 

and is organized into four Divisions which in 
turn, are made up of specific business units 
focused on particular industries and product 
categories. Elements such as cultural com-
plexity, wide project scope and the necessity 
of the involvement of many individuals 
from all organization levels created a lot of 
challenges in the implementation phase. The 
direct project team involved 35 people and 
another 130 project stakeholders.

The project was divided into six main themes:

Training and Certification of Project 
Managers, 

Control of Qualifications of Project 
Managers, 

Implementation of Project Management 
Standard, 

IT Project Management Tools, 

Organization of Project Management 
Communities in ABB,

Building of Project Management 
Awareness.

These themes were crucial in the proper 
identification of core issues. By the root cause 
analysis we reached the core of obstacles and 
eliminated them entirely. ABB distinguished 
four groups of Project Managers, but during 

the project we focused only on Business Pro-
ject Managers who lead, manage or contribute 
to ABB customer projects.

What did we do differently? 
There are a limited amount of global project 
management standards so it is impossible 
to figure out a completely new attitude for 
conducting projects by keeping the methodol-
ogy simple and easy to apply on a daily basis. 
So we haven’t reinvented the wheel but we 
implemented project management standards 
in a very innovative way that added real 
value to the company and its customers. The 
following 3 elements we always kept in our 
minds: people, processes and value added. 
We combined the PMI standard with the 
‘real-life’ experience of our people during eight 
two-days workshops. We gathered around 
one table people who are involved in project 
execution or have something in common: pro-
ject managers, sales, SCM, logistics, service 
specialists, financial controllers engineers, 
sales technical support, order handling 
and quality managers from all BU’s and we 
discussed every activity, responsibilities, tools, 
triggers and expected outputs. The workshops 
also had a hidden goal – building awareness of 
project management and making the people 
owners of that solution. Finally, we spent 128 
hours together on workshops, we elaborated 
10 products which helped to implement the 
final solution, we created 51 process maps 
with tailored processes, taking into account 
the nature of the BU’s/Divisions work, we 
described and agreed on 723 activities with 
RACI and nominated 7 process owners (Local 
Division PM Champion) which will help to 
implement the process within their units and 

we did it all without involving any external 
consultants. All our findings were summarized 
in a 10-page procedure which is quite good 
compared to other available standards.

Having one common project management 
standard is a good start but it is not enough 
to ensure that people will start using it. That 
is why since the very beginning of the pro-
ject we built people’s accountability around 
the project results to show how to overcome 
the obstacles, excuses and biases that keep 
them from getting the results they want. We 
applied the “OZ Principle” and that helped 
us to ‘see’ the reality and face organizational 
challenges. Then to take ownership of eve-
rything that we learnt about ourselves and 
accept it (‘own it’). Such reflection led us to 
look for organizational improvements (‘solve 
it’) and encourage others to follow and sup-
port the project’s result (‘do it’). Another 
key factor contributing to the project suc-
cess was the fact that we linked technical 
project management with a pinch of lead-
ership and a structured process for leading 
the people-side of change (change manage-
ment). Prosci studies showed that projects 
using e�ective change management pro-
cesses and tools had a much higher proba-
bility of achieving their objectives, finishing 
on time and staying on budget. That is also 
what we fully confirmed and what OPEX PM 
project is proving. We ran the change man-
agement programme to help the employees 
go through the transition process, move to 
new job functions and decrease their resist-
ance to change. To sustain the change, we 
created two new roles in the organization: 
Local Division PM Champion and OPEX PM 
Leader who were responsible for keeping the 
project results in the organization.

How does the project support the 
organization in building market 
advantages? 

Implementing ABB customer projects 
on-time, on-budget and within the expected 
quality, are key elements that have a signifi-
cant impact on building competitive advan-
tages of ABB. Thanks to the OPEX PM project, 
the company gained an image of a reliable 
and credible business partner. The level of 
customer satisfaction increased significantly 
and is reflected in the NPS, but also in renew-
ing orders or in receiving new contracts from 
new customers. The company has become 

Agnieszka
Skalska

Project Management Professional (PMP) and 
PRINCE2 Practitioner (P2P). Project Mana-
gement Institute member and volunteer. 
Experienced Project Manager, Speaker and 
Mentor. So far completed 13 projects for pu-
blishing, IT, financial, electric power and 
electrical equipment industries. Interested in 
soft aspects of change management and 
getting results through individual and organi-
zational accountability. Since 2016 responsi-
ble for Enactus Program in Project Manage-
ment Institiute (PMI). When she is not wor-
king, she is travelling around the world.

"more perfect" internally what can be seen 
in the lowering costs of operations and the 
ability to lead more projects in parallel. We 
have learned how to plan and manage risks, 
which eliminates most of the issues before 
they appear. We are using global standards 
and practices of Project Management to be 
in the lead. Employees are more satisfied 
with their tasks because they have clearly 
defined roles and responsibilities. Regardless 
of the BU’s that are implementing the project, 
we are presenting the same values to our 
customers and the imperative "One of ABB" 
is visible outside the Company. To sum up, 
the successful implementation of the OPEX 
PM project in ABB, improved operating 
e�ciency, positively influenced the trust of 
our customers and most importantly – the 
project management mindset has appeared in 
the organizational DNA. 

Why was the OPEX PM project 
such a success?

Firstly, the project management was linked 
with change management. Secondly, we cre-
ated an open atmosphere for communica-
tion and provided frequent bottom-up and 
top-down communication. Another very im-
portant thing was commitment and a highly 
motivated and engaged team. All organiza-
tional levels including the Board supported 
the project and promoted the project’s deci-
sions. Finally, the project had an active and 
visible Project Sponsor. – Although the project 
is finished, the most di�cult part is in front of 
us – to maintain implemented changes and 
ensure that people will not return to their old 
working habits – Agnieszka Skalska said.
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Do tego, że szkolenia z zakresu 

zarządzania projektami są 

przydatne pewnie nikogo nie 

trzeba przekonywać. Ich 

popularność od kilku lat 

utrzymuje się na dość wysokim 

poziomie. Pracodawcy w ofertach 

pracy wymieniają certyfikaty 

PRINCE2® czy PMP® jako mile 

widziane, dlatego wśród 

szkolących się można spotkać 

wielu indywidualnych 

uczestników chcących podnieść 

swoje kwalifikacje.

Zarządzanie projektami to owszem – osobna 
dziedzina wiedzy, uniwersalna i znajdująca 
zastosowanie w bardzo wielu branżach. 
Jednak musimy pamiętać, że ta wiedza 
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zawsze potrzebuje kontekstu i rozwinięcia. 

Innymi słowy mylą się ci, którzy myślą, że po 

szkoleniu PRINCE2® Foundation staną się 

Project Managerami. 

Podstawowe szkolenia z zarządzania projek-

tami pokazują pewien obraz całości, zakres 

zagadnień z którymi spotykają się w swojej 

pracy kierownicy projektów. Doświadczeni 

Project Managerowie wiedzą jednak, że to 

o czym mowa na takim szkoleniu to jedynie 

wierzchołek góry lodowej. W rzeczywistości 

każdy projekt to cała masa wyzwań, które 

w czasie szkolenia nie przyszłyby nam do 

głowy.

Osoba, która chce poznać zarządzanie projek-

tami naprawdę dobrze powinna rozwijać się 

kompleksowo: jednocześnie praktykować 

– to najlepszy sposób nauki – jak i poznawać 

różne standardy i podejścia. W tym przypadku 

„różne” to słowo klucz. W zarządzaniu 

projektami jest sporo uniwersalnych dobrych 

praktyk, wartych zastosowania niemal 
w każdym projekcie. Ale istnieje jednocześnie 
cały wachlarz bardziej specjalistycznych 
metodyk, technik i narzędzi, które do jednych 
projektów nadają się bardziej, a do innych 
mniej. 

Aby móc zastosować efektywne rozwiązania, 
najlepiej dostosowane do potrzeb danej 
sytuacji warto stale poznawać nowe rzeczy 
i poszukiwać. Znasz już standard amerykański 
(PMBOK® Guide)? Posłuchaj jak do tego 
zagadnienia podeszli Brytyjczycy (produkty 
AXELOS). Cały czas pracujesz kaskadowo 
(np. PRINCE2®)? Kiedy spróbujesz podejścia 
agile być może nie będziesz już chciał z niego 
zrezygnować. A może jeden z elementów 
zarządzania projektem jest dla Ciebie szcze-
gólnie ważny i warto wziąć udział w szkoleniu 
specjalistycznym (np. Management of Risk, 
albo Change Management). A jeśli nie chcesz 
poprzestać na zarządzaniu projektami, chcesz 
być świadomym realizatorem strategii firmy 

lub nawet jej twórcą i decydentem, a także 
interesuje Cię wyższy poziom zarządczy, szer-
szy horyzont, potrzebujesz wiedzy z poziomu 
strategicznego zarządzania realizowanego 
poprzez projekty. W realizacji tego celu 
pomoże znajomość standardów zarządzania 
wartością (MoV) czy zarządzania programem 
(MSP oraz Agile PgM).

Osoby, które już teraz mają bogate portfolio 
certyfikatów wiedzą, że produkty te nie kon-
kurują ze sobą i nie wykluczają się wzajemnie. 
Różnice pomiędzy nimi polegają na innym 
przedstawieniu niektórych zagadnień i poło-
żeniu nacisku na inne elementy. Znając kilka 
z nich uzyskuje się efekt synergii, czyli dodat-
kową korzyść z efektywnego ich połączenia. 
Taką umiejętnością może się poszczycić 
wąskie grono specjalistów, podczas gdy cer-
tyfikowanych w poszczególnych metodykach 
jest wielu.

Do osób, które chciałyby kompleksowo 
rozwinąć swój warsztat kierownika projektu 
skierowane są studia MBA Project Manage-
ment organizowane przez Altkom Akademia 
oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu 
w Gdyni. Program został skomponowany 
tak, aby jednocześnie uwzględnić wszystkie 
wyżej wymienione aspekty. Słuchacze mają 
możliwość zdobycia do 11 certyfikatów bran-
żowych obejmujących zarówno podejście 
tradycyjne jak i zwinne. Poza doskonale 
znanymi metodykami takimi jak PRINCE2® 
czy Agile Project Management™ uczestnicy 
będą mieli okazję wziąć udział w szklenia 
akredytowanych z jeszcze mało popularnych 
produktów jak np. Management of Value 
(MoV) czy Agile Programme Management™. 
Udział w studiach zapewni więc nie tylko 
kompleksową wiedzę, ale także zdobycie 
unikatowych na polskim rynku kwalifikacji. 

STREFA WIEDZY ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zarządzanie projektami potrzebuje
kontekstu
Urszula Żelazko, Altkom Akademia

Zgodnie z ideą studiów MBA, powyższe 
elementy są doskonale uzupełnione wiedzą 
menedżerską, tak by absolwent rozumiał 
wszystkie aspekty działalności organizacji 
i mógł stać na czele dojrzałej projektowo 
firmy lub jej działu.

Wszystkie informacje nt. studiów MBA Project 
Management takie jak: szczegółowy program 
studiów, cena studiów, warunki uczestnictwa 
znajdują się na stronie www.mbapm.pl. Zapra-
szamy serdecznie!

PMP® and PMBOK® are registered marks of the 

Project Management Institute, Inc.

PRINCE2®, MSP®, M_o_R®, MoV® are registered 

marks of AXELOS Ltd.

Agile Project Management™, Agile Programme 

Management™, Change Management™ are 

registered marks of APM Group Ltd.



Do tego, że szkolenia z zakresu 

zarządzania projektami są 

przydatne pewnie nikogo nie 

trzeba przekonywać. Ich 

popularność od kilku lat 

utrzymuje się na dość wysokim 

poziomie. Pracodawcy w ofertach 

pracy wymieniają certyfikaty 

PRINCE2® czy PMP® jako mile 

widziane, dlatego wśród 

szkolących się można spotkać 

wielu indywidualnych 

uczestników chcących podnieść 

swoje kwalifikacje.

Zarządzanie projektami to owszem – osobna 
dziedzina wiedzy, uniwersalna i znajdująca 
zastosowanie w bardzo wielu branżach. 
Jednak musimy pamiętać, że ta wiedza 

zawsze potrzebuje kontekstu i rozwinięcia. 

Innymi słowy mylą się ci, którzy myślą, że po 

szkoleniu PRINCE2® Foundation staną się 

Project Managerami. 

Podstawowe szkolenia z zarządzania projek-

tami pokazują pewien obraz całości, zakres 

zagadnień z którymi spotykają się w swojej 

pracy kierownicy projektów. Doświadczeni 

Project Managerowie wiedzą jednak, że to 

o czym mowa na takim szkoleniu to jedynie 

wierzchołek góry lodowej. W rzeczywistości 

każdy projekt to cała masa wyzwań, które 

w czasie szkolenia nie przyszłyby nam do 

głowy.

Osoba, która chce poznać zarządzanie projek-

tami naprawdę dobrze powinna rozwijać się 

kompleksowo: jednocześnie praktykować 

– to najlepszy sposób nauki – jak i poznawać 

różne standardy i podejścia. W tym przypadku 

„różne” to słowo klucz. W zarządzaniu 

projektami jest sporo uniwersalnych dobrych 

praktyk, wartych zastosowania niemal 
w każdym projekcie. Ale istnieje jednocześnie 
cały wachlarz bardziej specjalistycznych 
metodyk, technik i narzędzi, które do jednych 
projektów nadają się bardziej, a do innych 
mniej. 

Aby móc zastosować efektywne rozwiązania, 
najlepiej dostosowane do potrzeb danej 
sytuacji warto stale poznawać nowe rzeczy 
i poszukiwać. Znasz już standard amerykański 
(PMBOK® Guide)? Posłuchaj jak do tego 
zagadnienia podeszli Brytyjczycy (produkty 
AXELOS). Cały czas pracujesz kaskadowo 
(np. PRINCE2®)? Kiedy spróbujesz podejścia 
agile być może nie będziesz już chciał z niego 
zrezygnować. A może jeden z elementów 
zarządzania projektem jest dla Ciebie szcze-
gólnie ważny i warto wziąć udział w szkoleniu 
specjalistycznym (np. Management of Risk, 
albo Change Management). A jeśli nie chcesz 
poprzestać na zarządzaniu projektami, chcesz 
być świadomym realizatorem strategii firmy 

lub nawet jej twórcą i decydentem, a także 
interesuje Cię wyższy poziom zarządczy, szer-
szy horyzont, potrzebujesz wiedzy z poziomu 
strategicznego zarządzania realizowanego 
poprzez projekty. W realizacji tego celu 
pomoże znajomość standardów zarządzania 
wartością (MoV) czy zarządzania programem 
(MSP oraz Agile PgM).

Osoby, które już teraz mają bogate portfolio 
certyfikatów wiedzą, że produkty te nie kon-
kurują ze sobą i nie wykluczają się wzajemnie. 
Różnice pomiędzy nimi polegają na innym 
przedstawieniu niektórych zagadnień i poło-
żeniu nacisku na inne elementy. Znając kilka 
z nich uzyskuje się efekt synergii, czyli dodat-
kową korzyść z efektywnego ich połączenia. 
Taką umiejętnością może się poszczycić 
wąskie grono specjalistów, podczas gdy cer-
tyfikowanych w poszczególnych metodykach 
jest wielu.

Do osób, które chciałyby kompleksowo 
rozwinąć swój warsztat kierownika projektu 
skierowane są studia MBA Project Manage-
ment organizowane przez Altkom Akademia 
oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu 
w Gdyni. Program został skomponowany 
tak, aby jednocześnie uwzględnić wszystkie 
wyżej wymienione aspekty. Słuchacze mają 
możliwość zdobycia do 11 certyfikatów bran-
żowych obejmujących zarówno podejście 
tradycyjne jak i zwinne. Poza doskonale 
znanymi metodykami takimi jak PRINCE2® 
czy Agile Project Management™ uczestnicy 
będą mieli okazję wziąć udział w szklenia 
akredytowanych z jeszcze mało popularnych 
produktów jak np. Management of Value 
(MoV) czy Agile Programme Management™. 
Udział w studiach zapewni więc nie tylko 
kompleksową wiedzę, ale także zdobycie 
unikatowych na polskim rynku kwalifikacji. 

Zgodnie z ideą studiów MBA, powyższe 
elementy są doskonale uzupełnione wiedzą 
menedżerską, tak by absolwent rozumiał 
wszystkie aspekty działalności organizacji 
i mógł stać na czele dojrzałej projektowo 
firmy lub jej działu.

Wszystkie informacje nt. studiów MBA Project 
Management takie jak: szczegółowy program 
studiów, cena studiów, warunki uczestnictwa 
znajdują się na stronie www.mbapm.pl. Zapra-
szamy serdecznie!

PMP® and PMBOK® are registered marks of the 

Project Management Institute, Inc.

PRINCE2®, MSP®, M_o_R®, MoV® are registered 

marks of AXELOS Ltd.

Agile Project Management™, Agile Programme 

Management™, Change Management™ are 

registered marks of APM Group Ltd.
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Jak rozpoczęła się Twoja kariera w firmie 
Atos?

Pracę w Atos rozpocząłem w dziale Network 
Security & Communications Services (obecnie 
NDCS), gdzie zajmowałem się obsługą we-
wnętrznej sieci firmy oraz klientów holender-
skich. Przez półtora roku pracy w tym dziale 
nabyłem wiele przydatnych umiejętności, 
z których korzystam do dzisiaj. Nauczyłem się 
pracy z zespołem w sytuacjach krytycznych, 
np. pod presją czasu. Poznałem też bardzo 
dobrze pracę zespołów operacyjnych, dzięki 
czemu wiem jak wygląda realizacja metodolo-
gii ITIL w rzeczywistości. Niezwykle przydatne 
było również poznanie narzędzi używanych 
w firmie, między innymi systemu obsługi 
zgłoszeń. Obecnie wystawiając zgłoszenie 
(tzw. ticket), zdaję sobie sprawę z tego, jakie 
są poszczególne etapy jego realizacji.

Zaczynałeś w dziale technicznym, aktual-
nie zajmujesz się zarządzaniem projektami 
– jak to się stało?
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Project management interesował mnie od 
dłuższego czasu. Pisałem między innymi 
pracę magisterską z tego obszaru. Dlatego, 
gdy mniej więcej rok po moim dołączeniu do 
firmy pojawiła się informacja, że dział zarzą-
dzania projektami planuje Atos Academy, 
bez wahania zgłosiłem swój udział.

Atos Academy – cóż to takiego?

Są to bezpłatne weekendowe szkolenia 
organizowane zarówno dla pracowników, jak 
i osób spoza firmy, które chcą dołączyć do 
naszego zespołu. Zajęcia dotyczą konkretne-
go obszaru wiedzy i prowadzone są przez 
specjalistów z firmy Atos. Nie są to jednak 
akademickie wykłady. W trakcie Project Ma-
nagement Academy mieliśmy wiele ćwiczeń 
praktycznych, a także omawialiśmy case 
study na przykładach z firmy Atos. Na koniec 
kursu najlepsi uczestnicy otrzymują oferty 
pracy w dziale organizującym akademię. Ja 
także otrzymałem możliwość przejścia do 
zespołu zarządzania projektami w bydgoskim 
oddziale firmy. 

I tak zaczęła się Twoja przygoda z project 
managementem…

Dokładnie. Rozpocząłem pracę jako Project 
Coordinator i od razu wziąłem udział w bardzo 
istotnym wewnętrznym projekcie. Jego celem 
było stworzenie dokumentacji serwisowej 
zgodnej z nowotworzoną, kompleksową plat-
formą dla około 15 serwisów pokrywających 
pełną ofertą dwa działy w naszej firmie. 
Byłem odpowiedzialny za przygotowanie 
dokumentacji dla 3 serwisów sieciowych. 
Po raz kolejny wiedza nabyta na poprzednim 
stanowisku pracy okazała się bardzo przydat-
na. W zakresie projektu było stworzenie, 
walidacja i uzyskanie akceptacji dla około 40 
dokumentów technicznych, które tworzyli 
architekci Atos. 

Niełatwy projekt jak na początek pracy 
w nowej roli… 

To prawda. Największym wyzwaniem była 
tutaj sama współpraca z architektami, którzy 
są niezwykle zajęci. Drugim wyzwaniem 
był fakt, że przygotowywane dokumenty 
musiały być zgodne z nowotworzonym 
środowiskiem, które miało w pełni pokrywać 
procesy ITIL w naszej firmie. W tamtym 
czasie posiadaliśmy setki narzędzi, często 
inne w każdym kraju, które nie zawsze 
współpracowały ze sobą. Nowa platforma 
miała być rozwiązaniem całościowym – od 
systemu monitorującego urządzenia klienta 

aż po portal, na którym klient mógł zobaczyć 
raporty SLA, statusy zgłoszeń, problemów 
czy modyfikacji. Jako że system ten był nadal 
w fazie koncepcyjnej, często zdarzały się 
zmiany. Zadaniem moim i architektów było 
zrozumienie, jak będzie działał cały system 
i jaki wpływ na poszczególne serwisy będą 
miały wprowadzane poprawki.

Jak dalej potoczyła się Twoja ścieżka 
zawodowa w firmie?

Po pół roku pracy zostałem awansowany na 
stanowisko Project Leadera. Nadal pracowa-
łem nad tym samym projektem, zmienił się 
jednak zakres moich obowiązków. Byłem 
odpowiedzialny już nie za trzy, a za wszystkie 
serwisy. Całe przejście do tego stanu rzeczy 
odbywało się stopniowo, a z miesiąca na 
miesiąc zakres moich obowiązków wzrastał. 
Po zakończeniu projektu, wypracowane 
rozwiązania zostały przekazane działom 
operacyjnym, a mi przydzielono trzy nowe 
projekty.

Za co wówczas byłeś odpowiedzialny?

Odpowiadałem za przygotowanie nowych 
serwisów dla klientów. Tym razem to do 
mojego zespołu należało także przygotowanie 
serwisu, czyli zbudowanie rozwiązania tech-
nicznego, przetestowanie go, przygotowanie 
zespołu wspierającego oraz dokumentacji. 
W trakcie pracy nad tymi zadaniami zapropo-
nowano mi przejęcie większego projektu dla 
naszego największego klienta. Zgodziłem 
się, gdyż było to dla mnie duże wyzwanie 
– byłem odpowiedzialny za o�shoring, czyli 
sprawne przekazanie wiedzy z krajów Europy 
Zachodniej do Polski. 

Czy był to jedyny projekt, nad którym 
wtedy pracowałeś?

Nie. Poproszono mnie również o zainicjowanie 
projektu, którego celem była okresowa 
wymiana sprzętu sieciowego, zgodnie z kon-
traktem dla tego klienta. Zakres obejmował 
Europę oraz obie Ameryki. Każdy kraj miał ina-
czej zbudowaną sieć, inne potrzeby oraz środki 
by je spełnić. Niezbędne było zatem przeanali-
zowanie sytuacji, przygotowanie nowego 
designu, zamówienie sprzętu, dostarczenie 
go na miejsce i co najważniejsze dla klienta 
– sprawna wymiana bez zakłóceń. Przy tak 
dużym i różnorodnym zakresie zadań niezbęd-
na jest dokładna dokumentacja projektowa, 
która ułatwia standaryzowanie podejścia 
do zadania w wielu krajach mających różną 
kulturę. Dodatkowo wraz z kolegami pracowa-
łem nad wewnętrzną inicjatywą, której celem 
było stworzenie szablonów dla kluczowych 
dokumentów w pracy kierownika projektu 
oraz przygotowanie swoistego przewodnika 

wprowadzającego nowych kolegów w sposób 
zarządzania oraz prowadzenia dokumentacji 
w Atos. Wbrew przysłowiu „Gdzie kucharek 
sześć, tam nie ma, co jeść”, dostarczyliśmy 
wymagany zakres zgodnie z ustaleniami.

Aktualnie pracujesz w roli Program Mana-
gera – jak znalazłeś się w tym miejscu?

Po dwóch latach pracy nad projektem związa-
nym z wymianą sprzętu zostałem awansowa-
ny na Senior Project Managera i nadal prowa-
dziłem dotychczasowy projekt. Rok temu 
otrzymałem kolejną propozycję – prowadzenie 
innowacyjnego programu dla tego samego 
kluczowego klienta. Nie zastanawiałem się 
długo. Przekazałem swoje obowiązki innej 
osobie, a sam zostałem Program Managerem. 
Aktualnie w czteroosobowym zespole (poza 
mną w skład zespołu wchodzi dwóch Project 
Managerów oraz Project Leader) zarządzamy 
wdrożeniem rozwiązania IPsoft w środowisku 
Atos. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy 
wprowadzają takie rozwiązanie.

Co jest najważniejsze w pracy Program 
Managera?

Jest to praca wymagająca dużo skupienia 
i zaufania do ludzi, z którymi się współpracuje. 
Mam szczęście posiadać bardzo dobry i zgrany 
zespół, który składa się z osób z Ameryki, 
Rumunii i Polski. Różne pochodzenie pozwala 
nam wymieniać się spostrzeżeniami oraz pra-
widłowo reagować na pojawiające się proble-
my wynikające z różnic kulturowych. Bardzo 
ważna jest komunikacja w odpowiedniej 
formie i odpowiednim czasie. Aby wiedzieć na 
bieżąco o wykrytych problemach i móc szybko 
reagować na zmiany, odbywamy codziennie 
spotkania zarówno z zespołem, jak i dostawcą 
zewnętrznym. 

Co najbardziej cenisz w swojej pracy?

Cenię atmosferę panującą w naszym bydgo-
skim oddziale. Czasami żałuję, że nie mogę 
być tam codziennie. Z drugiej strony jednak 
doceniam możliwość pracy zdalnej, bowiem 
pracując zdalnie 3 tygodnie w miesiącu, spę-
dzam więcej czasu z rodziną i mogę mieszkać 
poza Bydgoszczą.

Co Cię motywuje?

Najbardziej motywują mnie wyzwania. 
Praca na stanowisku Network Operatora 
była początkowo bardzo interesująca, ale po 
ponad roku pracy niewiele potrafiło mnie już 
zaskoczyć. Jako kierownik projektu, a teraz 
programu regularnie otrzymuję ciekawe 
wyzwania, którym muszę sprostać. 

Czy w Atos można się rozwijać, podejmo-
wać szkolenia?

WYWIAD SPONSOROWANY
Przykład mojej kariery jasno pokazuje, że 
rozwój w firmie Atos jest jak najbardziej 
możliwy. W trakcie mojej 4-letniej przygody 
w dziale zarządzania projektami odbyłem 
ponad 40 dni szkoleniowych. Były to 
głównie szkolenia zewnętrzne, między 
innymi Prince2®, MSP®, P3O® Foundation, 
PMP® Prep,  ITIL® RCV oraz wiele różnych 
kursów miękkich.

Jakie wyzwania czekają na PMów w Atos?

Atos jest dużą międzynarodową firmą. 
PM musi się zatem liczyć z tym, że będzie 
współpracował z klientami globalnymi. Praca 
w projektach wewnętrznych jest bardzo 
zróżnicowana w zależności od kraju oraz 
klienta, którego dotyczy. Każdy projekt jest 
inny. Z pewnością można tu zdobyć wiele 
cennych doświadczeń. 

Najtrudniejszy projekt, nad którym praco-
wałeś?

Program, którym obecnie zarządzam jest 
zdecydowanie najtrudniejszy. Wynika to ze 
złożonych powiązań z innymi programami 
(np. mój program nie może zacząć działania 
na produkcji dopóki inny program nie skończy 
migracji klienta do nowego środowiska). 
Dodatkowo dochodzi współpraca z dostawcą 
zewnętrznym, zarządzanie pracą kierowników 
projektu, rozwiązywanie codziennie pojawiają-
cych się problemów, ustalanie z setkami ludzi 
różnorakich szczegółów oraz raportowanie 
do osób zarządzających dużą częścią liczącej 
prawie 100 000 pracowników firmy.

Dlaczego zawód Program Managera 
możemy uznać za przyszłościowy?

Uważam, że w każdej większej firmie takowa 
rola jest potrzebna. Należy czuwać nad celami 
biznesowymi przedsiębiorstwa, efektywnie 
wykorzystywać zasoby i dostosowywać się do 
zmian na rynku.

STREFA WYWIADU

Od Network Operatora do
Program Managera
Rozmowa z Łukaszem Nieścierowiczem,
Senior Project Managerem w firmie Atos.



Jak rozpoczęła się Twoja kariera w firmie 
Atos?

Pracę w Atos rozpocząłem w dziale Network 
Security & Communications Services (obecnie 
NDCS), gdzie zajmowałem się obsługą we-
wnętrznej sieci firmy oraz klientów holender-
skich. Przez półtora roku pracy w tym dziale 
nabyłem wiele przydatnych umiejętności, 
z których korzystam do dzisiaj. Nauczyłem się 
pracy z zespołem w sytuacjach krytycznych, 
np. pod presją czasu. Poznałem też bardzo 
dobrze pracę zespołów operacyjnych, dzięki 
czemu wiem jak wygląda realizacja metodolo-
gii ITIL w rzeczywistości. Niezwykle przydatne 
było również poznanie narzędzi używanych 
w firmie, między innymi systemu obsługi 
zgłoszeń. Obecnie wystawiając zgłoszenie 
(tzw. ticket), zdaję sobie sprawę z tego, jakie 
są poszczególne etapy jego realizacji.

Zaczynałeś w dziale technicznym, aktual-
nie zajmujesz się zarządzaniem projektami 
– jak to się stało?
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Project management interesował mnie od 
dłuższego czasu. Pisałem między innymi 
pracę magisterską z tego obszaru. Dlatego, 
gdy mniej więcej rok po moim dołączeniu do 
firmy pojawiła się informacja, że dział zarzą-
dzania projektami planuje Atos Academy, 
bez wahania zgłosiłem swój udział.

Atos Academy – cóż to takiego?

Są to bezpłatne weekendowe szkolenia 
organizowane zarówno dla pracowników, jak 
i osób spoza firmy, które chcą dołączyć do 
naszego zespołu. Zajęcia dotyczą konkretne-
go obszaru wiedzy i prowadzone są przez 
specjalistów z firmy Atos. Nie są to jednak 
akademickie wykłady. W trakcie Project Ma-
nagement Academy mieliśmy wiele ćwiczeń 
praktycznych, a także omawialiśmy case 
study na przykładach z firmy Atos. Na koniec 
kursu najlepsi uczestnicy otrzymują oferty 
pracy w dziale organizującym akademię. Ja 
także otrzymałem możliwość przejścia do 
zespołu zarządzania projektami w bydgoskim 
oddziale firmy. 

I tak zaczęła się Twoja przygoda z project 
managementem…

Dokładnie. Rozpocząłem pracę jako Project 
Coordinator i od razu wziąłem udział w bardzo 
istotnym wewnętrznym projekcie. Jego celem 
było stworzenie dokumentacji serwisowej 
zgodnej z nowotworzoną, kompleksową plat-
formą dla około 15 serwisów pokrywających 
pełną ofertą dwa działy w naszej firmie. 
Byłem odpowiedzialny za przygotowanie 
dokumentacji dla 3 serwisów sieciowych. 
Po raz kolejny wiedza nabyta na poprzednim 
stanowisku pracy okazała się bardzo przydat-
na. W zakresie projektu było stworzenie, 
walidacja i uzyskanie akceptacji dla około 40 
dokumentów technicznych, które tworzyli 
architekci Atos. 

Niełatwy projekt jak na początek pracy 
w nowej roli… 

To prawda. Największym wyzwaniem była 
tutaj sama współpraca z architektami, którzy 
są niezwykle zajęci. Drugim wyzwaniem 
był fakt, że przygotowywane dokumenty 
musiały być zgodne z nowotworzonym 
środowiskiem, które miało w pełni pokrywać 
procesy ITIL w naszej firmie. W tamtym 
czasie posiadaliśmy setki narzędzi, często 
inne w każdym kraju, które nie zawsze 
współpracowały ze sobą. Nowa platforma 
miała być rozwiązaniem całościowym – od 
systemu monitorującego urządzenia klienta 

aż po portal, na którym klient mógł zobaczyć 
raporty SLA, statusy zgłoszeń, problemów 
czy modyfikacji. Jako że system ten był nadal 
w fazie koncepcyjnej, często zdarzały się 
zmiany. Zadaniem moim i architektów było 
zrozumienie, jak będzie działał cały system 
i jaki wpływ na poszczególne serwisy będą 
miały wprowadzane poprawki.

Jak dalej potoczyła się Twoja ścieżka 
zawodowa w firmie?

Po pół roku pracy zostałem awansowany na 
stanowisko Project Leadera. Nadal pracowa-
łem nad tym samym projektem, zmienił się 
jednak zakres moich obowiązków. Byłem 
odpowiedzialny już nie za trzy, a za wszystkie 
serwisy. Całe przejście do tego stanu rzeczy 
odbywało się stopniowo, a z miesiąca na 
miesiąc zakres moich obowiązków wzrastał. 
Po zakończeniu projektu, wypracowane 
rozwiązania zostały przekazane działom 
operacyjnym, a mi przydzielono trzy nowe 
projekty.

Za co wówczas byłeś odpowiedzialny?

Odpowiadałem za przygotowanie nowych 
serwisów dla klientów. Tym razem to do 
mojego zespołu należało także przygotowanie 
serwisu, czyli zbudowanie rozwiązania tech-
nicznego, przetestowanie go, przygotowanie 
zespołu wspierającego oraz dokumentacji. 
W trakcie pracy nad tymi zadaniami zapropo-
nowano mi przejęcie większego projektu dla 
naszego największego klienta. Zgodziłem 
się, gdyż było to dla mnie duże wyzwanie 
– byłem odpowiedzialny za o�shoring, czyli 
sprawne przekazanie wiedzy z krajów Europy 
Zachodniej do Polski. 

Czy był to jedyny projekt, nad którym 
wtedy pracowałeś?

Nie. Poproszono mnie również o zainicjowanie 
projektu, którego celem była okresowa 
wymiana sprzętu sieciowego, zgodnie z kon-
traktem dla tego klienta. Zakres obejmował 
Europę oraz obie Ameryki. Każdy kraj miał ina-
czej zbudowaną sieć, inne potrzeby oraz środki 
by je spełnić. Niezbędne było zatem przeanali-
zowanie sytuacji, przygotowanie nowego 
designu, zamówienie sprzętu, dostarczenie 
go na miejsce i co najważniejsze dla klienta 
– sprawna wymiana bez zakłóceń. Przy tak 
dużym i różnorodnym zakresie zadań niezbęd-
na jest dokładna dokumentacja projektowa, 
która ułatwia standaryzowanie podejścia 
do zadania w wielu krajach mających różną 
kulturę. Dodatkowo wraz z kolegami pracowa-
łem nad wewnętrzną inicjatywą, której celem 
było stworzenie szablonów dla kluczowych 
dokumentów w pracy kierownika projektu 
oraz przygotowanie swoistego przewodnika 

wprowadzającego nowych kolegów w sposób 
zarządzania oraz prowadzenia dokumentacji 
w Atos. Wbrew przysłowiu „Gdzie kucharek 
sześć, tam nie ma, co jeść”, dostarczyliśmy 
wymagany zakres zgodnie z ustaleniami.

Aktualnie pracujesz w roli Program Mana-
gera – jak znalazłeś się w tym miejscu?

Po dwóch latach pracy nad projektem związa-
nym z wymianą sprzętu zostałem awansowa-
ny na Senior Project Managera i nadal prowa-
dziłem dotychczasowy projekt. Rok temu 
otrzymałem kolejną propozycję – prowadzenie 
innowacyjnego programu dla tego samego 
kluczowego klienta. Nie zastanawiałem się 
długo. Przekazałem swoje obowiązki innej 
osobie, a sam zostałem Program Managerem. 
Aktualnie w czteroosobowym zespole (poza 
mną w skład zespołu wchodzi dwóch Project 
Managerów oraz Project Leader) zarządzamy 
wdrożeniem rozwiązania IPsoft w środowisku 
Atos. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy 
wprowadzają takie rozwiązanie.

Co jest najważniejsze w pracy Program 
Managera?

Jest to praca wymagająca dużo skupienia 
i zaufania do ludzi, z którymi się współpracuje. 
Mam szczęście posiadać bardzo dobry i zgrany 
zespół, który składa się z osób z Ameryki, 
Rumunii i Polski. Różne pochodzenie pozwala 
nam wymieniać się spostrzeżeniami oraz pra-
widłowo reagować na pojawiające się proble-
my wynikające z różnic kulturowych. Bardzo 
ważna jest komunikacja w odpowiedniej 
formie i odpowiednim czasie. Aby wiedzieć na 
bieżąco o wykrytych problemach i móc szybko 
reagować na zmiany, odbywamy codziennie 
spotkania zarówno z zespołem, jak i dostawcą 
zewnętrznym. 

Co najbardziej cenisz w swojej pracy?

Cenię atmosferę panującą w naszym bydgo-
skim oddziale. Czasami żałuję, że nie mogę 
być tam codziennie. Z drugiej strony jednak 
doceniam możliwość pracy zdalnej, bowiem 
pracując zdalnie 3 tygodnie w miesiącu, spę-
dzam więcej czasu z rodziną i mogę mieszkać 
poza Bydgoszczą.

Co Cię motywuje?

Najbardziej motywują mnie wyzwania. 
Praca na stanowisku Network Operatora 
była początkowo bardzo interesująca, ale po 
ponad roku pracy niewiele potrafiło mnie już 
zaskoczyć. Jako kierownik projektu, a teraz 
programu regularnie otrzymuję ciekawe 
wyzwania, którym muszę sprostać. 

Czy w Atos można się rozwijać, podejmo-
wać szkolenia?

Łukasz
Nieścierowicz
Senior Project Manager

Certyfikowany kierownik projektu i progra-
mu posiadający bogatą wiedzę z zakresu 
sieci komputerowych. Specjalizujący się 
w projektach dotyczących infrastruktury, 
jak i narzędzi IT wspierających procesy ITIL. 
Nieobce są mu także projekty dotyczące 
o�shoringu, wdrażania nowych usług, mi-
gracji oraz transformacji. Obecnie Senior 
Project Manager pełniący rolę Program Ma-
nagera w bydgoskim oddziale firmy Atos, za-
rządzający innowacyjnym programem auto-
matyzacji usług IT dla jednego z kluczowych 
klientów Atos.

Przykład mojej kariery jasno pokazuje, że 
rozwój w firmie Atos jest jak najbardziej 
możliwy. W trakcie mojej 4-letniej przygody 
w dziale zarządzania projektami odbyłem 
ponad 40 dni szkoleniowych. Były to 
głównie szkolenia zewnętrzne, między 
innymi Prince2®, MSP®, P3O® Foundation, 
PMP® Prep,  ITIL® RCV oraz wiele różnych 
kursów miękkich.

Jakie wyzwania czekają na PMów w Atos?

Atos jest dużą międzynarodową firmą. 
PM musi się zatem liczyć z tym, że będzie 
współpracował z klientami globalnymi. Praca 
w projektach wewnętrznych jest bardzo 
zróżnicowana w zależności od kraju oraz 
klienta, którego dotyczy. Każdy projekt jest 
inny. Z pewnością można tu zdobyć wiele 
cennych doświadczeń. 

Najtrudniejszy projekt, nad którym praco-
wałeś?

Program, którym obecnie zarządzam jest 
zdecydowanie najtrudniejszy. Wynika to ze 
złożonych powiązań z innymi programami 
(np. mój program nie może zacząć działania 
na produkcji dopóki inny program nie skończy 
migracji klienta do nowego środowiska). 
Dodatkowo dochodzi współpraca z dostawcą 
zewnętrznym, zarządzanie pracą kierowników 
projektu, rozwiązywanie codziennie pojawiają-
cych się problemów, ustalanie z setkami ludzi 
różnorakich szczegółów oraz raportowanie 
do osób zarządzających dużą częścią liczącej 
prawie 100 000 pracowników firmy.

Dlaczego zawód Program Managera 
możemy uznać za przyszłościowy?

Uważam, że w każdej większej firmie takowa 
rola jest potrzebna. Należy czuwać nad celami 
biznesowymi przedsiębiorstwa, efektywnie 
wykorzystywać zasoby i dostosowywać się do 
zmian na rynku.
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Witaj Sylwia, jesteś liderką grupy Women in 
Business. Skąd zrodził się pomysł na stwo-
rzenie kobiecej grupy w biznesie?

Women in Business jest inicjatywą oddol-
ną, która zrodziła się 2,5 roku temu. W marcu 
2014 roku ja i kilka innych kobiet zostały-
śmy poproszone o udział w panelu dyskusyj-
nym, w czasie którego miałyśmy odpowiadać 
na pytania dotyczące naszych sukcesów za-
wodowych i ogólnie naszego funkcjonowania 
w korporacji. Jako panelistka zaproponowa-
łam, żebyśmy się spotkały na kawę i zastano-
wiły nad tym co chcemy w trakcie tego spo-
tkania przekazać pozostałym kobietom. Do-
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skonale pamietam ten dzień: siedziałyśmy 
w małym pokoju, rozmawiając o aspektach 
kobiecej kariery w korporacji i wtedy padło py-
tanie, dlaczego w zasadzie nie robimy takich 
spotkań częściej. Było ono pełne niesamo-
witej energii, wymiany doświadczeń i wspar-
cia dla siebie nawzajem. Stwierdziłyśmy że 
musimy to robić cyklicznie i tak właśnie zro-
dziła się ta inicjatywa. Fenomenem było to, że 
w momencie kiedy założyłyśmy grupę i zaczę-
łyśmy działać wydawało nam się, że to jest 
coś unikalnego. Plusem globalnej korporacji 
jest to, że daje ona dostęp do danych zagad-
nień dosłownie na całym świecie. Szukając 
inspracji okazało się, że grup kobiecych glo-

balnie w naszej firmie jest prawie 90. To była 
niesamowita wiadomość: 90 kobiecych grup, 
które robią to samo, mają podobne potrzeby, 
zmagają się z analogicznymi tematami na co 
dzień. To nam potwierdziło, że to co robimy 
jest słuszne, że taka grupa musi istnieć lokal-
nie, bo jest potrzebna. Półtora roku później 
przejęłam grupę jako Liderka i wtedy posta-
nowiłam, że powinnyśmy wzmocnić widocz-
ność grupy, nie tylko w ujęciu lokalnej organi-
zacji, ale również globalnie. Rozpoczęłam od 
formalnego jej zarejestrowania, co oznacza, że 
nasza korporacja potwierdza, że misja, wizja 
oraz program, który realizujemy jest przez nią 
akceptowany i wspierany na poziomie global-
nym. I tak się rozpoczęła nasza droga z BRG, 
czyli Business Resource Grupą. Od tego czasu 
sukcesywnie budujemy kompleksowe progra-
my, w ramach których dziewczyny wewnątrz 
grupy pracują. 

Jakie projekty jako grupa realizujecie?

Dzieje się bardzo dużo i tych inicjatyw jest na-
prawdę mnóstwo, natomiast jeżeli miałabym 
to w jakiś sposób sensowny uporządkować to 
podzielę funkcjonowanie grupy na programy. 
Pierwszym, który w ogóle powstał, jest WiB 
Dev Pro, czyli Development Program, który 

skupia wszystkie aktywności, służące nam 
samym. Czyli warsztaty, szkolenia, mentorin-
gi, panele dyskusyjne z managerami wysokie-
go szczebla. Na przykład ewenementem jest 
nasz Uniwersytet (WiB College), który będzie 
certyfikowany globalnie, co oznacza, że nasza 
korporacja jako globalna organizacja potwier-
dza, że osoby kończące ten program eduka-
cyjny mają konkretne umiejętności. Certyfi-
kat jest zewnętrzny, może być publikowany 
na portalach społecznościowych, na przykład 
w profilu LinkedIn.

Drugi duży program, który mamy to WIB@U-
nis w ramach którego współpracujemy ze stu-
dentkami. Z jednej strony chcemy tym dziew-
czynom przedstawić firmę jako potencjalne-
go pracodawcę, gdzie mogłyby rozwijać swoją 
karierę. Przede wszystkim na bardzo wcze-
snym etapie chcemy nauczyć je jak plano-
wać karierę i jak rozwijać swoje umiejętno-
ści. Wszystkie wiemy, że kończąc studia jeste-
śmy trochę zagubione, zadajemy sobie pyta-
nie, co dalej. Ja miałam to szczęście, że zaczę-
łam pracę na trzecim roku, więc nie przeży-
łam momentu kończenia studiów jako paniki 
absolwenta: „i co ja mam teraz zrobić z tym 
dyplomem bez doświadczenia”. Natomiast 
wielu moich znajomych było na takim etapie, 
robiło sobie długie wakacje po obronie, wra-
cali do rzeczywistości i nie za bardzo wiedzie-
li co dalej z tym wszystkim zrobić. My chcemy 
przygotować te dziewczyny w mądry sposób 
do tego, żeby swoją karierę zaplanowały. Plus 
zapraszamy je do nas do firmy, na warsztaty, 
szkolenia i akcje, które organizujemy. Mamy 
tutaj wyraźne sukcesy. Jedna z wrocławskich 
uczelni poprosiła nas o patronach w ramach 
Klubu Kobiet, który powstał tam jako efekt in-
spiracji naszymi działaniami. Dodatkowo jedna 
ze studentek, która przyszła na pogadankę 
w ramach naszego Tygodnia Kobiet w marcu 
tego roku, pracuje już z nami – była tak zafa-
scynowana tym co usłyszała na tym spotka-
niu, że zaaplikowała i została zatrudniona. 

Kolejny duży program, który mamy to Mu-
m@Work: są to działania nakierowane na 
kobiety, które planują zostać mamami albo 
mamami już są. Poza dbałością o drobne 
usprawnienia typu miejsca parkingowe dla 
kobiet w ciąży czy pokój do karmienia, przede 
wszystkim budujemy markę pracodawcy, 
który wspiera pracujące matki. Nie jest proste 
pogodzić życie zawodowe, chęć robienia ka-
riery i odnoszenia sukcesów z tym że jest się 
pełnoetatową mamą. Bo przecież mamą się 
jest 24/7 – pracownikiem na pewno nie, ale 
mamą tak. Bardzo wiele kobiet ma poczucie 

winy, że nie jest w stanie być na 100% w tych 
dwóch obszarach. Właśnie z tym tematem 
pracujemy w ramach Programu Maternity re-
activation: 100% to Ty masz energii w sumie 
i musisz ją po prostu mądrze podzielić na te 
dwa obszary. Chodzi o to, aby kobiety, które 
wracają z urlopu macierzyńskiego dostawały 
od nas wsparcie chociażby w postaci „przyja-
ciela”, który z nimi przejdzie po firmie i opowie 
co się zmieniło. Te dziewczyny czasami wra-
cają po 2 latach, jeżeli mają długie zwolnie-
nie lekarskie w czasie ciąży, biorą pełny ma-
cierzyński, potem odbierają urlopy, więc tak 
na prawdę wracają do innej organizacji, niż 
ta którą zostawiły. Z drugiej strony, jeżeli 
dziewczyna bardzo szybko wraca, to zmaga 
się z tym, że ma malutkie dziecko w domu 
i potrzebuje wsparcia innych kobiet, które to 
przeżyły. 

Nowym tematem, który uruchamiamy w tym 
roku jest Talent Management. Chcemy bardzo 
konkretnie skupić się na ścieżkach kariery i na 
możliwościach rozwoju. Dotyczy to zarówno 
ścieżek liderskich i menadżerskich jak i ście-
żek technicznych, bardzo specyficznych i wą-
skich merytorycznie. Od kiedy zostałam Li-
derką Grupy marzyłam o wspieraniu kobiet na 
technicznych ścieżkach kariery. W tym roku 
to się udało dzięki fenomenalnemu zaangażo-
waniu dziewczyny, która dołączyła niedaw-
no do firmy. Jako Senior Architect ma wiedzę 
i doświadczenie, aby prowadzić ten program. 
Historia jej zaangażowania w naszą grupę jest 
tak naprawdę naszą success story: zaczęła 

z nami bardzo aktywnie działać bedąc w orga-
nizacji niespełna dwa tygodnie. 

Poza realizacją Programów organizujemy także 
duże wydarzenia tematyczne, takie jak na 
przykład Pink Month w październiku. Ubiegło-
roczna akcja była dużym sukcesem, a w tym 
roku planujemy jeszcze większą skale tego 
wydarzenia, wliczając patronat fundacji Rac-
k’n’Roll. Temat prewencji guza piersi i badań 
profilaktycznych nie jest już na szczęście te-
matem tabu w naszym kraju, wciąż jednak 
skala problemu zaniedbań profilaktyki jest 
bardzo duża. Naszym sukcesem jest to, że 
w ubiegłym roku zostałam poproszona, aby nie 
zawężać spotkań do grona kobiecego, ponie-
waż panowie także chcą wiedzieć, jak wspie-
rać swoje kobiety w tym temacie. 

Po co Wam grupa zrzeszająca same kobiety? 
Dlaczego nie chcecie mężczyzn w grupie?

To pytanie pada bardzo często ze strony 
panów, ponieważ próbują oni zrozumieć 
czemu grupa w zasadzie służy. Często też 
pada komentarz na temat zasadności walki 
z dyskryminacą płci w dzisiejszych czasach. 

Niezwykle ważne jest zrozumienie, że grupa 
nie powstała „przeciwko” ale „dla”. Wyjaśnia-
jąc: często ludzie myślą, że jeżeli jednostki 
o podobnych cechach się grupują, to znaczy 
że grupują się przeciwko czemuś lub komuś 
co nie posiada tych cech. Czyli jeżeli grupują 
się kobiety, to grupują się przeciwko mężczy-
znom. Misja i wizja grupy jest zupełnie inna: 
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grupa powstała po to, żeby koncentrować się 
nie na tym co na zewnątrz lub przeciwko temu 
co na zewnątrz tylko na tym co we wewnątrz. 
Jest takie zdanie Madeleine Albright, która 
mówi że „w piekle jest przygotowane specjalne 
miejsce dla kobiet, które nie pomagały innym 
kobietom” i to jest właśnie sedno naszej grupy. 
Powstała ona po to, żebyśmy nawzajem się 
wspierały, na przykład po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego, pomagały sobie w budowa-
niu swoich karier i wejściu na kolejny szcze-
bel w karierze. I nie chodzi tutaj o udowad-
nianie, że mamy w biznesie lepiej czy gorzej 
– my po prostu mamy inaczej. To nie jest też 
do końca tak, że „my nie chcemy mężczyzn”. 
Organizujemy wydarzenia, spotkania, warsz-
taty i panele dyskusyjne, gdzie panowie także 
są zapraszani. Natomiast są pewne typy spo-
tkań, gdzie zapewnienie kobiecej intymno-
ści jest warunkiem koniecznym, żeby na spo-
tkaniu zadziało się to, co zadziać się powin-
no – wtedy dbamy o grono wyłącznie kobiece. 
Dobrym przykładem jest temat wystąpień pu-
blicznych. Kiedy szkolisz grupę mieszaną uży-
wasz innych argumentów, niż kiedy szkolisz 
grupę kobiecą, dlatego, że kobiety mają zu-
pełnie inne problemy związane z tym tema-
tem. My mamy dużą tendencję (generalizu-
ję teraz i upraszczam) do umniejszania sobie, 
do ujmowania sobie, do takiego „zawstydza-
nia się” czy wolno mi zabrać głos, czy mam 
wystarczająco mądre rzeczy do powiedze-
nia, żeby w ogóle się odezwać. Sheryl Sanberg 
pisze o tym w książce „Lean In: Women, Work 
and the Will to Lead”: przeciętnie kobiety sia-

dają w drugich rzędach, po to, żeby nie było 
ich widać w salach konferencyjnych na spo-
tkaniach. Nasza grupa służy temu, żeby takie 
tematy mądrze zaadresować, a najskuteczniej 
jest to zrobić właśnie w kobiecym gronie. Jest 
jednak wiele sytuacji, zwłaszcza w ostatnim 
czasie, gdzie zapraszamy panów do współ-
pracy. Wynika to z ich dużego zaangażowa-
nia i chęci wspierania poszczególnych tema-
tów. To z kolei dla mnie jest kolejnym sukce-
sem naszej Grupy.

Kim według Ciebie jest typowa Woman in 
Business?

Obawiam się, że na to pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Każda z nas może to 
zdefiniować w inny sposób. Nawet ja na prze-
strzeni moich doświadczeń zawodowych tak 
naprawdę reprezentowałam kilka typów bu-
siness woman. Na początku swojej kariery 
funkcjonowałam trochę w modelu „męskiej 
kobiety w biznesie”. Musiałam się wpasować 
w środowisko, które ze mną pracowało, w styl 
zarządzania i w managerów, jak i w klientów 
z którymi pracowałam. Więc byłam „klasycz-
ną kobietą w garniturze i szpilkach” – twardą 
i bardzo nastawioną na cele i ich realizację. 
Ponieważ byłam rozliczana wyłącznie finan-
sowo, więc realizacja budżetu mojego ze-
społu była jedynym kryterium mojego suk-
cesu. To było twarde zarządzanie i są kobie-
ty, które się z takim modelem identyfiku-
ją i dla nich to właśnie oznacza bycie kobie-
tą w biznesie. W miarę nabywania doświad-
czeń, a przede wszystkim nabywania świado-

mości siebie samej, mocno zmodyfikowałam 
mój styl pracy. Obecnie pracuję przez ludzi 
i dla ludzi i to też definuje dla mnie mój sukces 
w biznesie. Uważam, że najważniejsza jest 
decyzja, jaka jest Twoja marka, w jaki sposób 
Ty chcesz być postrzegana i jak Ty definiujesz, 
co to znaczy kobieta w biznesie czy kobieta 
sukcesu. Czy to jest ta wersja bardzo twarda, 
szaro-garniturowa, czy to jest wersja zupełnie 
coachingowa i na miękko – gdziekolwiek na 
tej skali ci jest wygodnie, to tak naprawdę to 
jest właściwe. 

Jakie rady chciałabyś dać innym kobietom?

To wszystko zależy na jakim etapie drogi jest 
kobieta, która miałaby radę otrzymać. Gene-
ralizując, myślę że dużym problemem w ogóle 
kobiet jest to, że my w siebie nie wierzymy: 
w swoje możliwości, w sensowność tego co 
mamy do powiedzenia, w ważność naszej 
osoby. Ja wszystkie te tematy przeżyłam, 
więc nie radzę z teorii, a z własnych doświad-
czeń. Radzę więc dziewczynom, aby wierzy-
ły w siebie, w swoje możliwości, w swój po-
tencjał i wagę swoich doświadczeń. Jeżeli 
jesteś na spotkaniu biznesowym, bo ktoś Cię 
na nie zaprosił, to zaprosił Cię z konkretne-
go powodu i uważa, że Twój głos ma sens 
i chociażby to jest wystarczającym powodem, 
żeby ten głos zabierać. Druga rada, kluczowa, 
żeby w ogóle mówić o rozwoju, to zdefinio-
wanie mapy swoich możliwości, takiej „mapy 
siebie”. Jakie są moje umiejętności, co wiem, 
co umiem, nie tylko w zakresie wiedzy mery-
torycznej, ale też miękkich kompetencji. Zde-
cydować, co chcę wiedzieć, jak ludziom się ze 
mną pracuje, a jak chcę, żeby się pracowało. 
Później wszystko to trzeba zmierzyć i zdecy-
dować gdzie są moje obszary do rozwoju. Na 
przykład w obszarze wystąpień publicznych 
oceniam siebie na 6, a chciałabym żeby było 
to 10. Co więc muszę zrobić przez najbliż-
szy rok, żeby rozwinąć swoje umiejętności. 
Takie dogłębne poznanie siebie jest też nie-
zwykle ważne dla lepszego funkcjonowania 
w sytuacjach trudnych, które często uderza-
ją w nasze poczucie własnej wartości. Wtedy 
warto jest przywołać swoje mocne strony.

Ja na przykład nie lubię pracować z niezliczo-
ną ilością danych i rozbudowanymi excela-
mi – nie jestem ścisłym umysłem analitycz-
nym. Jestem osobą, która potrzebuje histo-
rii, wolę żeby ktoś mi o tych danych opowie-
dział i te historie potrafię dobrze analizować. 
Jestem za to świetnym strategiem i wizjone-
rem. Lubię pracować z dużymi, skomplikowa-
nymi, najlepiej niedodefiniowanymi zagad-
nieniami, porządkować je i układać znajdu-

„W piekle jest przygotowane
specjalne miejsce dla kobiet, które
nie pomagały innym kobietom”
Z Sylwią Dżuman, kobietą sukcesu, liderką grupy Women
in Business rozmawia Edyta Samborska.

jąc obszary do usprawnienia. Doskonale też 
czuję się w definiowaniu misji i wizji oraz pla-
nowaniu strategii. Wyciągam wnioski z rze-
czywistości, niekoniecznie tylko na podsta-
wie liczb i danych. Nie wiedząc tego o sobie 
mogłabym odczuwać nieustanną frustrację, 
pracując w korporacji, gdzie wiekszośc zaga-
nień pokazuje się liczbami i wskaźnikami. Ale 
na szczęście to o sobie wiem. 

Czy wierzysz w to, że marzenia się spełniają?

„Marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia” – to jest moje bardzo ważne motto ży-
ciowe. Nie możemy czekać na księcia z bajki 
na białym koniu, bo jak to kiedyś usłysza-
łam: „Droga pani, bardzo mi przykro, ale koń 
zdechł”. To nie jest tak, że ktoś przybędzie i nas 
uzdrowi czy zbawi, czy wręczy nam nasze zre-
alizowane marzenia. Trzeba podejmować dzia-
łania, które przynajmniej nas zbliżają do ich re-
alizacji. Jeżeli pytasz mnie o to czy tak w życiu 
jest, że marzenia się spełniają, to odpowiadam 
zdecydowanie tak. Natomiast na pewno nie 
poprzez bierność i czekanie na to, że właśnie 
ten książę na białym koniu temat podejmie. 
Niezwykle ważną rzeczą jest też uświadomie-
nie sobie swoich marzeń. Czasami byśmy „coś” 
chciały, ale tak naprawdę nie do końca wiemy 
co. Chciałybyśmy być szczęśliwe albo chcia-
łybyśmy być kimś. Tylko, żeby to osiągnąć 
trzeba sprecyzować, co to znaczy. Czy osoba 
szczęśliwa to jest taka, która dużo podróżuje, 
czy taka, która ma rodzinę i dom z ogrodem? 
Czy może taka, która ma bardzo wysokie sta-
nowisko i zarabia bardzo dużo pieniędzy, czy 
może taka, która prowadzi fundację, realizując 
piękną misję? Bo każda z tych osób może być 
szczęśliwa. Co to dokładnie znaczy dla mnie? 
A później trzeba podjąć działania, które do tego 
doprowadzą. Tak podchodzę do życia. Jeżeli 
jest coś, co nazywam swoim marzeniem, to 
poprostu idę i to biorę. Przykładem może być 
mój zeszłomiesięczny skok ze spadochronem 
z wysokości 5500 m. Wrażenia nie do opisa-
nia i życzę każdemu, żeby miał szanse to prze-
żyć. To akurat jest drobna rzecz i łatwa do wy-
konania: dzwonisz, płacisz, jedziesz, skaczesz. 
Natomiast takie samo podejście trzeba mieć 
do wszystkich innych marzeń. Po pierwsze 
trzeba wiedzieć o czym się marzy, a po drugie 
po prostu te marzenia zrealizować.

Czy masz ulubione motto, którym kierujesz 
się idąc przez życie?

Mam ich kilka. Żadnego z nich nie wymyśli-
łam sama, przyszły do mnie na róznych eta-
pach mojego życia. Pierwsze już wymieniłam: 
„marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia”. Drugie dotyczy strefy komfortu: „Wyjdź 

ze swojej strefy komfortu, tam gdzie zaczy-
na się strach, dzieją się cuda”. Ja ogólnie mam 
wysoką tolerancję ryzyka, więc standardo-
wo podejmuję dycyzję, które mogą wiązać się 
z poczuciem dyskomfortu u innych. Jednak 
nawet w przypadku takich osób jak ja, ist-
nieje granica. Przekraczanie jej daje możli-
wość przeżywania nieprawdopodobnych do-
świadczeń. Wspomniany skok ze spadochro-
nem jest dla mnie jednym z nich. Obecnie 
w mojej łazience wisi pocztówka, którą ku-
piłam na wakacjach w Grecji, na której jest 
napisane: „Growing old is inevitable, grow-
ing up is optional” (Starzenie się jest nieunik-
nione, dorastanie jest opcjonalne). Uwielbiam 
ludzi, którzy w duszy na zawsze pozosta-
ją dziećmi. Są ciekawi świata i głodni życia 
jak dzieci i to jest piękne, bo przeżywają to 
życie w taki sposób jak przeżywają je dzieci: 
z ciągłą fascynacją i radością. Wydaje mi się, 
że jestem jedną z nich. Związane z tym jest 
kolejne zdanie, kóre pozwala mi też utrzy-
mać właściwy azymut w życiu: #lifeisnow 
#zyciejestteraz – używam tych dwóch ha-
shtagów nie tylko na moim profilu na fb, ale 
przede wszystkim mentalnie w swojej głowie, 
markując małe zdarzenia, drobne sytuacje, 
magiczne momenty, które sprawiają, że od-
czuwam szczęście, bo to one właśnie budują 
mi życie. Ostatnim, które chciałabym tutaj 
wspomnieć, jest zdanie, które usłyszałam od 
niesamowitego mężczyzny w wieku mniej 
więcej 50+, który prowadzi szkołę nurkowa-
nia: „Life is simple: do it or leave it – if you like 
it do it, if you don’t then move on” (Życie jest 
proste: albo to rób albo to zostaw – jesli coś 
Ci sprawia radośc, rób to, jesli nie, to idź swoją 
drogą). Przywołuję je, kiedy zdarza mi się być 
w trudnej, niewygodnej lub obciążającej dla 
siebie sytuacji. Czasami zgadzamy sie na takie 
sytuacje i pozostajemy w nich wbrew sobie, 
szukając wymówek i usprawiedliwień dla tego 
faktu. To może być niewłaściwa praca, tole-
rowanie szefa-idioty, niewłaściwy związek 
lub wykorzystująca nas przyjaciółka. Ja przy-
wołuję w takich momentach tamtą rozmowę, 
szczęśliwe oczy tego człowieka, myślę: „do it 
or leave it” i podejmuję decyzje. 

Jakie są Twoje plany na nadchodzące mie-
siące?

Opuszczam swoją strefę komfortu i we wrze-
śniu zaczynam samotną podróż. W marcu 
miałam długi urlop, który spędziłam w Indiach. 
Zafascynowały mnie tematy podróżowania 
i dotykania przez dłuższy czas kultur, które 
są inne niż moja. Indie bardzo mocno zmieni-
ły moje podejście do świata i życia. Pierwsze-

go dnia, niedługo po wylądowaniu pomyśla-
łam sobie: „nic nie jest oczywiste” i ta myśl 
została ze mną przez cały czas, kiedy tam 
byłam. Żyjąc w kulturze środkowo- czy za-
chodnioeuropejskiej zdefiniowaliśmy pewne 
pojęcie tego, jak „normalnie” funkcjonuje czło-
wiek, a to wcale nie jest norma ogólnoświato-
wa. Wykraczając poza własne granice komfor-
tu a jednocześnie realizując swoje marzenia, 
zdecydowałam się bardziej poczuć inne kultu-
ry i planuję podróż po południowowschodniej 
Azji. Na ten moment mam w planie odwiedze-
nie 5 krajów, w czasie 4 miesięcy przemiesz-
czania się z miejsca na miejsce z 36-litrowym 
plecakiem, żyjąc, jedząc i mieszkając z lo-
kalnymi mieszkańcami Azji. Wybrałam Azję 
z dwóch powodów. Po pierwsze ze wszyst-
kich opcji, które rozważałam jest najbezpiecz-
niejsza. Myślę, że kobiecie podróżującej sa-
modzielnie jest tam najłatwiej i najbezpiecz-
niej. Wiem, że czeka mnie mnóstwo wyzwań, 
natomiast nie chciałabym sobie dokładać ko-
lejnego w postaci braku bezpieczeństwa, jak 
w innych regionach. Po drugie chcę poświęcić 
ten czas sobie i własnemu rozwojowi ducho-
wemu, a Azja temu sprzyja. Mam w planach 
jogę, medytacje i taniec 5 rytmów, chciała-
bym pomieszkać w klasztorze z mnichami, 
wziąć udział w kręgach kobiecych w Indonezji. 
Bardzo zależy mi też na tym, aby poza zwie-
dzaniem ważnych miejsca na mapie danych 
krajów pobyć z ludźmi, którzy tam mieszkają 
i otworzyć się na to w jaki sposób funkcjonu-
ją, myślą, postrzegają świat, jakie są ich war-
tości, wierzenia – nie mówię tu o religiach, ale 
o duchowości człowieka. To jest główna misja 
tego wyjazdu.

Dziękuję Ci bardzo i życzę udanej podróży.
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Witaj Sylwia, jesteś liderką grupy Women in 
Business. Skąd zrodził się pomysł na stwo-
rzenie kobiecej grupy w biznesie?

Women in Business jest inicjatywą oddol-
ną, która zrodziła się 2,5 roku temu. W marcu 
2014 roku ja i kilka innych kobiet zostały-
śmy poproszone o udział w panelu dyskusyj-
nym, w czasie którego miałyśmy odpowiadać 
na pytania dotyczące naszych sukcesów za-
wodowych i ogólnie naszego funkcjonowania 
w korporacji. Jako panelistka zaproponowa-
łam, żebyśmy się spotkały na kawę i zastano-
wiły nad tym co chcemy w trakcie tego spo-
tkania przekazać pozostałym kobietom. Do-
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skonale pamietam ten dzień: siedziałyśmy 
w małym pokoju, rozmawiając o aspektach 
kobiecej kariery w korporacji i wtedy padło py-
tanie, dlaczego w zasadzie nie robimy takich 
spotkań częściej. Było ono pełne niesamo-
witej energii, wymiany doświadczeń i wspar-
cia dla siebie nawzajem. Stwierdziłyśmy że 
musimy to robić cyklicznie i tak właśnie zro-
dziła się ta inicjatywa. Fenomenem było to, że 
w momencie kiedy założyłyśmy grupę i zaczę-
łyśmy działać wydawało nam się, że to jest 
coś unikalnego. Plusem globalnej korporacji 
jest to, że daje ona dostęp do danych zagad-
nień dosłownie na całym świecie. Szukając 
inspracji okazało się, że grup kobiecych glo-

balnie w naszej firmie jest prawie 90. To była 
niesamowita wiadomość: 90 kobiecych grup, 
które robią to samo, mają podobne potrzeby, 
zmagają się z analogicznymi tematami na co 
dzień. To nam potwierdziło, że to co robimy 
jest słuszne, że taka grupa musi istnieć lokal-
nie, bo jest potrzebna. Półtora roku później 
przejęłam grupę jako Liderka i wtedy posta-
nowiłam, że powinnyśmy wzmocnić widocz-
ność grupy, nie tylko w ujęciu lokalnej organi-
zacji, ale również globalnie. Rozpoczęłam od 
formalnego jej zarejestrowania, co oznacza, że 
nasza korporacja potwierdza, że misja, wizja 
oraz program, który realizujemy jest przez nią 
akceptowany i wspierany na poziomie global-
nym. I tak się rozpoczęła nasza droga z BRG, 
czyli Business Resource Grupą. Od tego czasu 
sukcesywnie budujemy kompleksowe progra-
my, w ramach których dziewczyny wewnątrz 
grupy pracują. 

Jakie projekty jako grupa realizujecie?

Dzieje się bardzo dużo i tych inicjatyw jest na-
prawdę mnóstwo, natomiast jeżeli miałabym 
to w jakiś sposób sensowny uporządkować to 
podzielę funkcjonowanie grupy na programy. 
Pierwszym, który w ogóle powstał, jest WiB 
Dev Pro, czyli Development Program, który 

skupia wszystkie aktywności, służące nam 
samym. Czyli warsztaty, szkolenia, mentorin-
gi, panele dyskusyjne z managerami wysokie-
go szczebla. Na przykład ewenementem jest 
nasz Uniwersytet (WiB College), który będzie 
certyfikowany globalnie, co oznacza, że nasza 
korporacja jako globalna organizacja potwier-
dza, że osoby kończące ten program eduka-
cyjny mają konkretne umiejętności. Certyfi-
kat jest zewnętrzny, może być publikowany 
na portalach społecznościowych, na przykład 
w profilu LinkedIn.

Drugi duży program, który mamy to WIB@U-
nis w ramach którego współpracujemy ze stu-
dentkami. Z jednej strony chcemy tym dziew-
czynom przedstawić firmę jako potencjalne-
go pracodawcę, gdzie mogłyby rozwijać swoją 
karierę. Przede wszystkim na bardzo wcze-
snym etapie chcemy nauczyć je jak plano-
wać karierę i jak rozwijać swoje umiejętno-
ści. Wszystkie wiemy, że kończąc studia jeste-
śmy trochę zagubione, zadajemy sobie pyta-
nie, co dalej. Ja miałam to szczęście, że zaczę-
łam pracę na trzecim roku, więc nie przeży-
łam momentu kończenia studiów jako paniki 
absolwenta: „i co ja mam teraz zrobić z tym 
dyplomem bez doświadczenia”. Natomiast 
wielu moich znajomych było na takim etapie, 
robiło sobie długie wakacje po obronie, wra-
cali do rzeczywistości i nie za bardzo wiedzie-
li co dalej z tym wszystkim zrobić. My chcemy 
przygotować te dziewczyny w mądry sposób 
do tego, żeby swoją karierę zaplanowały. Plus 
zapraszamy je do nas do firmy, na warsztaty, 
szkolenia i akcje, które organizujemy. Mamy 
tutaj wyraźne sukcesy. Jedna z wrocławskich 
uczelni poprosiła nas o patronach w ramach 
Klubu Kobiet, który powstał tam jako efekt in-
spiracji naszymi działaniami. Dodatkowo jedna 
ze studentek, która przyszła na pogadankę 
w ramach naszego Tygodnia Kobiet w marcu 
tego roku, pracuje już z nami – była tak zafa-
scynowana tym co usłyszała na tym spotka-
niu, że zaaplikowała i została zatrudniona. 

Kolejny duży program, który mamy to Mu-
m@Work: są to działania nakierowane na 
kobiety, które planują zostać mamami albo 
mamami już są. Poza dbałością o drobne 
usprawnienia typu miejsca parkingowe dla 
kobiet w ciąży czy pokój do karmienia, przede 
wszystkim budujemy markę pracodawcy, 
który wspiera pracujące matki. Nie jest proste 
pogodzić życie zawodowe, chęć robienia ka-
riery i odnoszenia sukcesów z tym że jest się 
pełnoetatową mamą. Bo przecież mamą się 
jest 24/7 – pracownikiem na pewno nie, ale 
mamą tak. Bardzo wiele kobiet ma poczucie 

winy, że nie jest w stanie być na 100% w tych 
dwóch obszarach. Właśnie z tym tematem 
pracujemy w ramach Programu Maternity re-
activation: 100% to Ty masz energii w sumie 
i musisz ją po prostu mądrze podzielić na te 
dwa obszary. Chodzi o to, aby kobiety, które 
wracają z urlopu macierzyńskiego dostawały 
od nas wsparcie chociażby w postaci „przyja-
ciela”, który z nimi przejdzie po firmie i opowie 
co się zmieniło. Te dziewczyny czasami wra-
cają po 2 latach, jeżeli mają długie zwolnie-
nie lekarskie w czasie ciąży, biorą pełny ma-
cierzyński, potem odbierają urlopy, więc tak 
na prawdę wracają do innej organizacji, niż 
ta którą zostawiły. Z drugiej strony, jeżeli 
dziewczyna bardzo szybko wraca, to zmaga 
się z tym, że ma malutkie dziecko w domu 
i potrzebuje wsparcia innych kobiet, które to 
przeżyły. 

Nowym tematem, który uruchamiamy w tym 
roku jest Talent Management. Chcemy bardzo 
konkretnie skupić się na ścieżkach kariery i na 
możliwościach rozwoju. Dotyczy to zarówno 
ścieżek liderskich i menadżerskich jak i ście-
żek technicznych, bardzo specyficznych i wą-
skich merytorycznie. Od kiedy zostałam Li-
derką Grupy marzyłam o wspieraniu kobiet na 
technicznych ścieżkach kariery. W tym roku 
to się udało dzięki fenomenalnemu zaangażo-
waniu dziewczyny, która dołączyła niedaw-
no do firmy. Jako Senior Architect ma wiedzę 
i doświadczenie, aby prowadzić ten program. 
Historia jej zaangażowania w naszą grupę jest 
tak naprawdę naszą success story: zaczęła 

z nami bardzo aktywnie działać bedąc w orga-
nizacji niespełna dwa tygodnie. 

Poza realizacją Programów organizujemy także 
duże wydarzenia tematyczne, takie jak na 
przykład Pink Month w październiku. Ubiegło-
roczna akcja była dużym sukcesem, a w tym 
roku planujemy jeszcze większą skale tego 
wydarzenia, wliczając patronat fundacji Rac-
k’n’Roll. Temat prewencji guza piersi i badań 
profilaktycznych nie jest już na szczęście te-
matem tabu w naszym kraju, wciąż jednak 
skala problemu zaniedbań profilaktyki jest 
bardzo duża. Naszym sukcesem jest to, że 
w ubiegłym roku zostałam poproszona, aby nie 
zawężać spotkań do grona kobiecego, ponie-
waż panowie także chcą wiedzieć, jak wspie-
rać swoje kobiety w tym temacie. 

Po co Wam grupa zrzeszająca same kobiety? 
Dlaczego nie chcecie mężczyzn w grupie?

To pytanie pada bardzo często ze strony 
panów, ponieważ próbują oni zrozumieć 
czemu grupa w zasadzie służy. Często też 
pada komentarz na temat zasadności walki 
z dyskryminacą płci w dzisiejszych czasach. 

Niezwykle ważne jest zrozumienie, że grupa 
nie powstała „przeciwko” ale „dla”. Wyjaśnia-
jąc: często ludzie myślą, że jeżeli jednostki 
o podobnych cechach się grupują, to znaczy 
że grupują się przeciwko czemuś lub komuś 
co nie posiada tych cech. Czyli jeżeli grupują 
się kobiety, to grupują się przeciwko mężczy-
znom. Misja i wizja grupy jest zupełnie inna: 

grupa powstała po to, żeby koncentrować się 
nie na tym co na zewnątrz lub przeciwko temu 
co na zewnątrz tylko na tym co we wewnątrz. 
Jest takie zdanie Madeleine Albright, która 
mówi że „w piekle jest przygotowane specjalne 
miejsce dla kobiet, które nie pomagały innym 
kobietom” i to jest właśnie sedno naszej grupy. 
Powstała ona po to, żebyśmy nawzajem się 
wspierały, na przykład po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego, pomagały sobie w budowa-
niu swoich karier i wejściu na kolejny szcze-
bel w karierze. I nie chodzi tutaj o udowad-
nianie, że mamy w biznesie lepiej czy gorzej 
– my po prostu mamy inaczej. To nie jest też 
do końca tak, że „my nie chcemy mężczyzn”. 
Organizujemy wydarzenia, spotkania, warsz-
taty i panele dyskusyjne, gdzie panowie także 
są zapraszani. Natomiast są pewne typy spo-
tkań, gdzie zapewnienie kobiecej intymno-
ści jest warunkiem koniecznym, żeby na spo-
tkaniu zadziało się to, co zadziać się powin-
no – wtedy dbamy o grono wyłącznie kobiece. 
Dobrym przykładem jest temat wystąpień pu-
blicznych. Kiedy szkolisz grupę mieszaną uży-
wasz innych argumentów, niż kiedy szkolisz 
grupę kobiecą, dlatego, że kobiety mają zu-
pełnie inne problemy związane z tym tema-
tem. My mamy dużą tendencję (generalizu-
ję teraz i upraszczam) do umniejszania sobie, 
do ujmowania sobie, do takiego „zawstydza-
nia się” czy wolno mi zabrać głos, czy mam 
wystarczająco mądre rzeczy do powiedze-
nia, żeby w ogóle się odezwać. Sheryl Sanberg 
pisze o tym w książce „Lean In: Women, Work 
and the Will to Lead”: przeciętnie kobiety sia-

dają w drugich rzędach, po to, żeby nie było 
ich widać w salach konferencyjnych na spo-
tkaniach. Nasza grupa służy temu, żeby takie 
tematy mądrze zaadresować, a najskuteczniej 
jest to zrobić właśnie w kobiecym gronie. Jest 
jednak wiele sytuacji, zwłaszcza w ostatnim 
czasie, gdzie zapraszamy panów do współ-
pracy. Wynika to z ich dużego zaangażowa-
nia i chęci wspierania poszczególnych tema-
tów. To z kolei dla mnie jest kolejnym sukce-
sem naszej Grupy.

Kim według Ciebie jest typowa Woman in 
Business?

Obawiam się, że na to pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Każda z nas może to 
zdefiniować w inny sposób. Nawet ja na prze-
strzeni moich doświadczeń zawodowych tak 
naprawdę reprezentowałam kilka typów bu-
siness woman. Na początku swojej kariery 
funkcjonowałam trochę w modelu „męskiej 
kobiety w biznesie”. Musiałam się wpasować 
w środowisko, które ze mną pracowało, w styl 
zarządzania i w managerów, jak i w klientów 
z którymi pracowałam. Więc byłam „klasycz-
ną kobietą w garniturze i szpilkach” – twardą 
i bardzo nastawioną na cele i ich realizację. 
Ponieważ byłam rozliczana wyłącznie finan-
sowo, więc realizacja budżetu mojego ze-
społu była jedynym kryterium mojego suk-
cesu. To było twarde zarządzanie i są kobie-
ty, które się z takim modelem identyfiku-
ją i dla nich to właśnie oznacza bycie kobie-
tą w biznesie. W miarę nabywania doświad-
czeń, a przede wszystkim nabywania świado-

mości siebie samej, mocno zmodyfikowałam 
mój styl pracy. Obecnie pracuję przez ludzi 
i dla ludzi i to też definuje dla mnie mój sukces 
w biznesie. Uważam, że najważniejsza jest 
decyzja, jaka jest Twoja marka, w jaki sposób 
Ty chcesz być postrzegana i jak Ty definiujesz, 
co to znaczy kobieta w biznesie czy kobieta 
sukcesu. Czy to jest ta wersja bardzo twarda, 
szaro-garniturowa, czy to jest wersja zupełnie 
coachingowa i na miękko – gdziekolwiek na 
tej skali ci jest wygodnie, to tak naprawdę to 
jest właściwe. 

Jakie rady chciałabyś dać innym kobietom?

To wszystko zależy na jakim etapie drogi jest 
kobieta, która miałaby radę otrzymać. Gene-
ralizując, myślę że dużym problemem w ogóle 
kobiet jest to, że my w siebie nie wierzymy: 
w swoje możliwości, w sensowność tego co 
mamy do powiedzenia, w ważność naszej 
osoby. Ja wszystkie te tematy przeżyłam, 
więc nie radzę z teorii, a z własnych doświad-
czeń. Radzę więc dziewczynom, aby wierzy-
ły w siebie, w swoje możliwości, w swój po-
tencjał i wagę swoich doświadczeń. Jeżeli 
jesteś na spotkaniu biznesowym, bo ktoś Cię 
na nie zaprosił, to zaprosił Cię z konkretne-
go powodu i uważa, że Twój głos ma sens 
i chociażby to jest wystarczającym powodem, 
żeby ten głos zabierać. Druga rada, kluczowa, 
żeby w ogóle mówić o rozwoju, to zdefinio-
wanie mapy swoich możliwości, takiej „mapy 
siebie”. Jakie są moje umiejętności, co wiem, 
co umiem, nie tylko w zakresie wiedzy mery-
torycznej, ale też miękkich kompetencji. Zde-
cydować, co chcę wiedzieć, jak ludziom się ze 
mną pracuje, a jak chcę, żeby się pracowało. 
Później wszystko to trzeba zmierzyć i zdecy-
dować gdzie są moje obszary do rozwoju. Na 
przykład w obszarze wystąpień publicznych 
oceniam siebie na 6, a chciałabym żeby było 
to 10. Co więc muszę zrobić przez najbliż-
szy rok, żeby rozwinąć swoje umiejętności. 
Takie dogłębne poznanie siebie jest też nie-
zwykle ważne dla lepszego funkcjonowania 
w sytuacjach trudnych, które często uderza-
ją w nasze poczucie własnej wartości. Wtedy 
warto jest przywołać swoje mocne strony.

Ja na przykład nie lubię pracować z niezliczo-
ną ilością danych i rozbudowanymi excela-
mi – nie jestem ścisłym umysłem analitycz-
nym. Jestem osobą, która potrzebuje histo-
rii, wolę żeby ktoś mi o tych danych opowie-
dział i te historie potrafię dobrze analizować. 
Jestem za to świetnym strategiem i wizjone-
rem. Lubię pracować z dużymi, skomplikowa-
nymi, najlepiej niedodefiniowanymi zagad-
nieniami, porządkować je i układać znajdu-

jąc obszary do usprawnienia. Doskonale też 
czuję się w definiowaniu misji i wizji oraz pla-
nowaniu strategii. Wyciągam wnioski z rze-
czywistości, niekoniecznie tylko na podsta-
wie liczb i danych. Nie wiedząc tego o sobie 
mogłabym odczuwać nieustanną frustrację, 
pracując w korporacji, gdzie wiekszośc zaga-
nień pokazuje się liczbami i wskaźnikami. Ale 
na szczęście to o sobie wiem. 

Czy wierzysz w to, że marzenia się spełniają?

„Marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia” – to jest moje bardzo ważne motto ży-
ciowe. Nie możemy czekać na księcia z bajki 
na białym koniu, bo jak to kiedyś usłysza-
łam: „Droga pani, bardzo mi przykro, ale koń 
zdechł”. To nie jest tak, że ktoś przybędzie i nas 
uzdrowi czy zbawi, czy wręczy nam nasze zre-
alizowane marzenia. Trzeba podejmować dzia-
łania, które przynajmniej nas zbliżają do ich re-
alizacji. Jeżeli pytasz mnie o to czy tak w życiu 
jest, że marzenia się spełniają, to odpowiadam 
zdecydowanie tak. Natomiast na pewno nie 
poprzez bierność i czekanie na to, że właśnie 
ten książę na białym koniu temat podejmie. 
Niezwykle ważną rzeczą jest też uświadomie-
nie sobie swoich marzeń. Czasami byśmy „coś” 
chciały, ale tak naprawdę nie do końca wiemy 
co. Chciałybyśmy być szczęśliwe albo chcia-
łybyśmy być kimś. Tylko, żeby to osiągnąć 
trzeba sprecyzować, co to znaczy. Czy osoba 
szczęśliwa to jest taka, która dużo podróżuje, 
czy taka, która ma rodzinę i dom z ogrodem? 
Czy może taka, która ma bardzo wysokie sta-
nowisko i zarabia bardzo dużo pieniędzy, czy 
może taka, która prowadzi fundację, realizując 
piękną misję? Bo każda z tych osób może być 
szczęśliwa. Co to dokładnie znaczy dla mnie? 
A później trzeba podjąć działania, które do tego 
doprowadzą. Tak podchodzę do życia. Jeżeli 
jest coś, co nazywam swoim marzeniem, to 
poprostu idę i to biorę. Przykładem może być 
mój zeszłomiesięczny skok ze spadochronem 
z wysokości 5500 m. Wrażenia nie do opisa-
nia i życzę każdemu, żeby miał szanse to prze-
żyć. To akurat jest drobna rzecz i łatwa do wy-
konania: dzwonisz, płacisz, jedziesz, skaczesz. 
Natomiast takie samo podejście trzeba mieć 
do wszystkich innych marzeń. Po pierwsze 
trzeba wiedzieć o czym się marzy, a po drugie 
po prostu te marzenia zrealizować.

Czy masz ulubione motto, którym kierujesz 
się idąc przez życie?

Mam ich kilka. Żadnego z nich nie wymyśli-
łam sama, przyszły do mnie na róznych eta-
pach mojego życia. Pierwsze już wymieniłam: 
„marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia”. Drugie dotyczy strefy komfortu: „Wyjdź 

ze swojej strefy komfortu, tam gdzie zaczy-
na się strach, dzieją się cuda”. Ja ogólnie mam 
wysoką tolerancję ryzyka, więc standardo-
wo podejmuję dycyzję, które mogą wiązać się 
z poczuciem dyskomfortu u innych. Jednak 
nawet w przypadku takich osób jak ja, ist-
nieje granica. Przekraczanie jej daje możli-
wość przeżywania nieprawdopodobnych do-
świadczeń. Wspomniany skok ze spadochro-
nem jest dla mnie jednym z nich. Obecnie 
w mojej łazience wisi pocztówka, którą ku-
piłam na wakacjach w Grecji, na której jest 
napisane: „Growing old is inevitable, grow-
ing up is optional” (Starzenie się jest nieunik-
nione, dorastanie jest opcjonalne). Uwielbiam 
ludzi, którzy w duszy na zawsze pozosta-
ją dziećmi. Są ciekawi świata i głodni życia 
jak dzieci i to jest piękne, bo przeżywają to 
życie w taki sposób jak przeżywają je dzieci: 
z ciągłą fascynacją i radością. Wydaje mi się, 
że jestem jedną z nich. Związane z tym jest 
kolejne zdanie, kóre pozwala mi też utrzy-
mać właściwy azymut w życiu: #lifeisnow 
#zyciejestteraz – używam tych dwóch ha-
shtagów nie tylko na moim profilu na fb, ale 
przede wszystkim mentalnie w swojej głowie, 
markując małe zdarzenia, drobne sytuacje, 
magiczne momenty, które sprawiają, że od-
czuwam szczęście, bo to one właśnie budują 
mi życie. Ostatnim, które chciałabym tutaj 
wspomnieć, jest zdanie, które usłyszałam od 
niesamowitego mężczyzny w wieku mniej 
więcej 50+, który prowadzi szkołę nurkowa-
nia: „Life is simple: do it or leave it – if you like 
it do it, if you don’t then move on” (Życie jest 
proste: albo to rób albo to zostaw – jesli coś 
Ci sprawia radośc, rób to, jesli nie, to idź swoją 
drogą). Przywołuję je, kiedy zdarza mi się być 
w trudnej, niewygodnej lub obciążającej dla 
siebie sytuacji. Czasami zgadzamy sie na takie 
sytuacje i pozostajemy w nich wbrew sobie, 
szukając wymówek i usprawiedliwień dla tego 
faktu. To może być niewłaściwa praca, tole-
rowanie szefa-idioty, niewłaściwy związek 
lub wykorzystująca nas przyjaciółka. Ja przy-
wołuję w takich momentach tamtą rozmowę, 
szczęśliwe oczy tego człowieka, myślę: „do it 
or leave it” i podejmuję decyzje. 

Jakie są Twoje plany na nadchodzące mie-
siące?

Opuszczam swoją strefę komfortu i we wrze-
śniu zaczynam samotną podróż. W marcu 
miałam długi urlop, który spędziłam w Indiach. 
Zafascynowały mnie tematy podróżowania 
i dotykania przez dłuższy czas kultur, które 
są inne niż moja. Indie bardzo mocno zmieni-
ły moje podejście do świata i życia. Pierwsze-

go dnia, niedługo po wylądowaniu pomyśla-
łam sobie: „nic nie jest oczywiste” i ta myśl 
została ze mną przez cały czas, kiedy tam 
byłam. Żyjąc w kulturze środkowo- czy za-
chodnioeuropejskiej zdefiniowaliśmy pewne 
pojęcie tego, jak „normalnie” funkcjonuje czło-
wiek, a to wcale nie jest norma ogólnoświato-
wa. Wykraczając poza własne granice komfor-
tu a jednocześnie realizując swoje marzenia, 
zdecydowałam się bardziej poczuć inne kultu-
ry i planuję podróż po południowowschodniej 
Azji. Na ten moment mam w planie odwiedze-
nie 5 krajów, w czasie 4 miesięcy przemiesz-
czania się z miejsca na miejsce z 36-litrowym 
plecakiem, żyjąc, jedząc i mieszkając z lo-
kalnymi mieszkańcami Azji. Wybrałam Azję 
z dwóch powodów. Po pierwsze ze wszyst-
kich opcji, które rozważałam jest najbezpiecz-
niejsza. Myślę, że kobiecie podróżującej sa-
modzielnie jest tam najłatwiej i najbezpiecz-
niej. Wiem, że czeka mnie mnóstwo wyzwań, 
natomiast nie chciałabym sobie dokładać ko-
lejnego w postaci braku bezpieczeństwa, jak 
w innych regionach. Po drugie chcę poświęcić 
ten czas sobie i własnemu rozwojowi ducho-
wemu, a Azja temu sprzyja. Mam w planach 
jogę, medytacje i taniec 5 rytmów, chciała-
bym pomieszkać w klasztorze z mnichami, 
wziąć udział w kręgach kobiecych w Indonezji. 
Bardzo zależy mi też na tym, aby poza zwie-
dzaniem ważnych miejsca na mapie danych 
krajów pobyć z ludźmi, którzy tam mieszkają 
i otworzyć się na to w jaki sposób funkcjonu-
ją, myślą, postrzegają świat, jakie są ich war-
tości, wierzenia – nie mówię tu o religiach, ale 
o duchowości człowieka. To jest główna misja 
tego wyjazdu.

Dziękuję Ci bardzo i życzę udanej podróży.
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Witaj Sylwia, jesteś liderką grupy Women in 
Business. Skąd zrodził się pomysł na stwo-
rzenie kobiecej grupy w biznesie?

Women in Business jest inicjatywą oddol-
ną, która zrodziła się 2,5 roku temu. W marcu 
2014 roku ja i kilka innych kobiet zostały-
śmy poproszone o udział w panelu dyskusyj-
nym, w czasie którego miałyśmy odpowiadać 
na pytania dotyczące naszych sukcesów za-
wodowych i ogólnie naszego funkcjonowania 
w korporacji. Jako panelistka zaproponowa-
łam, żebyśmy się spotkały na kawę i zastano-
wiły nad tym co chcemy w trakcie tego spo-
tkania przekazać pozostałym kobietom. Do-

34 STREFA PMI, NR 14, WRZESIEŃ 2016, WWW.STREFAPMI.PL

skonale pamietam ten dzień: siedziałyśmy 
w małym pokoju, rozmawiając o aspektach 
kobiecej kariery w korporacji i wtedy padło py-
tanie, dlaczego w zasadzie nie robimy takich 
spotkań częściej. Było ono pełne niesamo-
witej energii, wymiany doświadczeń i wspar-
cia dla siebie nawzajem. Stwierdziłyśmy że 
musimy to robić cyklicznie i tak właśnie zro-
dziła się ta inicjatywa. Fenomenem było to, że 
w momencie kiedy założyłyśmy grupę i zaczę-
łyśmy działać wydawało nam się, że to jest 
coś unikalnego. Plusem globalnej korporacji 
jest to, że daje ona dostęp do danych zagad-
nień dosłownie na całym świecie. Szukając 
inspracji okazało się, że grup kobiecych glo-

balnie w naszej firmie jest prawie 90. To była 
niesamowita wiadomość: 90 kobiecych grup, 
które robią to samo, mają podobne potrzeby, 
zmagają się z analogicznymi tematami na co 
dzień. To nam potwierdziło, że to co robimy 
jest słuszne, że taka grupa musi istnieć lokal-
nie, bo jest potrzebna. Półtora roku później 
przejęłam grupę jako Liderka i wtedy posta-
nowiłam, że powinnyśmy wzmocnić widocz-
ność grupy, nie tylko w ujęciu lokalnej organi-
zacji, ale również globalnie. Rozpoczęłam od 
formalnego jej zarejestrowania, co oznacza, że 
nasza korporacja potwierdza, że misja, wizja 
oraz program, który realizujemy jest przez nią 
akceptowany i wspierany na poziomie global-
nym. I tak się rozpoczęła nasza droga z BRG, 
czyli Business Resource Grupą. Od tego czasu 
sukcesywnie budujemy kompleksowe progra-
my, w ramach których dziewczyny wewnątrz 
grupy pracują. 

Jakie projekty jako grupa realizujecie?

Dzieje się bardzo dużo i tych inicjatyw jest na-
prawdę mnóstwo, natomiast jeżeli miałabym 
to w jakiś sposób sensowny uporządkować to 
podzielę funkcjonowanie grupy na programy. 
Pierwszym, który w ogóle powstał, jest WiB 
Dev Pro, czyli Development Program, który 

skupia wszystkie aktywności, służące nam 
samym. Czyli warsztaty, szkolenia, mentorin-
gi, panele dyskusyjne z managerami wysokie-
go szczebla. Na przykład ewenementem jest 
nasz Uniwersytet (WiB College), który będzie 
certyfikowany globalnie, co oznacza, że nasza 
korporacja jako globalna organizacja potwier-
dza, że osoby kończące ten program eduka-
cyjny mają konkretne umiejętności. Certyfi-
kat jest zewnętrzny, może być publikowany 
na portalach społecznościowych, na przykład 
w profilu LinkedIn.

Drugi duży program, który mamy to WIB@U-
nis w ramach którego współpracujemy ze stu-
dentkami. Z jednej strony chcemy tym dziew-
czynom przedstawić firmę jako potencjalne-
go pracodawcę, gdzie mogłyby rozwijać swoją 
karierę. Przede wszystkim na bardzo wcze-
snym etapie chcemy nauczyć je jak plano-
wać karierę i jak rozwijać swoje umiejętno-
ści. Wszystkie wiemy, że kończąc studia jeste-
śmy trochę zagubione, zadajemy sobie pyta-
nie, co dalej. Ja miałam to szczęście, że zaczę-
łam pracę na trzecim roku, więc nie przeży-
łam momentu kończenia studiów jako paniki 
absolwenta: „i co ja mam teraz zrobić z tym 
dyplomem bez doświadczenia”. Natomiast 
wielu moich znajomych było na takim etapie, 
robiło sobie długie wakacje po obronie, wra-
cali do rzeczywistości i nie za bardzo wiedzie-
li co dalej z tym wszystkim zrobić. My chcemy 
przygotować te dziewczyny w mądry sposób 
do tego, żeby swoją karierę zaplanowały. Plus 
zapraszamy je do nas do firmy, na warsztaty, 
szkolenia i akcje, które organizujemy. Mamy 
tutaj wyraźne sukcesy. Jedna z wrocławskich 
uczelni poprosiła nas o patronach w ramach 
Klubu Kobiet, który powstał tam jako efekt in-
spiracji naszymi działaniami. Dodatkowo jedna 
ze studentek, która przyszła na pogadankę 
w ramach naszego Tygodnia Kobiet w marcu 
tego roku, pracuje już z nami – była tak zafa-
scynowana tym co usłyszała na tym spotka-
niu, że zaaplikowała i została zatrudniona. 

Kolejny duży program, który mamy to Mu-
m@Work: są to działania nakierowane na 
kobiety, które planują zostać mamami albo 
mamami już są. Poza dbałością o drobne 
usprawnienia typu miejsca parkingowe dla 
kobiet w ciąży czy pokój do karmienia, przede 
wszystkim budujemy markę pracodawcy, 
który wspiera pracujące matki. Nie jest proste 
pogodzić życie zawodowe, chęć robienia ka-
riery i odnoszenia sukcesów z tym że jest się 
pełnoetatową mamą. Bo przecież mamą się 
jest 24/7 – pracownikiem na pewno nie, ale 
mamą tak. Bardzo wiele kobiet ma poczucie 

winy, że nie jest w stanie być na 100% w tych 
dwóch obszarach. Właśnie z tym tematem 
pracujemy w ramach Programu Maternity re-
activation: 100% to Ty masz energii w sumie 
i musisz ją po prostu mądrze podzielić na te 
dwa obszary. Chodzi o to, aby kobiety, które 
wracają z urlopu macierzyńskiego dostawały 
od nas wsparcie chociażby w postaci „przyja-
ciela”, który z nimi przejdzie po firmie i opowie 
co się zmieniło. Te dziewczyny czasami wra-
cają po 2 latach, jeżeli mają długie zwolnie-
nie lekarskie w czasie ciąży, biorą pełny ma-
cierzyński, potem odbierają urlopy, więc tak 
na prawdę wracają do innej organizacji, niż 
ta którą zostawiły. Z drugiej strony, jeżeli 
dziewczyna bardzo szybko wraca, to zmaga 
się z tym, że ma malutkie dziecko w domu 
i potrzebuje wsparcia innych kobiet, które to 
przeżyły. 

Nowym tematem, który uruchamiamy w tym 
roku jest Talent Management. Chcemy bardzo 
konkretnie skupić się na ścieżkach kariery i na 
możliwościach rozwoju. Dotyczy to zarówno 
ścieżek liderskich i menadżerskich jak i ście-
żek technicznych, bardzo specyficznych i wą-
skich merytorycznie. Od kiedy zostałam Li-
derką Grupy marzyłam o wspieraniu kobiet na 
technicznych ścieżkach kariery. W tym roku 
to się udało dzięki fenomenalnemu zaangażo-
waniu dziewczyny, która dołączyła niedaw-
no do firmy. Jako Senior Architect ma wiedzę 
i doświadczenie, aby prowadzić ten program. 
Historia jej zaangażowania w naszą grupę jest 
tak naprawdę naszą success story: zaczęła 

z nami bardzo aktywnie działać bedąc w orga-
nizacji niespełna dwa tygodnie. 

Poza realizacją Programów organizujemy także 
duże wydarzenia tematyczne, takie jak na 
przykład Pink Month w październiku. Ubiegło-
roczna akcja była dużym sukcesem, a w tym 
roku planujemy jeszcze większą skale tego 
wydarzenia, wliczając patronat fundacji Rac-
k’n’Roll. Temat prewencji guza piersi i badań 
profilaktycznych nie jest już na szczęście te-
matem tabu w naszym kraju, wciąż jednak 
skala problemu zaniedbań profilaktyki jest 
bardzo duża. Naszym sukcesem jest to, że 
w ubiegłym roku zostałam poproszona, aby nie 
zawężać spotkań do grona kobiecego, ponie-
waż panowie także chcą wiedzieć, jak wspie-
rać swoje kobiety w tym temacie. 

Po co Wam grupa zrzeszająca same kobiety? 
Dlaczego nie chcecie mężczyzn w grupie?

To pytanie pada bardzo często ze strony 
panów, ponieważ próbują oni zrozumieć 
czemu grupa w zasadzie służy. Często też 
pada komentarz na temat zasadności walki 
z dyskryminacą płci w dzisiejszych czasach. 

Niezwykle ważne jest zrozumienie, że grupa 
nie powstała „przeciwko” ale „dla”. Wyjaśnia-
jąc: często ludzie myślą, że jeżeli jednostki 
o podobnych cechach się grupują, to znaczy 
że grupują się przeciwko czemuś lub komuś 
co nie posiada tych cech. Czyli jeżeli grupują 
się kobiety, to grupują się przeciwko mężczy-
znom. Misja i wizja grupy jest zupełnie inna: 

grupa powstała po to, żeby koncentrować się 
nie na tym co na zewnątrz lub przeciwko temu 
co na zewnątrz tylko na tym co we wewnątrz. 
Jest takie zdanie Madeleine Albright, która 
mówi że „w piekle jest przygotowane specjalne 
miejsce dla kobiet, które nie pomagały innym 
kobietom” i to jest właśnie sedno naszej grupy. 
Powstała ona po to, żebyśmy nawzajem się 
wspierały, na przykład po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego, pomagały sobie w budowa-
niu swoich karier i wejściu na kolejny szcze-
bel w karierze. I nie chodzi tutaj o udowad-
nianie, że mamy w biznesie lepiej czy gorzej 
– my po prostu mamy inaczej. To nie jest też 
do końca tak, że „my nie chcemy mężczyzn”. 
Organizujemy wydarzenia, spotkania, warsz-
taty i panele dyskusyjne, gdzie panowie także 
są zapraszani. Natomiast są pewne typy spo-
tkań, gdzie zapewnienie kobiecej intymno-
ści jest warunkiem koniecznym, żeby na spo-
tkaniu zadziało się to, co zadziać się powin-
no – wtedy dbamy o grono wyłącznie kobiece. 
Dobrym przykładem jest temat wystąpień pu-
blicznych. Kiedy szkolisz grupę mieszaną uży-
wasz innych argumentów, niż kiedy szkolisz 
grupę kobiecą, dlatego, że kobiety mają zu-
pełnie inne problemy związane z tym tema-
tem. My mamy dużą tendencję (generalizu-
ję teraz i upraszczam) do umniejszania sobie, 
do ujmowania sobie, do takiego „zawstydza-
nia się” czy wolno mi zabrać głos, czy mam 
wystarczająco mądre rzeczy do powiedze-
nia, żeby w ogóle się odezwać. Sheryl Sanberg 
pisze o tym w książce „Lean In: Women, Work 
and the Will to Lead”: przeciętnie kobiety sia-

dają w drugich rzędach, po to, żeby nie było 
ich widać w salach konferencyjnych na spo-
tkaniach. Nasza grupa służy temu, żeby takie 
tematy mądrze zaadresować, a najskuteczniej 
jest to zrobić właśnie w kobiecym gronie. Jest 
jednak wiele sytuacji, zwłaszcza w ostatnim 
czasie, gdzie zapraszamy panów do współ-
pracy. Wynika to z ich dużego zaangażowa-
nia i chęci wspierania poszczególnych tema-
tów. To z kolei dla mnie jest kolejnym sukce-
sem naszej Grupy.

Kim według Ciebie jest typowa Woman in 
Business?

Obawiam się, że na to pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Każda z nas może to 
zdefiniować w inny sposób. Nawet ja na prze-
strzeni moich doświadczeń zawodowych tak 
naprawdę reprezentowałam kilka typów bu-
siness woman. Na początku swojej kariery 
funkcjonowałam trochę w modelu „męskiej 
kobiety w biznesie”. Musiałam się wpasować 
w środowisko, które ze mną pracowało, w styl 
zarządzania i w managerów, jak i w klientów 
z którymi pracowałam. Więc byłam „klasycz-
ną kobietą w garniturze i szpilkach” – twardą 
i bardzo nastawioną na cele i ich realizację. 
Ponieważ byłam rozliczana wyłącznie finan-
sowo, więc realizacja budżetu mojego ze-
społu była jedynym kryterium mojego suk-
cesu. To było twarde zarządzanie i są kobie-
ty, które się z takim modelem identyfiku-
ją i dla nich to właśnie oznacza bycie kobie-
tą w biznesie. W miarę nabywania doświad-
czeń, a przede wszystkim nabywania świado-

mości siebie samej, mocno zmodyfikowałam 
mój styl pracy. Obecnie pracuję przez ludzi 
i dla ludzi i to też definuje dla mnie mój sukces 
w biznesie. Uważam, że najważniejsza jest 
decyzja, jaka jest Twoja marka, w jaki sposób 
Ty chcesz być postrzegana i jak Ty definiujesz, 
co to znaczy kobieta w biznesie czy kobieta 
sukcesu. Czy to jest ta wersja bardzo twarda, 
szaro-garniturowa, czy to jest wersja zupełnie 
coachingowa i na miękko – gdziekolwiek na 
tej skali ci jest wygodnie, to tak naprawdę to 
jest właściwe. 

Jakie rady chciałabyś dać innym kobietom?

To wszystko zależy na jakim etapie drogi jest 
kobieta, która miałaby radę otrzymać. Gene-
ralizując, myślę że dużym problemem w ogóle 
kobiet jest to, że my w siebie nie wierzymy: 
w swoje możliwości, w sensowność tego co 
mamy do powiedzenia, w ważność naszej 
osoby. Ja wszystkie te tematy przeżyłam, 
więc nie radzę z teorii, a z własnych doświad-
czeń. Radzę więc dziewczynom, aby wierzy-
ły w siebie, w swoje możliwości, w swój po-
tencjał i wagę swoich doświadczeń. Jeżeli 
jesteś na spotkaniu biznesowym, bo ktoś Cię 
na nie zaprosił, to zaprosił Cię z konkretne-
go powodu i uważa, że Twój głos ma sens 
i chociażby to jest wystarczającym powodem, 
żeby ten głos zabierać. Druga rada, kluczowa, 
żeby w ogóle mówić o rozwoju, to zdefinio-
wanie mapy swoich możliwości, takiej „mapy 
siebie”. Jakie są moje umiejętności, co wiem, 
co umiem, nie tylko w zakresie wiedzy mery-
torycznej, ale też miękkich kompetencji. Zde-
cydować, co chcę wiedzieć, jak ludziom się ze 
mną pracuje, a jak chcę, żeby się pracowało. 
Później wszystko to trzeba zmierzyć i zdecy-
dować gdzie są moje obszary do rozwoju. Na 
przykład w obszarze wystąpień publicznych 
oceniam siebie na 6, a chciałabym żeby było 
to 10. Co więc muszę zrobić przez najbliż-
szy rok, żeby rozwinąć swoje umiejętności. 
Takie dogłębne poznanie siebie jest też nie-
zwykle ważne dla lepszego funkcjonowania 
w sytuacjach trudnych, które często uderza-
ją w nasze poczucie własnej wartości. Wtedy 
warto jest przywołać swoje mocne strony.

Ja na przykład nie lubię pracować z niezliczo-
ną ilością danych i rozbudowanymi excela-
mi – nie jestem ścisłym umysłem analitycz-
nym. Jestem osobą, która potrzebuje histo-
rii, wolę żeby ktoś mi o tych danych opowie-
dział i te historie potrafię dobrze analizować. 
Jestem za to świetnym strategiem i wizjone-
rem. Lubię pracować z dużymi, skomplikowa-
nymi, najlepiej niedodefiniowanymi zagad-
nieniami, porządkować je i układać znajdu-

jąc obszary do usprawnienia. Doskonale też 
czuję się w definiowaniu misji i wizji oraz pla-
nowaniu strategii. Wyciągam wnioski z rze-
czywistości, niekoniecznie tylko na podsta-
wie liczb i danych. Nie wiedząc tego o sobie 
mogłabym odczuwać nieustanną frustrację, 
pracując w korporacji, gdzie wiekszośc zaga-
nień pokazuje się liczbami i wskaźnikami. Ale 
na szczęście to o sobie wiem. 

Czy wierzysz w to, że marzenia się spełniają?

„Marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia” – to jest moje bardzo ważne motto ży-
ciowe. Nie możemy czekać na księcia z bajki 
na białym koniu, bo jak to kiedyś usłysza-
łam: „Droga pani, bardzo mi przykro, ale koń 
zdechł”. To nie jest tak, że ktoś przybędzie i nas 
uzdrowi czy zbawi, czy wręczy nam nasze zre-
alizowane marzenia. Trzeba podejmować dzia-
łania, które przynajmniej nas zbliżają do ich re-
alizacji. Jeżeli pytasz mnie o to czy tak w życiu 
jest, że marzenia się spełniają, to odpowiadam 
zdecydowanie tak. Natomiast na pewno nie 
poprzez bierność i czekanie na to, że właśnie 
ten książę na białym koniu temat podejmie. 
Niezwykle ważną rzeczą jest też uświadomie-
nie sobie swoich marzeń. Czasami byśmy „coś” 
chciały, ale tak naprawdę nie do końca wiemy 
co. Chciałybyśmy być szczęśliwe albo chcia-
łybyśmy być kimś. Tylko, żeby to osiągnąć 
trzeba sprecyzować, co to znaczy. Czy osoba 
szczęśliwa to jest taka, która dużo podróżuje, 
czy taka, która ma rodzinę i dom z ogrodem? 
Czy może taka, która ma bardzo wysokie sta-
nowisko i zarabia bardzo dużo pieniędzy, czy 
może taka, która prowadzi fundację, realizując 
piękną misję? Bo każda z tych osób może być 
szczęśliwa. Co to dokładnie znaczy dla mnie? 
A później trzeba podjąć działania, które do tego 
doprowadzą. Tak podchodzę do życia. Jeżeli 
jest coś, co nazywam swoim marzeniem, to 
poprostu idę i to biorę. Przykładem może być 
mój zeszłomiesięczny skok ze spadochronem 
z wysokości 5500 m. Wrażenia nie do opisa-
nia i życzę każdemu, żeby miał szanse to prze-
żyć. To akurat jest drobna rzecz i łatwa do wy-
konania: dzwonisz, płacisz, jedziesz, skaczesz. 
Natomiast takie samo podejście trzeba mieć 
do wszystkich innych marzeń. Po pierwsze 
trzeba wiedzieć o czym się marzy, a po drugie 
po prostu te marzenia zrealizować.

Czy masz ulubione motto, którym kierujesz 
się idąc przez życie?

Mam ich kilka. Żadnego z nich nie wymyśli-
łam sama, przyszły do mnie na róznych eta-
pach mojego życia. Pierwsze już wymieniłam: 
„marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia”. Drugie dotyczy strefy komfortu: „Wyjdź 

ze swojej strefy komfortu, tam gdzie zaczy-
na się strach, dzieją się cuda”. Ja ogólnie mam 
wysoką tolerancję ryzyka, więc standardo-
wo podejmuję dycyzję, które mogą wiązać się 
z poczuciem dyskomfortu u innych. Jednak 
nawet w przypadku takich osób jak ja, ist-
nieje granica. Przekraczanie jej daje możli-
wość przeżywania nieprawdopodobnych do-
świadczeń. Wspomniany skok ze spadochro-
nem jest dla mnie jednym z nich. Obecnie 
w mojej łazience wisi pocztówka, którą ku-
piłam na wakacjach w Grecji, na której jest 
napisane: „Growing old is inevitable, grow-
ing up is optional” (Starzenie się jest nieunik-
nione, dorastanie jest opcjonalne). Uwielbiam 
ludzi, którzy w duszy na zawsze pozosta-
ją dziećmi. Są ciekawi świata i głodni życia 
jak dzieci i to jest piękne, bo przeżywają to 
życie w taki sposób jak przeżywają je dzieci: 
z ciągłą fascynacją i radością. Wydaje mi się, 
że jestem jedną z nich. Związane z tym jest 
kolejne zdanie, kóre pozwala mi też utrzy-
mać właściwy azymut w życiu: #lifeisnow 
#zyciejestteraz – używam tych dwóch ha-
shtagów nie tylko na moim profilu na fb, ale 
przede wszystkim mentalnie w swojej głowie, 
markując małe zdarzenia, drobne sytuacje, 
magiczne momenty, które sprawiają, że od-
czuwam szczęście, bo to one właśnie budują 
mi życie. Ostatnim, które chciałabym tutaj 
wspomnieć, jest zdanie, które usłyszałam od 
niesamowitego mężczyzny w wieku mniej 
więcej 50+, który prowadzi szkołę nurkowa-
nia: „Life is simple: do it or leave it – if you like 
it do it, if you don’t then move on” (Życie jest 
proste: albo to rób albo to zostaw – jesli coś 
Ci sprawia radośc, rób to, jesli nie, to idź swoją 
drogą). Przywołuję je, kiedy zdarza mi się być 
w trudnej, niewygodnej lub obciążającej dla 
siebie sytuacji. Czasami zgadzamy sie na takie 
sytuacje i pozostajemy w nich wbrew sobie, 
szukając wymówek i usprawiedliwień dla tego 
faktu. To może być niewłaściwa praca, tole-
rowanie szefa-idioty, niewłaściwy związek 
lub wykorzystująca nas przyjaciółka. Ja przy-
wołuję w takich momentach tamtą rozmowę, 
szczęśliwe oczy tego człowieka, myślę: „do it 
or leave it” i podejmuję decyzje. 

Jakie są Twoje plany na nadchodzące mie-
siące?

Opuszczam swoją strefę komfortu i we wrze-
śniu zaczynam samotną podróż. W marcu 
miałam długi urlop, który spędziłam w Indiach. 
Zafascynowały mnie tematy podróżowania 
i dotykania przez dłuższy czas kultur, które 
są inne niż moja. Indie bardzo mocno zmieni-
ły moje podejście do świata i życia. Pierwsze-

go dnia, niedługo po wylądowaniu pomyśla-
łam sobie: „nic nie jest oczywiste” i ta myśl 
została ze mną przez cały czas, kiedy tam 
byłam. Żyjąc w kulturze środkowo- czy za-
chodnioeuropejskiej zdefiniowaliśmy pewne 
pojęcie tego, jak „normalnie” funkcjonuje czło-
wiek, a to wcale nie jest norma ogólnoświato-
wa. Wykraczając poza własne granice komfor-
tu a jednocześnie realizując swoje marzenia, 
zdecydowałam się bardziej poczuć inne kultu-
ry i planuję podróż po południowowschodniej 
Azji. Na ten moment mam w planie odwiedze-
nie 5 krajów, w czasie 4 miesięcy przemiesz-
czania się z miejsca na miejsce z 36-litrowym 
plecakiem, żyjąc, jedząc i mieszkając z lo-
kalnymi mieszkańcami Azji. Wybrałam Azję 
z dwóch powodów. Po pierwsze ze wszyst-
kich opcji, które rozważałam jest najbezpiecz-
niejsza. Myślę, że kobiecie podróżującej sa-
modzielnie jest tam najłatwiej i najbezpiecz-
niej. Wiem, że czeka mnie mnóstwo wyzwań, 
natomiast nie chciałabym sobie dokładać ko-
lejnego w postaci braku bezpieczeństwa, jak 
w innych regionach. Po drugie chcę poświęcić 
ten czas sobie i własnemu rozwojowi ducho-
wemu, a Azja temu sprzyja. Mam w planach 
jogę, medytacje i taniec 5 rytmów, chciała-
bym pomieszkać w klasztorze z mnichami, 
wziąć udział w kręgach kobiecych w Indonezji. 
Bardzo zależy mi też na tym, aby poza zwie-
dzaniem ważnych miejsca na mapie danych 
krajów pobyć z ludźmi, którzy tam mieszkają 
i otworzyć się na to w jaki sposób funkcjonu-
ją, myślą, postrzegają świat, jakie są ich war-
tości, wierzenia – nie mówię tu o religiach, ale 
o duchowości człowieka. To jest główna misja 
tego wyjazdu.

Dziękuję Ci bardzo i życzę udanej podróży.



Witaj Sylwia, jesteś liderką grupy Women in 
Business. Skąd zrodził się pomysł na stwo-
rzenie kobiecej grupy w biznesie?

Women in Business jest inicjatywą oddol-
ną, która zrodziła się 2,5 roku temu. W marcu 
2014 roku ja i kilka innych kobiet zostały-
śmy poproszone o udział w panelu dyskusyj-
nym, w czasie którego miałyśmy odpowiadać 
na pytania dotyczące naszych sukcesów za-
wodowych i ogólnie naszego funkcjonowania 
w korporacji. Jako panelistka zaproponowa-
łam, żebyśmy się spotkały na kawę i zastano-
wiły nad tym co chcemy w trakcie tego spo-
tkania przekazać pozostałym kobietom. Do-
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skonale pamietam ten dzień: siedziałyśmy 
w małym pokoju, rozmawiając o aspektach 
kobiecej kariery w korporacji i wtedy padło py-
tanie, dlaczego w zasadzie nie robimy takich 
spotkań częściej. Było ono pełne niesamo-
witej energii, wymiany doświadczeń i wspar-
cia dla siebie nawzajem. Stwierdziłyśmy że 
musimy to robić cyklicznie i tak właśnie zro-
dziła się ta inicjatywa. Fenomenem było to, że 
w momencie kiedy założyłyśmy grupę i zaczę-
łyśmy działać wydawało nam się, że to jest 
coś unikalnego. Plusem globalnej korporacji 
jest to, że daje ona dostęp do danych zagad-
nień dosłownie na całym świecie. Szukając 
inspracji okazało się, że grup kobiecych glo-

balnie w naszej firmie jest prawie 90. To była 
niesamowita wiadomość: 90 kobiecych grup, 
które robią to samo, mają podobne potrzeby, 
zmagają się z analogicznymi tematami na co 
dzień. To nam potwierdziło, że to co robimy 
jest słuszne, że taka grupa musi istnieć lokal-
nie, bo jest potrzebna. Półtora roku później 
przejęłam grupę jako Liderka i wtedy posta-
nowiłam, że powinnyśmy wzmocnić widocz-
ność grupy, nie tylko w ujęciu lokalnej organi-
zacji, ale również globalnie. Rozpoczęłam od 
formalnego jej zarejestrowania, co oznacza, że 
nasza korporacja potwierdza, że misja, wizja 
oraz program, który realizujemy jest przez nią 
akceptowany i wspierany na poziomie global-
nym. I tak się rozpoczęła nasza droga z BRG, 
czyli Business Resource Grupą. Od tego czasu 
sukcesywnie budujemy kompleksowe progra-
my, w ramach których dziewczyny wewnątrz 
grupy pracują. 

Jakie projekty jako grupa realizujecie?

Dzieje się bardzo dużo i tych inicjatyw jest na-
prawdę mnóstwo, natomiast jeżeli miałabym 
to w jakiś sposób sensowny uporządkować to 
podzielę funkcjonowanie grupy na programy. 
Pierwszym, który w ogóle powstał, jest WiB 
Dev Pro, czyli Development Program, który 

skupia wszystkie aktywności, służące nam 
samym. Czyli warsztaty, szkolenia, mentorin-
gi, panele dyskusyjne z managerami wysokie-
go szczebla. Na przykład ewenementem jest 
nasz Uniwersytet (WiB College), który będzie 
certyfikowany globalnie, co oznacza, że nasza 
korporacja jako globalna organizacja potwier-
dza, że osoby kończące ten program eduka-
cyjny mają konkretne umiejętności. Certyfi-
kat jest zewnętrzny, może być publikowany 
na portalach społecznościowych, na przykład 
w profilu LinkedIn.

Drugi duży program, który mamy to WIB@U-
nis w ramach którego współpracujemy ze stu-
dentkami. Z jednej strony chcemy tym dziew-
czynom przedstawić firmę jako potencjalne-
go pracodawcę, gdzie mogłyby rozwijać swoją 
karierę. Przede wszystkim na bardzo wcze-
snym etapie chcemy nauczyć je jak plano-
wać karierę i jak rozwijać swoje umiejętno-
ści. Wszystkie wiemy, że kończąc studia jeste-
śmy trochę zagubione, zadajemy sobie pyta-
nie, co dalej. Ja miałam to szczęście, że zaczę-
łam pracę na trzecim roku, więc nie przeży-
łam momentu kończenia studiów jako paniki 
absolwenta: „i co ja mam teraz zrobić z tym 
dyplomem bez doświadczenia”. Natomiast 
wielu moich znajomych było na takim etapie, 
robiło sobie długie wakacje po obronie, wra-
cali do rzeczywistości i nie za bardzo wiedzie-
li co dalej z tym wszystkim zrobić. My chcemy 
przygotować te dziewczyny w mądry sposób 
do tego, żeby swoją karierę zaplanowały. Plus 
zapraszamy je do nas do firmy, na warsztaty, 
szkolenia i akcje, które organizujemy. Mamy 
tutaj wyraźne sukcesy. Jedna z wrocławskich 
uczelni poprosiła nas o patronach w ramach 
Klubu Kobiet, który powstał tam jako efekt in-
spiracji naszymi działaniami. Dodatkowo jedna 
ze studentek, która przyszła na pogadankę 
w ramach naszego Tygodnia Kobiet w marcu 
tego roku, pracuje już z nami – była tak zafa-
scynowana tym co usłyszała na tym spotka-
niu, że zaaplikowała i została zatrudniona. 

Kolejny duży program, który mamy to Mu-
m@Work: są to działania nakierowane na 
kobiety, które planują zostać mamami albo 
mamami już są. Poza dbałością o drobne 
usprawnienia typu miejsca parkingowe dla 
kobiet w ciąży czy pokój do karmienia, przede 
wszystkim budujemy markę pracodawcy, 
który wspiera pracujące matki. Nie jest proste 
pogodzić życie zawodowe, chęć robienia ka-
riery i odnoszenia sukcesów z tym że jest się 
pełnoetatową mamą. Bo przecież mamą się 
jest 24/7 – pracownikiem na pewno nie, ale 
mamą tak. Bardzo wiele kobiet ma poczucie 

winy, że nie jest w stanie być na 100% w tych 
dwóch obszarach. Właśnie z tym tematem 
pracujemy w ramach Programu Maternity re-
activation: 100% to Ty masz energii w sumie 
i musisz ją po prostu mądrze podzielić na te 
dwa obszary. Chodzi o to, aby kobiety, które 
wracają z urlopu macierzyńskiego dostawały 
od nas wsparcie chociażby w postaci „przyja-
ciela”, który z nimi przejdzie po firmie i opowie 
co się zmieniło. Te dziewczyny czasami wra-
cają po 2 latach, jeżeli mają długie zwolnie-
nie lekarskie w czasie ciąży, biorą pełny ma-
cierzyński, potem odbierają urlopy, więc tak 
na prawdę wracają do innej organizacji, niż 
ta którą zostawiły. Z drugiej strony, jeżeli 
dziewczyna bardzo szybko wraca, to zmaga 
się z tym, że ma malutkie dziecko w domu 
i potrzebuje wsparcia innych kobiet, które to 
przeżyły. 

Nowym tematem, który uruchamiamy w tym 
roku jest Talent Management. Chcemy bardzo 
konkretnie skupić się na ścieżkach kariery i na 
możliwościach rozwoju. Dotyczy to zarówno 
ścieżek liderskich i menadżerskich jak i ście-
żek technicznych, bardzo specyficznych i wą-
skich merytorycznie. Od kiedy zostałam Li-
derką Grupy marzyłam o wspieraniu kobiet na 
technicznych ścieżkach kariery. W tym roku 
to się udało dzięki fenomenalnemu zaangażo-
waniu dziewczyny, która dołączyła niedaw-
no do firmy. Jako Senior Architect ma wiedzę 
i doświadczenie, aby prowadzić ten program. 
Historia jej zaangażowania w naszą grupę jest 
tak naprawdę naszą success story: zaczęła 

z nami bardzo aktywnie działać bedąc w orga-
nizacji niespełna dwa tygodnie. 

Poza realizacją Programów organizujemy także 
duże wydarzenia tematyczne, takie jak na 
przykład Pink Month w październiku. Ubiegło-
roczna akcja była dużym sukcesem, a w tym 
roku planujemy jeszcze większą skale tego 
wydarzenia, wliczając patronat fundacji Rac-
k’n’Roll. Temat prewencji guza piersi i badań 
profilaktycznych nie jest już na szczęście te-
matem tabu w naszym kraju, wciąż jednak 
skala problemu zaniedbań profilaktyki jest 
bardzo duża. Naszym sukcesem jest to, że 
w ubiegłym roku zostałam poproszona, aby nie 
zawężać spotkań do grona kobiecego, ponie-
waż panowie także chcą wiedzieć, jak wspie-
rać swoje kobiety w tym temacie. 

Po co Wam grupa zrzeszająca same kobiety? 
Dlaczego nie chcecie mężczyzn w grupie?

To pytanie pada bardzo często ze strony 
panów, ponieważ próbują oni zrozumieć 
czemu grupa w zasadzie służy. Często też 
pada komentarz na temat zasadności walki 
z dyskryminacą płci w dzisiejszych czasach. 

Niezwykle ważne jest zrozumienie, że grupa 
nie powstała „przeciwko” ale „dla”. Wyjaśnia-
jąc: często ludzie myślą, że jeżeli jednostki 
o podobnych cechach się grupują, to znaczy 
że grupują się przeciwko czemuś lub komuś 
co nie posiada tych cech. Czyli jeżeli grupują 
się kobiety, to grupują się przeciwko mężczy-
znom. Misja i wizja grupy jest zupełnie inna: 

grupa powstała po to, żeby koncentrować się 
nie na tym co na zewnątrz lub przeciwko temu 
co na zewnątrz tylko na tym co we wewnątrz. 
Jest takie zdanie Madeleine Albright, która 
mówi że „w piekle jest przygotowane specjalne 
miejsce dla kobiet, które nie pomagały innym 
kobietom” i to jest właśnie sedno naszej grupy. 
Powstała ona po to, żebyśmy nawzajem się 
wspierały, na przykład po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego, pomagały sobie w budowa-
niu swoich karier i wejściu na kolejny szcze-
bel w karierze. I nie chodzi tutaj o udowad-
nianie, że mamy w biznesie lepiej czy gorzej 
– my po prostu mamy inaczej. To nie jest też 
do końca tak, że „my nie chcemy mężczyzn”. 
Organizujemy wydarzenia, spotkania, warsz-
taty i panele dyskusyjne, gdzie panowie także 
są zapraszani. Natomiast są pewne typy spo-
tkań, gdzie zapewnienie kobiecej intymno-
ści jest warunkiem koniecznym, żeby na spo-
tkaniu zadziało się to, co zadziać się powin-
no – wtedy dbamy o grono wyłącznie kobiece. 
Dobrym przykładem jest temat wystąpień pu-
blicznych. Kiedy szkolisz grupę mieszaną uży-
wasz innych argumentów, niż kiedy szkolisz 
grupę kobiecą, dlatego, że kobiety mają zu-
pełnie inne problemy związane z tym tema-
tem. My mamy dużą tendencję (generalizu-
ję teraz i upraszczam) do umniejszania sobie, 
do ujmowania sobie, do takiego „zawstydza-
nia się” czy wolno mi zabrać głos, czy mam 
wystarczająco mądre rzeczy do powiedze-
nia, żeby w ogóle się odezwać. Sheryl Sanberg 
pisze o tym w książce „Lean In: Women, Work 
and the Will to Lead”: przeciętnie kobiety sia-

dają w drugich rzędach, po to, żeby nie było 
ich widać w salach konferencyjnych na spo-
tkaniach. Nasza grupa służy temu, żeby takie 
tematy mądrze zaadresować, a najskuteczniej 
jest to zrobić właśnie w kobiecym gronie. Jest 
jednak wiele sytuacji, zwłaszcza w ostatnim 
czasie, gdzie zapraszamy panów do współ-
pracy. Wynika to z ich dużego zaangażowa-
nia i chęci wspierania poszczególnych tema-
tów. To z kolei dla mnie jest kolejnym sukce-
sem naszej Grupy.

Kim według Ciebie jest typowa Woman in 
Business?

Obawiam się, że na to pytanie nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Każda z nas może to 
zdefiniować w inny sposób. Nawet ja na prze-
strzeni moich doświadczeń zawodowych tak 
naprawdę reprezentowałam kilka typów bu-
siness woman. Na początku swojej kariery 
funkcjonowałam trochę w modelu „męskiej 
kobiety w biznesie”. Musiałam się wpasować 
w środowisko, które ze mną pracowało, w styl 
zarządzania i w managerów, jak i w klientów 
z którymi pracowałam. Więc byłam „klasycz-
ną kobietą w garniturze i szpilkach” – twardą 
i bardzo nastawioną na cele i ich realizację. 
Ponieważ byłam rozliczana wyłącznie finan-
sowo, więc realizacja budżetu mojego ze-
społu była jedynym kryterium mojego suk-
cesu. To było twarde zarządzanie i są kobie-
ty, które się z takim modelem identyfiku-
ją i dla nich to właśnie oznacza bycie kobie-
tą w biznesie. W miarę nabywania doświad-
czeń, a przede wszystkim nabywania świado-

mości siebie samej, mocno zmodyfikowałam 
mój styl pracy. Obecnie pracuję przez ludzi 
i dla ludzi i to też definuje dla mnie mój sukces 
w biznesie. Uważam, że najważniejsza jest 
decyzja, jaka jest Twoja marka, w jaki sposób 
Ty chcesz być postrzegana i jak Ty definiujesz, 
co to znaczy kobieta w biznesie czy kobieta 
sukcesu. Czy to jest ta wersja bardzo twarda, 
szaro-garniturowa, czy to jest wersja zupełnie 
coachingowa i na miękko – gdziekolwiek na 
tej skali ci jest wygodnie, to tak naprawdę to 
jest właściwe. 

Jakie rady chciałabyś dać innym kobietom?

To wszystko zależy na jakim etapie drogi jest 
kobieta, która miałaby radę otrzymać. Gene-
ralizując, myślę że dużym problemem w ogóle 
kobiet jest to, że my w siebie nie wierzymy: 
w swoje możliwości, w sensowność tego co 
mamy do powiedzenia, w ważność naszej 
osoby. Ja wszystkie te tematy przeżyłam, 
więc nie radzę z teorii, a z własnych doświad-
czeń. Radzę więc dziewczynom, aby wierzy-
ły w siebie, w swoje możliwości, w swój po-
tencjał i wagę swoich doświadczeń. Jeżeli 
jesteś na spotkaniu biznesowym, bo ktoś Cię 
na nie zaprosił, to zaprosił Cię z konkretne-
go powodu i uważa, że Twój głos ma sens 
i chociażby to jest wystarczającym powodem, 
żeby ten głos zabierać. Druga rada, kluczowa, 
żeby w ogóle mówić o rozwoju, to zdefinio-
wanie mapy swoich możliwości, takiej „mapy 
siebie”. Jakie są moje umiejętności, co wiem, 
co umiem, nie tylko w zakresie wiedzy mery-
torycznej, ale też miękkich kompetencji. Zde-
cydować, co chcę wiedzieć, jak ludziom się ze 
mną pracuje, a jak chcę, żeby się pracowało. 
Później wszystko to trzeba zmierzyć i zdecy-
dować gdzie są moje obszary do rozwoju. Na 
przykład w obszarze wystąpień publicznych 
oceniam siebie na 6, a chciałabym żeby było 
to 10. Co więc muszę zrobić przez najbliż-
szy rok, żeby rozwinąć swoje umiejętności. 
Takie dogłębne poznanie siebie jest też nie-
zwykle ważne dla lepszego funkcjonowania 
w sytuacjach trudnych, które często uderza-
ją w nasze poczucie własnej wartości. Wtedy 
warto jest przywołać swoje mocne strony.

Ja na przykład nie lubię pracować z niezliczo-
ną ilością danych i rozbudowanymi excela-
mi – nie jestem ścisłym umysłem analitycz-
nym. Jestem osobą, która potrzebuje histo-
rii, wolę żeby ktoś mi o tych danych opowie-
dział i te historie potrafię dobrze analizować. 
Jestem za to świetnym strategiem i wizjone-
rem. Lubię pracować z dużymi, skomplikowa-
nymi, najlepiej niedodefiniowanymi zagad-
nieniami, porządkować je i układać znajdu-

Sylwia
Dżuman

Ponad 10 lat doświadczenia, w tym osiem na 
stanowiskach kierowniczych w strukturach 
globalnych. Urodzona liderka, pasjonatka za-
rządzania ludźmi, koncentruje się na zwinnym 
zarządzaniu. Doświadczona i wysoko wykwa-
lifikowana w Business Relationship Manage-
ment i Service Delivery. Inicjatorka nowych 
rozwiązań, doskonalenia procesów bizneso-
wych i dostarczania wartości poprzez zarzą-
dzanie programem. Wcześniej doświadczenie 
zdobywała w sprzedaży B2B i negocjacjach 
handlowych na szczeblu lokalnym i między-
narodowym. Praktyczna wiedza poparta mię-
dzynarodowymi dyplomami i certyfikatami.

jąc obszary do usprawnienia. Doskonale też 
czuję się w definiowaniu misji i wizji oraz pla-
nowaniu strategii. Wyciągam wnioski z rze-
czywistości, niekoniecznie tylko na podsta-
wie liczb i danych. Nie wiedząc tego o sobie 
mogłabym odczuwać nieustanną frustrację, 
pracując w korporacji, gdzie wiekszośc zaga-
nień pokazuje się liczbami i wskaźnikami. Ale 
na szczęście to o sobie wiem. 

Czy wierzysz w to, że marzenia się spełniają?

„Marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia” – to jest moje bardzo ważne motto ży-
ciowe. Nie możemy czekać na księcia z bajki 
na białym koniu, bo jak to kiedyś usłysza-
łam: „Droga pani, bardzo mi przykro, ale koń 
zdechł”. To nie jest tak, że ktoś przybędzie i nas 
uzdrowi czy zbawi, czy wręczy nam nasze zre-
alizowane marzenia. Trzeba podejmować dzia-
łania, które przynajmniej nas zbliżają do ich re-
alizacji. Jeżeli pytasz mnie o to czy tak w życiu 
jest, że marzenia się spełniają, to odpowiadam 
zdecydowanie tak. Natomiast na pewno nie 
poprzez bierność i czekanie na to, że właśnie 
ten książę na białym koniu temat podejmie. 
Niezwykle ważną rzeczą jest też uświadomie-
nie sobie swoich marzeń. Czasami byśmy „coś” 
chciały, ale tak naprawdę nie do końca wiemy 
co. Chciałybyśmy być szczęśliwe albo chcia-
łybyśmy być kimś. Tylko, żeby to osiągnąć 
trzeba sprecyzować, co to znaczy. Czy osoba 
szczęśliwa to jest taka, która dużo podróżuje, 
czy taka, która ma rodzinę i dom z ogrodem? 
Czy może taka, która ma bardzo wysokie sta-
nowisko i zarabia bardzo dużo pieniędzy, czy 
może taka, która prowadzi fundację, realizując 
piękną misję? Bo każda z tych osób może być 
szczęśliwa. Co to dokładnie znaczy dla mnie? 
A później trzeba podjąć działania, które do tego 
doprowadzą. Tak podchodzę do życia. Jeżeli 
jest coś, co nazywam swoim marzeniem, to 
poprostu idę i to biorę. Przykładem może być 
mój zeszłomiesięczny skok ze spadochronem 
z wysokości 5500 m. Wrażenia nie do opisa-
nia i życzę każdemu, żeby miał szanse to prze-
żyć. To akurat jest drobna rzecz i łatwa do wy-
konania: dzwonisz, płacisz, jedziesz, skaczesz. 
Natomiast takie samo podejście trzeba mieć 
do wszystkich innych marzeń. Po pierwsze 
trzeba wiedzieć o czym się marzy, a po drugie 
po prostu te marzenia zrealizować.

Czy masz ulubione motto, którym kierujesz 
się idąc przez życie?

Mam ich kilka. Żadnego z nich nie wymyśli-
łam sama, przyszły do mnie na róznych eta-
pach mojego życia. Pierwsze już wymieniłam: 
„marzenia się nie spełniają, marzenia się speł-
nia”. Drugie dotyczy strefy komfortu: „Wyjdź 

ze swojej strefy komfortu, tam gdzie zaczy-
na się strach, dzieją się cuda”. Ja ogólnie mam 
wysoką tolerancję ryzyka, więc standardo-
wo podejmuję dycyzję, które mogą wiązać się 
z poczuciem dyskomfortu u innych. Jednak 
nawet w przypadku takich osób jak ja, ist-
nieje granica. Przekraczanie jej daje możli-
wość przeżywania nieprawdopodobnych do-
świadczeń. Wspomniany skok ze spadochro-
nem jest dla mnie jednym z nich. Obecnie 
w mojej łazience wisi pocztówka, którą ku-
piłam na wakacjach w Grecji, na której jest 
napisane: „Growing old is inevitable, grow-
ing up is optional” (Starzenie się jest nieunik-
nione, dorastanie jest opcjonalne). Uwielbiam 
ludzi, którzy w duszy na zawsze pozosta-
ją dziećmi. Są ciekawi świata i głodni życia 
jak dzieci i to jest piękne, bo przeżywają to 
życie w taki sposób jak przeżywają je dzieci: 
z ciągłą fascynacją i radością. Wydaje mi się, 
że jestem jedną z nich. Związane z tym jest 
kolejne zdanie, kóre pozwala mi też utrzy-
mać właściwy azymut w życiu: #lifeisnow 
#zyciejestteraz – używam tych dwóch ha-
shtagów nie tylko na moim profilu na fb, ale 
przede wszystkim mentalnie w swojej głowie, 
markując małe zdarzenia, drobne sytuacje, 
magiczne momenty, które sprawiają, że od-
czuwam szczęście, bo to one właśnie budują 
mi życie. Ostatnim, które chciałabym tutaj 
wspomnieć, jest zdanie, które usłyszałam od 
niesamowitego mężczyzny w wieku mniej 
więcej 50+, który prowadzi szkołę nurkowa-
nia: „Life is simple: do it or leave it – if you like 
it do it, if you don’t then move on” (Życie jest 
proste: albo to rób albo to zostaw – jesli coś 
Ci sprawia radośc, rób to, jesli nie, to idź swoją 
drogą). Przywołuję je, kiedy zdarza mi się być 
w trudnej, niewygodnej lub obciążającej dla 
siebie sytuacji. Czasami zgadzamy sie na takie 
sytuacje i pozostajemy w nich wbrew sobie, 
szukając wymówek i usprawiedliwień dla tego 
faktu. To może być niewłaściwa praca, tole-
rowanie szefa-idioty, niewłaściwy związek 
lub wykorzystująca nas przyjaciółka. Ja przy-
wołuję w takich momentach tamtą rozmowę, 
szczęśliwe oczy tego człowieka, myślę: „do it 
or leave it” i podejmuję decyzje. 

Jakie są Twoje plany na nadchodzące mie-
siące?

Opuszczam swoją strefę komfortu i we wrze-
śniu zaczynam samotną podróż. W marcu 
miałam długi urlop, który spędziłam w Indiach. 
Zafascynowały mnie tematy podróżowania 
i dotykania przez dłuższy czas kultur, które 
są inne niż moja. Indie bardzo mocno zmieni-
ły moje podejście do świata i życia. Pierwsze-

go dnia, niedługo po wylądowaniu pomyśla-
łam sobie: „nic nie jest oczywiste” i ta myśl 
została ze mną przez cały czas, kiedy tam 
byłam. Żyjąc w kulturze środkowo- czy za-
chodnioeuropejskiej zdefiniowaliśmy pewne 
pojęcie tego, jak „normalnie” funkcjonuje czło-
wiek, a to wcale nie jest norma ogólnoświato-
wa. Wykraczając poza własne granice komfor-
tu a jednocześnie realizując swoje marzenia, 
zdecydowałam się bardziej poczuć inne kultu-
ry i planuję podróż po południowowschodniej 
Azji. Na ten moment mam w planie odwiedze-
nie 5 krajów, w czasie 4 miesięcy przemiesz-
czania się z miejsca na miejsce z 36-litrowym 
plecakiem, żyjąc, jedząc i mieszkając z lo-
kalnymi mieszkańcami Azji. Wybrałam Azję 
z dwóch powodów. Po pierwsze ze wszyst-
kich opcji, które rozważałam jest najbezpiecz-
niejsza. Myślę, że kobiecie podróżującej sa-
modzielnie jest tam najłatwiej i najbezpiecz-
niej. Wiem, że czeka mnie mnóstwo wyzwań, 
natomiast nie chciałabym sobie dokładać ko-
lejnego w postaci braku bezpieczeństwa, jak 
w innych regionach. Po drugie chcę poświęcić 
ten czas sobie i własnemu rozwojowi ducho-
wemu, a Azja temu sprzyja. Mam w planach 
jogę, medytacje i taniec 5 rytmów, chciała-
bym pomieszkać w klasztorze z mnichami, 
wziąć udział w kręgach kobiecych w Indonezji. 
Bardzo zależy mi też na tym, aby poza zwie-
dzaniem ważnych miejsca na mapie danych 
krajów pobyć z ludźmi, którzy tam mieszkają 
i otworzyć się na to w jaki sposób funkcjonu-
ją, myślą, postrzegają świat, jakie są ich war-
tości, wierzenia – nie mówię tu o religiach, ale 
o duchowości człowieka. To jest główna misja 
tego wyjazdu.

Dziękuję Ci bardzo i życzę udanej podróży.
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Nie jesteśmy samotnymi wyspami.  Co to 
oznacza i dlaczego? 

To metafora, więc znaczeń jest pewnie 
nieskończenie wiele. Po pierwsze funkcjonuje-
my w otoczeniu społecznym. Wszystko, co 
mamy, zawdzięczamy komuś. Po drugie: grupa 
to całość. Grupa przetrwa więcej, wpadnie 
na lepsze pomysły, statystycznie lepiej je 
zrealizuje. Może nie zawsze jest to takie 
oczywiste, bo zespoły trafiają się różne, ale 
intuicyjna ocena nie jest tu wskazana. Intuicja 
rzadko ma dostęp do długoterminowych 
efektów. Istnieje parę zniekształceń, pozornie 
promujących samotność. Samemu szybciej 
się zaczyna, ale zwykle bliżej się dochodzi. 
Ten sprawny początek jednak zamydla nam 
oczy. Zespoły bardziej zgodne uważają się za 
bardziej efektywne. Nie mamy na to dowodów 
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w przypadku złożonych zadań wymagających 
krytycznego myślenia. Przydaje się tu wręcz 
dopracowana niezgoda. Efektywność homo-
genicznego zespołu potwierdzono jedynie dla 
zespołów pracujących na taśmie. Uważamy 
też, że nikt nas tak nie zmotywuje jak my 
sami. Znów nie mamy na to dowodów. Ignoru-
jąc wkład innych osób w naszą motywację, 
w potężny sposób podcinamy sobie skrzydła. 
Nikt nas tak nie zmotywuje jak inni. Wiedzą 
o tym zwłaszcza mężowie żon. Bardziej się 
cieszymy, kiedy mamy się tą radością z kim 
podzielić. Nawet po wizycie w kinie na dobrym 
seansie, fajnie jest do kogoś się odezwać: 
„Super ten film, co?”, a ktoś odpowiada: „No, 
ekstra!”. A i mniej się smucimy, kiedy można 
się komuś wyżalić. Stąd powiedzonko, że 
człowiek pojedynczy nie jest całością. Nawet 

w związkach mówimy: szukam swojej drugiej 
połowy. Czyli sam nie jestem cały.

Dlaczego w kupie raźniej? I jak to się ma do 
budowania efektywnych zespołów?

Wielu autorów jest przekonanych, że chodzi 
o to, że podświadomie czujemy własną 
kruchość. Czujemy, że będąc pojedynczymi, 
samolubnymi taranami, szybko ulegniemy 
destruktywnym siłom otoczenia. Trochę 
jak w kluczu gęsi. Gąski latają do ciepłych 
krajów kluczem. I zmieniają się w tym kluczu 
na pierwszej pozycji, bo tam jest lecieć 
najciężej. Rozkładają siły. Podczas silnych 
wiatrów rotują częściej. Presja środowiska 
rozkłada się na wszystkich członków stada 
po trochu. I teraz: gąski latają do ciepłych 
krajów od bardzo dawna. Nie tylko gąski 
zresztą – inne ptaki też. I żaden nie lata 
sam. A przecież niektóre mogłyby! Co je to 
obchodzi, skoro są silne i zdrowe. Ewolucja 
wyeliminowała samolubów, choć znając ją 
zapewne próbowała takich posunięć ekspery-
mentalnie. Każdy w długim terminie jest za 
słaby na ciągłą presję otoczenia. W przypadku 
długoterminowych zadań i chaotycznej 
presji środowiska grupa jest efektywniejsza 
właśnie dlatego, że nie wszyscy męczą się 

po równo. Nawiasem mówiąc, odkrywamy 
tu kolejny „ból” zespołów biznesowych, 
gdzie nierzadko słychać jęki w stylu: „Ale nie 
wszyscy się równo męczą i tak jest źle!”, czy 
bardziej bezpośrednio: „Nie będę zasuwał na 
obiboków!”. Fakt – mamy wyjątkowy radar na 
wyzyskiwaczy, więc często te jęki są zasadne. 
Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że równy 
wysiłek wcale nie jest czymś naturalnym. 
Na przykład raz jednej osobie się poszczęści, 
a w tym czasie druga ma w rodzinie pogrzeb. 
Innym razem tamta pierwsza źle się czuje, ale 
ktoś inny akurat złapał okazję handlową. 

Jak to się ma teraz do budowania zespołów 
efektywnych? Bardzo. Zespoły motywują 
się głównie wewnętrznymi mechanizmami. 
Poziomem wykonania innych członków 
zespołu: jeśli są dużo gorsi ode mnie, to nie 
chcę z nimi pracować. A jeśli dużo lepsi, 
to… też nie chcę z nimi pracować. Zespół 
motywuje też gotowość do przyjmowania 
porażek – czyli pośrednio: czy mogę sobie 
pozwolić na błąd, w wyniku którego przetrę 
nowe szlaki, ale jest ryzyko, że wdepnę na 
minę. 

A skoro o relacjach mowa, to jak one wpły-
wają na nasze życie zawodowe? 

Bardzo ciekawe pytanie. Relacje wręcz tworzą 
życie zawodowe. Nie owijajmy w bawełnę. 
Nikt nie mianuje prezesa prezesem tylko 
dlatego, że jest dobrym ekspertem. Taką 
osobę mianuje się głównie dlatego, że 
w widoczny sposób bierze pod uwagę decyzje 
zarządu, ale jest też dobrym ekspertem, więc 
nie przyniesie mianującym wstydu. Podobnie 
zresztą z byciem politykiem na wysokim 
stanowisku, czy papieżem. Dobry polityk umie 
prowadzić politykę – że posłużę się truizmem. 
A wynoszony jest na stołki nie dlatego tylko, 
że jest dobry, ale wynoszony jest przez kogoś, 
kto potem domaga się wzięcia jego opinii pod 
uwagę. To ważne lekcje dla wielu ekspertów, 
którzy uważają, że „jak będę mądry, to się 
mnie wszyscy będą słuchali”. Systemy mene-
dżerskie, czy wspomniane polityczne, rzadko 
kształtują się stawiając na pierwszym miejscu 
efektywność. Zwykle zaś to, żeby ci co trzeba 
zostali tą za krótką kołderką opatuleni. Żeby 
zostało załatwione co trzeba, a przy okazji 
wyglądało to dobrze. Czy tego chcemy czy 
nie, jesteśmy bardziej społeczni i emocjonalni, 
niż racjonalni i technokratyczni. A dodatkowo 
nasza chęć funkcjonowania grupowego na 
zasadach altruistycznych statystycznie rośnie 
z wiekiem (być może dlatego, że z wiekiem 
człowiek zbiera coraz więcej dowodów na to, 
że sam sobie może w końcu nie poradzić). 

Tak czy siak, oprócz bycia ekspertem i dbania 
o wiedzę merytoryczną, wypada zadbać 
też o to, by ktoś miał interes w tym, żeby 
nas słuchać. Czyli wykazać się pewnymi kom-
petencjami społecznymi. Ale to tylko połowa 
pytania.

Druga połowa pytania, to relacje prywatne. 
Bardzo ważne. Rodzina i przyjaciele to 
pierwszy szereg żołnierzy, którzy wezmą na 
siebie niemałą część uderzenia jakie od życia 
dostajemy. Są jak kuloodporna kamizelka. 
Badania pokazują jednoznacznie, że ludzie 
mający znajomych, zwłaszcza lokalne 
grupy znajomych, czy żyjący w głębokich 
związkach, o wiele lepiej znoszą trudy 
życia. Dlatego właśnie psychologowie tak 
ciągle namawiają do łączenia się w jakieś po-
ważniejsze związki oparte na współodpowie-
dzialności za przyszłość i głębokim zaangażo-
waniu. Pozornie sprowadza to jakieś większe 
nerwy na człowieka, ale w dłuższym okresie, 
wygląda na to, że dobry związek, to jak dwa 
żółwiki przyczepione pleckami. Według starej 
anegdoty jedyną słabością żółwia jest to, 
że przewrócony na plecy staje się bezradny. 
Jeśli więc przyczepić dwa żółwie pleckami do 
siebie – stają się niepowstrzymane. Podobnie 
w dobrym związku. Nawet jeśli w pracy 
spotykamy jakiegoś sadystę, okaże się, że 
jeśli jest z kim o tym porozmawiać, mamy 
szansę sobie z nim poradzić. Choćby dlatego, 
że otrzymamy wsparcie, nie wierzymy w to, 
co sadysta nam próbuje wmówić, bo ma 
nam kto przypomnieć, że to nie jest prawda, 
a wreszcie zbieramy więcej pomysłów na 
działania, niż bylibyśmy w stanie sami wymy-
ślić i to dodatkowo będąc w dołku. To jest tak 
dobre pytanie, że mam poczucie, iż nawet nie 
liznąłem skorupki odpowiedzi. Poświęciłem 
temu zagadnieniu dwie ostatnie książki: 
Głaskologia i Wy wszyscy moi ja, a wciąż nie 
wyczerpałem tematu, choć obie pozycje są 
wręcz usiane badaniami.

Dlaczego ludzie pomagają sobie bardziej 
jeśli się znają? Nie mam tutaj na myśli zna-
jomości głębokiej jak przyjaźń, ale raczej 
coś w stylu, że prędzej pomogę sąsiadowi, 
np. podczas jakiegoś kataklizmu, niż obcej 
mi osobie, mimo, że obie te osoby znajdują 
się w podobnej sytuacji. Czy jest to związa-
ne z zaufaniem? Czy odzwierciedlenie 
tego zjawiska znajdziemy podczas naszej 
codziennej pracy, pomagając w projekcie 
bardziej komuś, kogo znamy, niż komuś 
zupełnie obcemu?

Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie 
ma. Ale jest masa poszlak, więc możemy 

wnioskować, że chodzi o wewnętrzne 
poczucie, iż w pojedynkę jesteśmy jednak 
dość wrażliwi i słabi, żeby nie powiedzieć nie-
poradni. W tym pytaniu jest też kilka różnych 
znaczeń. Na przykład: jeśli ludzie się znają 
(zwłaszcza długo), według badań sam ten fakt 
buduje pewien poziom zaufania. Jakbyśmy 
zakładali, że jeśli ktoś długo jest w moim 
kręgu znajomych, to znaczy, że przez ten czas 
nie próbował mnie wykorzystać, nie podpadł, 
więc można mu zaufać. Koślawe to założenie, 
ale takie podają badacze. Jeśli komuś ufam, to 
staje się on po części mną. Pomaga mi w życiu 
poradzić sobie z przeciwnościami, mogę iść do 
niego po pocieszenie – czyli rozłożenie troski 
na dwie osoby. Rozmawialiśmy już o tym. 
Uwzględniam jego opinie, emocjonalnie się 
z nim wiążę. Jeśli więc przydarza mu się jakaś 
katastrofa, to przydarza się ona także jakiejś 
emocjonalnej części mnie. Ekonomicznie jest 
mu pomóc, ponieważ im szybciej on stanie 
na nogi, tym ja szybciej odzyskam swoje 
wsparcie. W małych społecznościach, jak 
na przykład na wsi, pomoc sąsiadowi jest 
wręcz wymogiem społecznym. Nie można 
nie pomóc. Oczywiście daleki jestem od glory-
fikacji życia w małych społecznościach, bo ma 
ono też swoje zadry, ale tam jest to zrozumia-
łe. Pożar, to sytuacja z którą nie poradzi sobie 
jedna osoba. Dziś jest u sąsiada, jutro może 
być u mnie. Nie przyjdziesz z wiaderkiem 
– zostaniesz zapamiętany.

Cechy efektywnego menedżera?

Jest efektywny. Proste, prawda? Zacznę od 
końca – nie widzę w ogóle możliwości odpo-
wiedzi na to pytanie. Po pierwsze dlatego, że 
można nie mieć efektów, ponieważ otoczenie 
organizacyjne jest wadliwe. Na przykład 
rynek nie chce produktu. Nie ważne jakiego 
menedżera sprzedaży zatrudnimy, nic to nie 
da. Liczy się też zespół. Zespół pracujący przy 
zadaniach powtarzalnych będzie potrzebował 
zapewne ekstrawertyka. Tak przynajmniej 
pokazują badania. Ale w momencie transfor-
macji już introwertyk sprawdzi się lepiej. I co 
teraz? Zwalniać tamtego, czy wysyłać na 
szkolenie, które i tak niewiele nie zmieni, bo 
ekstrawersja jest relatywnie trwałą cechą 
osobowości, a ludzie mają już wyrobioną 
opinię. A jeśli zwolnić, to kogo zatrudnić? I po 
czym poznać, że będzie dobry? Nie istnieje 
ani jedno narzędzie rekrutacyjne, które na to 
pytanie odpowie. Na marginesie dodam, że 
pomijamy socjopatów i ludzi intencjonalnie 
robiących innym krzywdę. Szukamy efektyw-
nego menedżera. Umieszczając menedżera 
w pracy, wpasowujemy pewien konglomerat 
cech w układ sił, co do których wiemy, że są, 
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Czy człowiek jest silniejszy
od pączka?
Z Miłoszem Brzezińskim rozmawia Ewa Serwa.

ale wielu z nich nie potrafimy nawet dostrzec, 
nie mówiąc już o mierzeniu. Jakie jest więc 
rozwiązanie? Może zwiększać prawdopodo-
bieństwo. Jak? Podczas procesu rekrutacji 
sprawdzać praktycznie to, co będzie wymaga-
ne w pracy, a nie pytać o zdanie. Zatrudniać 
na okres próbny. W związku z rosnącym 
udziałem pokolenia Y i Z, poszukiwać mene-
dżerów, którzy dużo rozmawiają z ludźmi, nie 
będą wymagali pracoholizmu, mają do pracy 
zrównoważony stosunek, potrafią w niezrozu-
miały dla starszych pracowników sposób 
dostrzegać wkład pracownika w zadanie i to 
parę razy dziennie, budują otoczenie, które 
da szansę pracownikowi się rozwijać, potrafią 
wypowiedzieć swoją wizję i jednocześnie mają 
w głowie ciekawy obraz świata. Wszystkie te 
cechy wychodzą z badań, ale po pierwsze nie 
dają żadnej gwarancji, po wtóre badanie nie 
sprawdza wszystkiego, a po trzecie większości 
wymienionych tu cech nie da się pomierzyć na 
etapie selekcji, więc i tak wrócimy do okresu 
próbnego i sprawnej rotacji w przypadku 
niezadowalających wyników.

Dlaczego łatwiej wyrazić krytykę niż 
pochwalić? I co nam to daje?

Wygląda na to, że jesteśmy ewolucyjnie 
zbudowani do szukania niebezpieczeństw, 
niedopatrzeń, błędów i zagrożeń. Jak głosi 
stara zasada: żeby się rozwijać, trzeba 
najpierw przeżyć. Z drugiej strony każdy, kto 
buduje długoterminowy związek zaczyna 
obserwować jak życzliwe gesty stają się 
transparentne. Trzydziesta zrobiona kawa 
i piętnasta kolacja nie robią już takiego wraże-
nia jak piknik na pierwszej randce. Ba, często 
nie robią już żadnego wrażenia. Nie usłyszymy 
ani dziękuję, ani… Za to dostrzegamy coraz 
więcej wad. Na szczęście u innych też, więc 
choć na początku wiążemy się z partnerem, 
bo jest świetny, to potem nie zostawiamy go, 
bo… inni są gorsi. Lista wad jednak rośnie. 
Życiowo jest to efekt uboczny ewolucyjnego 
mechanizmu wypatrywania zagrożeń: „Nie 
podziękował mi za herbatę, pewnie kogoś ma, 
pewnie mnie nie szanuje, pewnie nie kocha…”. 
Stąd wyprodukowaliśmy na to szereg 
nakładek. Choćby w postaci kultury osobistej. 
Dzięki temu zachowania mające na celu 
poinformowanie otoczenia, że je dostrzegamy 
odrywają się od na naszej zwierzęcej „intuicji”, 
a przyklejają się do człowieczeństwa i do 
sfery nawyków. Kulturalna osoba dziękuje za 
herbatę odruchowo, zawsze, nie tylko wtedy, 
kiedy czuje, że trzeba, bo zdaje sobie sprawę, 
że naszemu „czujemy, że trzeba” nie można 
do końca zaufać. Buddyści mówią zresztą, 
że uwaga jest najczystszą ekspresją miłości. 

Krótko mówiąc – ciągłe wypatrywanie 
kwestii, które są nie tak, powoduje, że mniej 
złych przygód w życiu nas spotyka. 

Ale w biznesie nie jest to już takie oczywiste. 
Biznes jest rywalizacyjny. W biznesie nie 
chcemy nie umrzeć. Nie umrzeć, czy nie 
przegrać z kretesem, to w biznesie za mało. 
W biznesie chcemy wygrać. Strategia na 
wygrywanie jest zupełnie inna, niż na to, żeby 
nic się nie stało. Strategia na wygrywanie 
zakłada, że poniesiemy ryzyko, choć wiemy, 
że wiąże się z niebezpieczeństwem straty. 
Zbyt dużo krytyki powoduje, że zespoły 
zaczynają mieć motywację jak w urzędach 
– żeby nic się nie stało. Dlatego w biznesie 
w procesie motywacyjnym tak się napinamy 
na zachęcanie ludzi do proaktywności. Tylko 
ta strategia zapewnia odpowiedni poziom 
działań ryzykownych, które z kolei prowadzą 
do innowacji i wysforowania się na rynku. 
Mówiąc bez ogródek zachęcanie ludzi do 
działania to kasa. Nie ma w tym żadnej magii, 
choć z zewnątrz wygląda to tak, jak byśmy 
motywowali pracowników, bo chcemy, żeby 
świat był lepszym miejscem. Ta, jasne…

Jaką radę dałbyś naszym czytelnikom, 
menedżerom, szefom, członkom zespołów 
projektowych?

Zależy od sytuacji. Tak w ciemno? Poszukać 
kogoś, kogo można spytać o radę. Częściej 
zadawać pytania, niż wygłaszać opinie. To 
zwłaszcza do mężczyzn. Modyfikować strate-
gie i sprawdzać, która różnica robi różnicę. 
Nie przywiązywać się do modeli, ale nie ze 
względu na te truizmy, że „świat się zmienia”, 
a raczej dlatego, że nikt nie wie jak jest dobrze. 
Nie ma dobrego modelu. Choć – jak mówią 
matematycy – model zawsze jest idealny, 
tylko życie popełnia błędy. Niektórzy zacho-
wują się tak, jakby wiedzieli o co chodzi, ale 
fakt jest taki, że nie wiedzą. Nikt nie wie. Albo 
zarabia na tym, że udaje, że wie. Jak biznes 
testów rekrutacyjnych – miliardy dolarów 
rocznego przychodu powodują, że nikt się nie 
przyzna jak liche są to narzędzia. W kłopoty 
wpędza nas nie to, czego nie wiemy, ale to, 
co wiemy i okazuje się, że wiemy źle. Dalej. 
Nie przejmować się, kiedy mamy wątpliwości. 
Przejmować się, kiedy wątpliwości nie mamy 
i poszukać kogoś, kto ma. Wziąć je pod uwagę. 
Nie mnożyć członków zespołu. Zespół nie 
powinien mieć więcej niż pięć osób. Zebranie 
podobnie. Za każdą z tych „porad” stoi pewna 
bateria badań, polecam więc także bardziej 
czytać teksty merytoryczne, niż słuchać 
motywacyjnych przemówień. Tworzyć plan B, 
a nie tylko A. Tworzenie planu B nie przynosi 

pecha (wbrew potocznej opinii), za to skutecz-
nie wycina z procesu narcystyczne zapędy. 
Edukować się z jak najlepszych źródeł, nie po 
to, by odnieść sukces, ale po to, by zwiększyć 
prawdopodobieństwo sukcesu najbardziej jak 
się w swoich warunkach ma szansę.

I na koniec. Tytułowe pytanie. Czy człowiek 
jest silniejszy od pączka?

Hahaha… Nie jest. Przykład pączka zaczerp-
nięty oczywiście z książki Wy wszyscy moi 
ja. Wybrałem tam metaforę jedzenia, ponie-
waż nie zjedzenie leżącej na widoku pyszno-
ści (w tym przypadku pączka) wymaga kilku-
dziesięciu aktów silnej woli w ciągu dnia. To 
jest niemożliwe do ciągłej replikacji. Pączek 
w końcu zawsze wygra. Przytaczam badania 
pokazujące w jaki sposób silna wola się waha, 
wyczerpuje… A pączka nie ubywa. Wtedy 
wystarczy tylko sekunda nieuwagi i… Nie 
różnimy się niczym od kogoś, kto po prostu 
od razu rano wsadził sobie do ust pączka i po-
łknął. Amen. Konkluzja jest taka, że mistrzo-
wie silnej woli nie trenują jej jakoś wyjątko-
wo, ale po prostu tak organizują otoczenie, 
żeby nie wystawiać silnej woli na próbę. Po 
odpowiedź na pytanie jak to robić – oczywi-
ście zapraszam do lektury książki.



Nie jesteśmy samotnymi wyspami.  Co to 
oznacza i dlaczego? 

To metafora, więc znaczeń jest pewnie 
nieskończenie wiele. Po pierwsze funkcjonuje-
my w otoczeniu społecznym. Wszystko, co 
mamy, zawdzięczamy komuś. Po drugie: grupa 
to całość. Grupa przetrwa więcej, wpadnie 
na lepsze pomysły, statystycznie lepiej je 
zrealizuje. Może nie zawsze jest to takie 
oczywiste, bo zespoły trafiają się różne, ale 
intuicyjna ocena nie jest tu wskazana. Intuicja 
rzadko ma dostęp do długoterminowych 
efektów. Istnieje parę zniekształceń, pozornie 
promujących samotność. Samemu szybciej 
się zaczyna, ale zwykle bliżej się dochodzi. 
Ten sprawny początek jednak zamydla nam 
oczy. Zespoły bardziej zgodne uważają się za 
bardziej efektywne. Nie mamy na to dowodów 
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w przypadku złożonych zadań wymagających 
krytycznego myślenia. Przydaje się tu wręcz 
dopracowana niezgoda. Efektywność homo-
genicznego zespołu potwierdzono jedynie dla 
zespołów pracujących na taśmie. Uważamy 
też, że nikt nas tak nie zmotywuje jak my 
sami. Znów nie mamy na to dowodów. Ignoru-
jąc wkład innych osób w naszą motywację, 
w potężny sposób podcinamy sobie skrzydła. 
Nikt nas tak nie zmotywuje jak inni. Wiedzą 
o tym zwłaszcza mężowie żon. Bardziej się 
cieszymy, kiedy mamy się tą radością z kim 
podzielić. Nawet po wizycie w kinie na dobrym 
seansie, fajnie jest do kogoś się odezwać: 
„Super ten film, co?”, a ktoś odpowiada: „No, 
ekstra!”. A i mniej się smucimy, kiedy można 
się komuś wyżalić. Stąd powiedzonko, że 
człowiek pojedynczy nie jest całością. Nawet 

w związkach mówimy: szukam swojej drugiej 
połowy. Czyli sam nie jestem cały.

Dlaczego w kupie raźniej? I jak to się ma do 
budowania efektywnych zespołów?

Wielu autorów jest przekonanych, że chodzi 
o to, że podświadomie czujemy własną 
kruchość. Czujemy, że będąc pojedynczymi, 
samolubnymi taranami, szybko ulegniemy 
destruktywnym siłom otoczenia. Trochę 
jak w kluczu gęsi. Gąski latają do ciepłych 
krajów kluczem. I zmieniają się w tym kluczu 
na pierwszej pozycji, bo tam jest lecieć 
najciężej. Rozkładają siły. Podczas silnych 
wiatrów rotują częściej. Presja środowiska 
rozkłada się na wszystkich członków stada 
po trochu. I teraz: gąski latają do ciepłych 
krajów od bardzo dawna. Nie tylko gąski 
zresztą – inne ptaki też. I żaden nie lata 
sam. A przecież niektóre mogłyby! Co je to 
obchodzi, skoro są silne i zdrowe. Ewolucja 
wyeliminowała samolubów, choć znając ją 
zapewne próbowała takich posunięć ekspery-
mentalnie. Każdy w długim terminie jest za 
słaby na ciągłą presję otoczenia. W przypadku 
długoterminowych zadań i chaotycznej 
presji środowiska grupa jest efektywniejsza 
właśnie dlatego, że nie wszyscy męczą się 

po równo. Nawiasem mówiąc, odkrywamy 
tu kolejny „ból” zespołów biznesowych, 
gdzie nierzadko słychać jęki w stylu: „Ale nie 
wszyscy się równo męczą i tak jest źle!”, czy 
bardziej bezpośrednio: „Nie będę zasuwał na 
obiboków!”. Fakt – mamy wyjątkowy radar na 
wyzyskiwaczy, więc często te jęki są zasadne. 
Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że równy 
wysiłek wcale nie jest czymś naturalnym. 
Na przykład raz jednej osobie się poszczęści, 
a w tym czasie druga ma w rodzinie pogrzeb. 
Innym razem tamta pierwsza źle się czuje, ale 
ktoś inny akurat złapał okazję handlową. 

Jak to się ma teraz do budowania zespołów 
efektywnych? Bardzo. Zespoły motywują 
się głównie wewnętrznymi mechanizmami. 
Poziomem wykonania innych członków 
zespołu: jeśli są dużo gorsi ode mnie, to nie 
chcę z nimi pracować. A jeśli dużo lepsi, 
to… też nie chcę z nimi pracować. Zespół 
motywuje też gotowość do przyjmowania 
porażek – czyli pośrednio: czy mogę sobie 
pozwolić na błąd, w wyniku którego przetrę 
nowe szlaki, ale jest ryzyko, że wdepnę na 
minę. 

A skoro o relacjach mowa, to jak one wpły-
wają na nasze życie zawodowe? 

Bardzo ciekawe pytanie. Relacje wręcz tworzą 
życie zawodowe. Nie owijajmy w bawełnę. 
Nikt nie mianuje prezesa prezesem tylko 
dlatego, że jest dobrym ekspertem. Taką 
osobę mianuje się głównie dlatego, że 
w widoczny sposób bierze pod uwagę decyzje 
zarządu, ale jest też dobrym ekspertem, więc 
nie przyniesie mianującym wstydu. Podobnie 
zresztą z byciem politykiem na wysokim 
stanowisku, czy papieżem. Dobry polityk umie 
prowadzić politykę – że posłużę się truizmem. 
A wynoszony jest na stołki nie dlatego tylko, 
że jest dobry, ale wynoszony jest przez kogoś, 
kto potem domaga się wzięcia jego opinii pod 
uwagę. To ważne lekcje dla wielu ekspertów, 
którzy uważają, że „jak będę mądry, to się 
mnie wszyscy będą słuchali”. Systemy mene-
dżerskie, czy wspomniane polityczne, rzadko 
kształtują się stawiając na pierwszym miejscu 
efektywność. Zwykle zaś to, żeby ci co trzeba 
zostali tą za krótką kołderką opatuleni. Żeby 
zostało załatwione co trzeba, a przy okazji 
wyglądało to dobrze. Czy tego chcemy czy 
nie, jesteśmy bardziej społeczni i emocjonalni, 
niż racjonalni i technokratyczni. A dodatkowo 
nasza chęć funkcjonowania grupowego na 
zasadach altruistycznych statystycznie rośnie 
z wiekiem (być może dlatego, że z wiekiem 
człowiek zbiera coraz więcej dowodów na to, 
że sam sobie może w końcu nie poradzić). 

Tak czy siak, oprócz bycia ekspertem i dbania 
o wiedzę merytoryczną, wypada zadbać 
też o to, by ktoś miał interes w tym, żeby 
nas słuchać. Czyli wykazać się pewnymi kom-
petencjami społecznymi. Ale to tylko połowa 
pytania.

Druga połowa pytania, to relacje prywatne. 
Bardzo ważne. Rodzina i przyjaciele to 
pierwszy szereg żołnierzy, którzy wezmą na 
siebie niemałą część uderzenia jakie od życia 
dostajemy. Są jak kuloodporna kamizelka. 
Badania pokazują jednoznacznie, że ludzie 
mający znajomych, zwłaszcza lokalne 
grupy znajomych, czy żyjący w głębokich 
związkach, o wiele lepiej znoszą trudy 
życia. Dlatego właśnie psychologowie tak 
ciągle namawiają do łączenia się w jakieś po-
ważniejsze związki oparte na współodpowie-
dzialności za przyszłość i głębokim zaangażo-
waniu. Pozornie sprowadza to jakieś większe 
nerwy na człowieka, ale w dłuższym okresie, 
wygląda na to, że dobry związek, to jak dwa 
żółwiki przyczepione pleckami. Według starej 
anegdoty jedyną słabością żółwia jest to, 
że przewrócony na plecy staje się bezradny. 
Jeśli więc przyczepić dwa żółwie pleckami do 
siebie – stają się niepowstrzymane. Podobnie 
w dobrym związku. Nawet jeśli w pracy 
spotykamy jakiegoś sadystę, okaże się, że 
jeśli jest z kim o tym porozmawiać, mamy 
szansę sobie z nim poradzić. Choćby dlatego, 
że otrzymamy wsparcie, nie wierzymy w to, 
co sadysta nam próbuje wmówić, bo ma 
nam kto przypomnieć, że to nie jest prawda, 
a wreszcie zbieramy więcej pomysłów na 
działania, niż bylibyśmy w stanie sami wymy-
ślić i to dodatkowo będąc w dołku. To jest tak 
dobre pytanie, że mam poczucie, iż nawet nie 
liznąłem skorupki odpowiedzi. Poświęciłem 
temu zagadnieniu dwie ostatnie książki: 
Głaskologia i Wy wszyscy moi ja, a wciąż nie 
wyczerpałem tematu, choć obie pozycje są 
wręcz usiane badaniami.

Dlaczego ludzie pomagają sobie bardziej 
jeśli się znają? Nie mam tutaj na myśli zna-
jomości głębokiej jak przyjaźń, ale raczej 
coś w stylu, że prędzej pomogę sąsiadowi, 
np. podczas jakiegoś kataklizmu, niż obcej 
mi osobie, mimo, że obie te osoby znajdują 
się w podobnej sytuacji. Czy jest to związa-
ne z zaufaniem? Czy odzwierciedlenie 
tego zjawiska znajdziemy podczas naszej 
codziennej pracy, pomagając w projekcie 
bardziej komuś, kogo znamy, niż komuś 
zupełnie obcemu?

Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie 
ma. Ale jest masa poszlak, więc możemy 

wnioskować, że chodzi o wewnętrzne 
poczucie, iż w pojedynkę jesteśmy jednak 
dość wrażliwi i słabi, żeby nie powiedzieć nie-
poradni. W tym pytaniu jest też kilka różnych 
znaczeń. Na przykład: jeśli ludzie się znają 
(zwłaszcza długo), według badań sam ten fakt 
buduje pewien poziom zaufania. Jakbyśmy 
zakładali, że jeśli ktoś długo jest w moim 
kręgu znajomych, to znaczy, że przez ten czas 
nie próbował mnie wykorzystać, nie podpadł, 
więc można mu zaufać. Koślawe to założenie, 
ale takie podają badacze. Jeśli komuś ufam, to 
staje się on po części mną. Pomaga mi w życiu 
poradzić sobie z przeciwnościami, mogę iść do 
niego po pocieszenie – czyli rozłożenie troski 
na dwie osoby. Rozmawialiśmy już o tym. 
Uwzględniam jego opinie, emocjonalnie się 
z nim wiążę. Jeśli więc przydarza mu się jakaś 
katastrofa, to przydarza się ona także jakiejś 
emocjonalnej części mnie. Ekonomicznie jest 
mu pomóc, ponieważ im szybciej on stanie 
na nogi, tym ja szybciej odzyskam swoje 
wsparcie. W małych społecznościach, jak 
na przykład na wsi, pomoc sąsiadowi jest 
wręcz wymogiem społecznym. Nie można 
nie pomóc. Oczywiście daleki jestem od glory-
fikacji życia w małych społecznościach, bo ma 
ono też swoje zadry, ale tam jest to zrozumia-
łe. Pożar, to sytuacja z którą nie poradzi sobie 
jedna osoba. Dziś jest u sąsiada, jutro może 
być u mnie. Nie przyjdziesz z wiaderkiem 
– zostaniesz zapamiętany.

Cechy efektywnego menedżera?

Jest efektywny. Proste, prawda? Zacznę od 
końca – nie widzę w ogóle możliwości odpo-
wiedzi na to pytanie. Po pierwsze dlatego, że 
można nie mieć efektów, ponieważ otoczenie 
organizacyjne jest wadliwe. Na przykład 
rynek nie chce produktu. Nie ważne jakiego 
menedżera sprzedaży zatrudnimy, nic to nie 
da. Liczy się też zespół. Zespół pracujący przy 
zadaniach powtarzalnych będzie potrzebował 
zapewne ekstrawertyka. Tak przynajmniej 
pokazują badania. Ale w momencie transfor-
macji już introwertyk sprawdzi się lepiej. I co 
teraz? Zwalniać tamtego, czy wysyłać na 
szkolenie, które i tak niewiele nie zmieni, bo 
ekstrawersja jest relatywnie trwałą cechą 
osobowości, a ludzie mają już wyrobioną 
opinię. A jeśli zwolnić, to kogo zatrudnić? I po 
czym poznać, że będzie dobry? Nie istnieje 
ani jedno narzędzie rekrutacyjne, które na to 
pytanie odpowie. Na marginesie dodam, że 
pomijamy socjopatów i ludzi intencjonalnie 
robiących innym krzywdę. Szukamy efektyw-
nego menedżera. Umieszczając menedżera 
w pracy, wpasowujemy pewien konglomerat 
cech w układ sił, co do których wiemy, że są, 

ale wielu z nich nie potrafimy nawet dostrzec, 
nie mówiąc już o mierzeniu. Jakie jest więc 
rozwiązanie? Może zwiększać prawdopodo-
bieństwo. Jak? Podczas procesu rekrutacji 
sprawdzać praktycznie to, co będzie wymaga-
ne w pracy, a nie pytać o zdanie. Zatrudniać 
na okres próbny. W związku z rosnącym 
udziałem pokolenia Y i Z, poszukiwać mene-
dżerów, którzy dużo rozmawiają z ludźmi, nie 
będą wymagali pracoholizmu, mają do pracy 
zrównoważony stosunek, potrafią w niezrozu-
miały dla starszych pracowników sposób 
dostrzegać wkład pracownika w zadanie i to 
parę razy dziennie, budują otoczenie, które 
da szansę pracownikowi się rozwijać, potrafią 
wypowiedzieć swoją wizję i jednocześnie mają 
w głowie ciekawy obraz świata. Wszystkie te 
cechy wychodzą z badań, ale po pierwsze nie 
dają żadnej gwarancji, po wtóre badanie nie 
sprawdza wszystkiego, a po trzecie większości 
wymienionych tu cech nie da się pomierzyć na 
etapie selekcji, więc i tak wrócimy do okresu 
próbnego i sprawnej rotacji w przypadku 
niezadowalających wyników.

Dlaczego łatwiej wyrazić krytykę niż 
pochwalić? I co nam to daje?

Wygląda na to, że jesteśmy ewolucyjnie 
zbudowani do szukania niebezpieczeństw, 
niedopatrzeń, błędów i zagrożeń. Jak głosi 
stara zasada: żeby się rozwijać, trzeba 
najpierw przeżyć. Z drugiej strony każdy, kto 
buduje długoterminowy związek zaczyna 
obserwować jak życzliwe gesty stają się 
transparentne. Trzydziesta zrobiona kawa 
i piętnasta kolacja nie robią już takiego wraże-
nia jak piknik na pierwszej randce. Ba, często 
nie robią już żadnego wrażenia. Nie usłyszymy 
ani dziękuję, ani… Za to dostrzegamy coraz 
więcej wad. Na szczęście u innych też, więc 
choć na początku wiążemy się z partnerem, 
bo jest świetny, to potem nie zostawiamy go, 
bo… inni są gorsi. Lista wad jednak rośnie. 
Życiowo jest to efekt uboczny ewolucyjnego 
mechanizmu wypatrywania zagrożeń: „Nie 
podziękował mi za herbatę, pewnie kogoś ma, 
pewnie mnie nie szanuje, pewnie nie kocha…”. 
Stąd wyprodukowaliśmy na to szereg 
nakładek. Choćby w postaci kultury osobistej. 
Dzięki temu zachowania mające na celu 
poinformowanie otoczenia, że je dostrzegamy 
odrywają się od na naszej zwierzęcej „intuicji”, 
a przyklejają się do człowieczeństwa i do 
sfery nawyków. Kulturalna osoba dziękuje za 
herbatę odruchowo, zawsze, nie tylko wtedy, 
kiedy czuje, że trzeba, bo zdaje sobie sprawę, 
że naszemu „czujemy, że trzeba” nie można 
do końca zaufać. Buddyści mówią zresztą, 
że uwaga jest najczystszą ekspresją miłości. 

Krótko mówiąc – ciągłe wypatrywanie 
kwestii, które są nie tak, powoduje, że mniej 
złych przygód w życiu nas spotyka. 

Ale w biznesie nie jest to już takie oczywiste. 
Biznes jest rywalizacyjny. W biznesie nie 
chcemy nie umrzeć. Nie umrzeć, czy nie 
przegrać z kretesem, to w biznesie za mało. 
W biznesie chcemy wygrać. Strategia na 
wygrywanie jest zupełnie inna, niż na to, żeby 
nic się nie stało. Strategia na wygrywanie 
zakłada, że poniesiemy ryzyko, choć wiemy, 
że wiąże się z niebezpieczeństwem straty. 
Zbyt dużo krytyki powoduje, że zespoły 
zaczynają mieć motywację jak w urzędach 
– żeby nic się nie stało. Dlatego w biznesie 
w procesie motywacyjnym tak się napinamy 
na zachęcanie ludzi do proaktywności. Tylko 
ta strategia zapewnia odpowiedni poziom 
działań ryzykownych, które z kolei prowadzą 
do innowacji i wysforowania się na rynku. 
Mówiąc bez ogródek zachęcanie ludzi do 
działania to kasa. Nie ma w tym żadnej magii, 
choć z zewnątrz wygląda to tak, jak byśmy 
motywowali pracowników, bo chcemy, żeby 
świat był lepszym miejscem. Ta, jasne…

Jaką radę dałbyś naszym czytelnikom, 
menedżerom, szefom, członkom zespołów 
projektowych?

Zależy od sytuacji. Tak w ciemno? Poszukać 
kogoś, kogo można spytać o radę. Częściej 
zadawać pytania, niż wygłaszać opinie. To 
zwłaszcza do mężczyzn. Modyfikować strate-
gie i sprawdzać, która różnica robi różnicę. 
Nie przywiązywać się do modeli, ale nie ze 
względu na te truizmy, że „świat się zmienia”, 
a raczej dlatego, że nikt nie wie jak jest dobrze. 
Nie ma dobrego modelu. Choć – jak mówią 
matematycy – model zawsze jest idealny, 
tylko życie popełnia błędy. Niektórzy zacho-
wują się tak, jakby wiedzieli o co chodzi, ale 
fakt jest taki, że nie wiedzą. Nikt nie wie. Albo 
zarabia na tym, że udaje, że wie. Jak biznes 
testów rekrutacyjnych – miliardy dolarów 
rocznego przychodu powodują, że nikt się nie 
przyzna jak liche są to narzędzia. W kłopoty 
wpędza nas nie to, czego nie wiemy, ale to, 
co wiemy i okazuje się, że wiemy źle. Dalej. 
Nie przejmować się, kiedy mamy wątpliwości. 
Przejmować się, kiedy wątpliwości nie mamy 
i poszukać kogoś, kto ma. Wziąć je pod uwagę. 
Nie mnożyć członków zespołu. Zespół nie 
powinien mieć więcej niż pięć osób. Zebranie 
podobnie. Za każdą z tych „porad” stoi pewna 
bateria badań, polecam więc także bardziej 
czytać teksty merytoryczne, niż słuchać 
motywacyjnych przemówień. Tworzyć plan B, 
a nie tylko A. Tworzenie planu B nie przynosi 

pecha (wbrew potocznej opinii), za to skutecz-
nie wycina z procesu narcystyczne zapędy. 
Edukować się z jak najlepszych źródeł, nie po 
to, by odnieść sukces, ale po to, by zwiększyć 
prawdopodobieństwo sukcesu najbardziej jak 
się w swoich warunkach ma szansę.

I na koniec. Tytułowe pytanie. Czy człowiek 
jest silniejszy od pączka?

Hahaha… Nie jest. Przykład pączka zaczerp-
nięty oczywiście z książki Wy wszyscy moi 
ja. Wybrałem tam metaforę jedzenia, ponie-
waż nie zjedzenie leżącej na widoku pyszno-
ści (w tym przypadku pączka) wymaga kilku-
dziesięciu aktów silnej woli w ciągu dnia. To 
jest niemożliwe do ciągłej replikacji. Pączek 
w końcu zawsze wygra. Przytaczam badania 
pokazujące w jaki sposób silna wola się waha, 
wyczerpuje… A pączka nie ubywa. Wtedy 
wystarczy tylko sekunda nieuwagi i… Nie 
różnimy się niczym od kogoś, kto po prostu 
od razu rano wsadził sobie do ust pączka i po-
łknął. Amen. Konkluzja jest taka, że mistrzo-
wie silnej woli nie trenują jej jakoś wyjątko-
wo, ale po prostu tak organizują otoczenie, 
żeby nie wystawiać silnej woli na próbę. Po 
odpowiedź na pytanie jak to robić – oczywi-
ście zapraszam do lektury książki.



Nie jesteśmy samotnymi wyspami.  Co to 
oznacza i dlaczego? 

To metafora, więc znaczeń jest pewnie 
nieskończenie wiele. Po pierwsze funkcjonuje-
my w otoczeniu społecznym. Wszystko, co 
mamy, zawdzięczamy komuś. Po drugie: grupa 
to całość. Grupa przetrwa więcej, wpadnie 
na lepsze pomysły, statystycznie lepiej je 
zrealizuje. Może nie zawsze jest to takie 
oczywiste, bo zespoły trafiają się różne, ale 
intuicyjna ocena nie jest tu wskazana. Intuicja 
rzadko ma dostęp do długoterminowych 
efektów. Istnieje parę zniekształceń, pozornie 
promujących samotność. Samemu szybciej 
się zaczyna, ale zwykle bliżej się dochodzi. 
Ten sprawny początek jednak zamydla nam 
oczy. Zespoły bardziej zgodne uważają się za 
bardziej efektywne. Nie mamy na to dowodów 

38 STREFA PMI, NR 14, WRZESIEŃ 2016, WWW.STREFAPMI.PL

w przypadku złożonych zadań wymagających 
krytycznego myślenia. Przydaje się tu wręcz 
dopracowana niezgoda. Efektywność homo-
genicznego zespołu potwierdzono jedynie dla 
zespołów pracujących na taśmie. Uważamy 
też, że nikt nas tak nie zmotywuje jak my 
sami. Znów nie mamy na to dowodów. Ignoru-
jąc wkład innych osób w naszą motywację, 
w potężny sposób podcinamy sobie skrzydła. 
Nikt nas tak nie zmotywuje jak inni. Wiedzą 
o tym zwłaszcza mężowie żon. Bardziej się 
cieszymy, kiedy mamy się tą radością z kim 
podzielić. Nawet po wizycie w kinie na dobrym 
seansie, fajnie jest do kogoś się odezwać: 
„Super ten film, co?”, a ktoś odpowiada: „No, 
ekstra!”. A i mniej się smucimy, kiedy można 
się komuś wyżalić. Stąd powiedzonko, że 
człowiek pojedynczy nie jest całością. Nawet 

w związkach mówimy: szukam swojej drugiej 
połowy. Czyli sam nie jestem cały.

Dlaczego w kupie raźniej? I jak to się ma do 
budowania efektywnych zespołów?

Wielu autorów jest przekonanych, że chodzi 
o to, że podświadomie czujemy własną 
kruchość. Czujemy, że będąc pojedynczymi, 
samolubnymi taranami, szybko ulegniemy 
destruktywnym siłom otoczenia. Trochę 
jak w kluczu gęsi. Gąski latają do ciepłych 
krajów kluczem. I zmieniają się w tym kluczu 
na pierwszej pozycji, bo tam jest lecieć 
najciężej. Rozkładają siły. Podczas silnych 
wiatrów rotują częściej. Presja środowiska 
rozkłada się na wszystkich członków stada 
po trochu. I teraz: gąski latają do ciepłych 
krajów od bardzo dawna. Nie tylko gąski 
zresztą – inne ptaki też. I żaden nie lata 
sam. A przecież niektóre mogłyby! Co je to 
obchodzi, skoro są silne i zdrowe. Ewolucja 
wyeliminowała samolubów, choć znając ją 
zapewne próbowała takich posunięć ekspery-
mentalnie. Każdy w długim terminie jest za 
słaby na ciągłą presję otoczenia. W przypadku 
długoterminowych zadań i chaotycznej 
presji środowiska grupa jest efektywniejsza 
właśnie dlatego, że nie wszyscy męczą się 

po równo. Nawiasem mówiąc, odkrywamy 
tu kolejny „ból” zespołów biznesowych, 
gdzie nierzadko słychać jęki w stylu: „Ale nie 
wszyscy się równo męczą i tak jest źle!”, czy 
bardziej bezpośrednio: „Nie będę zasuwał na 
obiboków!”. Fakt – mamy wyjątkowy radar na 
wyzyskiwaczy, więc często te jęki są zasadne. 
Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że równy 
wysiłek wcale nie jest czymś naturalnym. 
Na przykład raz jednej osobie się poszczęści, 
a w tym czasie druga ma w rodzinie pogrzeb. 
Innym razem tamta pierwsza źle się czuje, ale 
ktoś inny akurat złapał okazję handlową. 

Jak to się ma teraz do budowania zespołów 
efektywnych? Bardzo. Zespoły motywują 
się głównie wewnętrznymi mechanizmami. 
Poziomem wykonania innych członków 
zespołu: jeśli są dużo gorsi ode mnie, to nie 
chcę z nimi pracować. A jeśli dużo lepsi, 
to… też nie chcę z nimi pracować. Zespół 
motywuje też gotowość do przyjmowania 
porażek – czyli pośrednio: czy mogę sobie 
pozwolić na błąd, w wyniku którego przetrę 
nowe szlaki, ale jest ryzyko, że wdepnę na 
minę. 

A skoro o relacjach mowa, to jak one wpły-
wają na nasze życie zawodowe? 

Bardzo ciekawe pytanie. Relacje wręcz tworzą 
życie zawodowe. Nie owijajmy w bawełnę. 
Nikt nie mianuje prezesa prezesem tylko 
dlatego, że jest dobrym ekspertem. Taką 
osobę mianuje się głównie dlatego, że 
w widoczny sposób bierze pod uwagę decyzje 
zarządu, ale jest też dobrym ekspertem, więc 
nie przyniesie mianującym wstydu. Podobnie 
zresztą z byciem politykiem na wysokim 
stanowisku, czy papieżem. Dobry polityk umie 
prowadzić politykę – że posłużę się truizmem. 
A wynoszony jest na stołki nie dlatego tylko, 
że jest dobry, ale wynoszony jest przez kogoś, 
kto potem domaga się wzięcia jego opinii pod 
uwagę. To ważne lekcje dla wielu ekspertów, 
którzy uważają, że „jak będę mądry, to się 
mnie wszyscy będą słuchali”. Systemy mene-
dżerskie, czy wspomniane polityczne, rzadko 
kształtują się stawiając na pierwszym miejscu 
efektywność. Zwykle zaś to, żeby ci co trzeba 
zostali tą za krótką kołderką opatuleni. Żeby 
zostało załatwione co trzeba, a przy okazji 
wyglądało to dobrze. Czy tego chcemy czy 
nie, jesteśmy bardziej społeczni i emocjonalni, 
niż racjonalni i technokratyczni. A dodatkowo 
nasza chęć funkcjonowania grupowego na 
zasadach altruistycznych statystycznie rośnie 
z wiekiem (być może dlatego, że z wiekiem 
człowiek zbiera coraz więcej dowodów na to, 
że sam sobie może w końcu nie poradzić). 

Tak czy siak, oprócz bycia ekspertem i dbania 
o wiedzę merytoryczną, wypada zadbać 
też o to, by ktoś miał interes w tym, żeby 
nas słuchać. Czyli wykazać się pewnymi kom-
petencjami społecznymi. Ale to tylko połowa 
pytania.

Druga połowa pytania, to relacje prywatne. 
Bardzo ważne. Rodzina i przyjaciele to 
pierwszy szereg żołnierzy, którzy wezmą na 
siebie niemałą część uderzenia jakie od życia 
dostajemy. Są jak kuloodporna kamizelka. 
Badania pokazują jednoznacznie, że ludzie 
mający znajomych, zwłaszcza lokalne 
grupy znajomych, czy żyjący w głębokich 
związkach, o wiele lepiej znoszą trudy 
życia. Dlatego właśnie psychologowie tak 
ciągle namawiają do łączenia się w jakieś po-
ważniejsze związki oparte na współodpowie-
dzialności za przyszłość i głębokim zaangażo-
waniu. Pozornie sprowadza to jakieś większe 
nerwy na człowieka, ale w dłuższym okresie, 
wygląda na to, że dobry związek, to jak dwa 
żółwiki przyczepione pleckami. Według starej 
anegdoty jedyną słabością żółwia jest to, 
że przewrócony na plecy staje się bezradny. 
Jeśli więc przyczepić dwa żółwie pleckami do 
siebie – stają się niepowstrzymane. Podobnie 
w dobrym związku. Nawet jeśli w pracy 
spotykamy jakiegoś sadystę, okaże się, że 
jeśli jest z kim o tym porozmawiać, mamy 
szansę sobie z nim poradzić. Choćby dlatego, 
że otrzymamy wsparcie, nie wierzymy w to, 
co sadysta nam próbuje wmówić, bo ma 
nam kto przypomnieć, że to nie jest prawda, 
a wreszcie zbieramy więcej pomysłów na 
działania, niż bylibyśmy w stanie sami wymy-
ślić i to dodatkowo będąc w dołku. To jest tak 
dobre pytanie, że mam poczucie, iż nawet nie 
liznąłem skorupki odpowiedzi. Poświęciłem 
temu zagadnieniu dwie ostatnie książki: 
Głaskologia i Wy wszyscy moi ja, a wciąż nie 
wyczerpałem tematu, choć obie pozycje są 
wręcz usiane badaniami.

Dlaczego ludzie pomagają sobie bardziej 
jeśli się znają? Nie mam tutaj na myśli zna-
jomości głębokiej jak przyjaźń, ale raczej 
coś w stylu, że prędzej pomogę sąsiadowi, 
np. podczas jakiegoś kataklizmu, niż obcej 
mi osobie, mimo, że obie te osoby znajdują 
się w podobnej sytuacji. Czy jest to związa-
ne z zaufaniem? Czy odzwierciedlenie 
tego zjawiska znajdziemy podczas naszej 
codziennej pracy, pomagając w projekcie 
bardziej komuś, kogo znamy, niż komuś 
zupełnie obcemu?

Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie 
ma. Ale jest masa poszlak, więc możemy 

wnioskować, że chodzi o wewnętrzne 
poczucie, iż w pojedynkę jesteśmy jednak 
dość wrażliwi i słabi, żeby nie powiedzieć nie-
poradni. W tym pytaniu jest też kilka różnych 
znaczeń. Na przykład: jeśli ludzie się znają 
(zwłaszcza długo), według badań sam ten fakt 
buduje pewien poziom zaufania. Jakbyśmy 
zakładali, że jeśli ktoś długo jest w moim 
kręgu znajomych, to znaczy, że przez ten czas 
nie próbował mnie wykorzystać, nie podpadł, 
więc można mu zaufać. Koślawe to założenie, 
ale takie podają badacze. Jeśli komuś ufam, to 
staje się on po części mną. Pomaga mi w życiu 
poradzić sobie z przeciwnościami, mogę iść do 
niego po pocieszenie – czyli rozłożenie troski 
na dwie osoby. Rozmawialiśmy już o tym. 
Uwzględniam jego opinie, emocjonalnie się 
z nim wiążę. Jeśli więc przydarza mu się jakaś 
katastrofa, to przydarza się ona także jakiejś 
emocjonalnej części mnie. Ekonomicznie jest 
mu pomóc, ponieważ im szybciej on stanie 
na nogi, tym ja szybciej odzyskam swoje 
wsparcie. W małych społecznościach, jak 
na przykład na wsi, pomoc sąsiadowi jest 
wręcz wymogiem społecznym. Nie można 
nie pomóc. Oczywiście daleki jestem od glory-
fikacji życia w małych społecznościach, bo ma 
ono też swoje zadry, ale tam jest to zrozumia-
łe. Pożar, to sytuacja z którą nie poradzi sobie 
jedna osoba. Dziś jest u sąsiada, jutro może 
być u mnie. Nie przyjdziesz z wiaderkiem 
– zostaniesz zapamiętany.

Cechy efektywnego menedżera?

Jest efektywny. Proste, prawda? Zacznę od 
końca – nie widzę w ogóle możliwości odpo-
wiedzi na to pytanie. Po pierwsze dlatego, że 
można nie mieć efektów, ponieważ otoczenie 
organizacyjne jest wadliwe. Na przykład 
rynek nie chce produktu. Nie ważne jakiego 
menedżera sprzedaży zatrudnimy, nic to nie 
da. Liczy się też zespół. Zespół pracujący przy 
zadaniach powtarzalnych będzie potrzebował 
zapewne ekstrawertyka. Tak przynajmniej 
pokazują badania. Ale w momencie transfor-
macji już introwertyk sprawdzi się lepiej. I co 
teraz? Zwalniać tamtego, czy wysyłać na 
szkolenie, które i tak niewiele nie zmieni, bo 
ekstrawersja jest relatywnie trwałą cechą 
osobowości, a ludzie mają już wyrobioną 
opinię. A jeśli zwolnić, to kogo zatrudnić? I po 
czym poznać, że będzie dobry? Nie istnieje 
ani jedno narzędzie rekrutacyjne, które na to 
pytanie odpowie. Na marginesie dodam, że 
pomijamy socjopatów i ludzi intencjonalnie 
robiących innym krzywdę. Szukamy efektyw-
nego menedżera. Umieszczając menedżera 
w pracy, wpasowujemy pewien konglomerat 
cech w układ sił, co do których wiemy, że są, 
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ale wielu z nich nie potrafimy nawet dostrzec, 
nie mówiąc już o mierzeniu. Jakie jest więc 
rozwiązanie? Może zwiększać prawdopodo-
bieństwo. Jak? Podczas procesu rekrutacji 
sprawdzać praktycznie to, co będzie wymaga-
ne w pracy, a nie pytać o zdanie. Zatrudniać 
na okres próbny. W związku z rosnącym 
udziałem pokolenia Y i Z, poszukiwać mene-
dżerów, którzy dużo rozmawiają z ludźmi, nie 
będą wymagali pracoholizmu, mają do pracy 
zrównoważony stosunek, potrafią w niezrozu-
miały dla starszych pracowników sposób 
dostrzegać wkład pracownika w zadanie i to 
parę razy dziennie, budują otoczenie, które 
da szansę pracownikowi się rozwijać, potrafią 
wypowiedzieć swoją wizję i jednocześnie mają 
w głowie ciekawy obraz świata. Wszystkie te 
cechy wychodzą z badań, ale po pierwsze nie 
dają żadnej gwarancji, po wtóre badanie nie 
sprawdza wszystkiego, a po trzecie większości 
wymienionych tu cech nie da się pomierzyć na 
etapie selekcji, więc i tak wrócimy do okresu 
próbnego i sprawnej rotacji w przypadku 
niezadowalających wyników.

Dlaczego łatwiej wyrazić krytykę niż 
pochwalić? I co nam to daje?

Wygląda na to, że jesteśmy ewolucyjnie 
zbudowani do szukania niebezpieczeństw, 
niedopatrzeń, błędów i zagrożeń. Jak głosi 
stara zasada: żeby się rozwijać, trzeba 
najpierw przeżyć. Z drugiej strony każdy, kto 
buduje długoterminowy związek zaczyna 
obserwować jak życzliwe gesty stają się 
transparentne. Trzydziesta zrobiona kawa 
i piętnasta kolacja nie robią już takiego wraże-
nia jak piknik na pierwszej randce. Ba, często 
nie robią już żadnego wrażenia. Nie usłyszymy 
ani dziękuję, ani… Za to dostrzegamy coraz 
więcej wad. Na szczęście u innych też, więc 
choć na początku wiążemy się z partnerem, 
bo jest świetny, to potem nie zostawiamy go, 
bo… inni są gorsi. Lista wad jednak rośnie. 
Życiowo jest to efekt uboczny ewolucyjnego 
mechanizmu wypatrywania zagrożeń: „Nie 
podziękował mi za herbatę, pewnie kogoś ma, 
pewnie mnie nie szanuje, pewnie nie kocha…”. 
Stąd wyprodukowaliśmy na to szereg 
nakładek. Choćby w postaci kultury osobistej. 
Dzięki temu zachowania mające na celu 
poinformowanie otoczenia, że je dostrzegamy 
odrywają się od na naszej zwierzęcej „intuicji”, 
a przyklejają się do człowieczeństwa i do 
sfery nawyków. Kulturalna osoba dziękuje za 
herbatę odruchowo, zawsze, nie tylko wtedy, 
kiedy czuje, że trzeba, bo zdaje sobie sprawę, 
że naszemu „czujemy, że trzeba” nie można 
do końca zaufać. Buddyści mówią zresztą, 
że uwaga jest najczystszą ekspresją miłości. 

Krótko mówiąc – ciągłe wypatrywanie 
kwestii, które są nie tak, powoduje, że mniej 
złych przygód w życiu nas spotyka. 

Ale w biznesie nie jest to już takie oczywiste. 
Biznes jest rywalizacyjny. W biznesie nie 
chcemy nie umrzeć. Nie umrzeć, czy nie 
przegrać z kretesem, to w biznesie za mało. 
W biznesie chcemy wygrać. Strategia na 
wygrywanie jest zupełnie inna, niż na to, żeby 
nic się nie stało. Strategia na wygrywanie 
zakłada, że poniesiemy ryzyko, choć wiemy, 
że wiąże się z niebezpieczeństwem straty. 
Zbyt dużo krytyki powoduje, że zespoły 
zaczynają mieć motywację jak w urzędach 
– żeby nic się nie stało. Dlatego w biznesie 
w procesie motywacyjnym tak się napinamy 
na zachęcanie ludzi do proaktywności. Tylko 
ta strategia zapewnia odpowiedni poziom 
działań ryzykownych, które z kolei prowadzą 
do innowacji i wysforowania się na rynku. 
Mówiąc bez ogródek zachęcanie ludzi do 
działania to kasa. Nie ma w tym żadnej magii, 
choć z zewnątrz wygląda to tak, jak byśmy 
motywowali pracowników, bo chcemy, żeby 
świat był lepszym miejscem. Ta, jasne…

Jaką radę dałbyś naszym czytelnikom, 
menedżerom, szefom, członkom zespołów 
projektowych?

Zależy od sytuacji. Tak w ciemno? Poszukać 
kogoś, kogo można spytać o radę. Częściej 
zadawać pytania, niż wygłaszać opinie. To 
zwłaszcza do mężczyzn. Modyfikować strate-
gie i sprawdzać, która różnica robi różnicę. 
Nie przywiązywać się do modeli, ale nie ze 
względu na te truizmy, że „świat się zmienia”, 
a raczej dlatego, że nikt nie wie jak jest dobrze. 
Nie ma dobrego modelu. Choć – jak mówią 
matematycy – model zawsze jest idealny, 
tylko życie popełnia błędy. Niektórzy zacho-
wują się tak, jakby wiedzieli o co chodzi, ale 
fakt jest taki, że nie wiedzą. Nikt nie wie. Albo 
zarabia na tym, że udaje, że wie. Jak biznes 
testów rekrutacyjnych – miliardy dolarów 
rocznego przychodu powodują, że nikt się nie 
przyzna jak liche są to narzędzia. W kłopoty 
wpędza nas nie to, czego nie wiemy, ale to, 
co wiemy i okazuje się, że wiemy źle. Dalej. 
Nie przejmować się, kiedy mamy wątpliwości. 
Przejmować się, kiedy wątpliwości nie mamy 
i poszukać kogoś, kto ma. Wziąć je pod uwagę. 
Nie mnożyć członków zespołu. Zespół nie 
powinien mieć więcej niż pięć osób. Zebranie 
podobnie. Za każdą z tych „porad” stoi pewna 
bateria badań, polecam więc także bardziej 
czytać teksty merytoryczne, niż słuchać 
motywacyjnych przemówień. Tworzyć plan B, 
a nie tylko A. Tworzenie planu B nie przynosi 

pecha (wbrew potocznej opinii), za to skutecz-
nie wycina z procesu narcystyczne zapędy. 
Edukować się z jak najlepszych źródeł, nie po 
to, by odnieść sukces, ale po to, by zwiększyć 
prawdopodobieństwo sukcesu najbardziej jak 
się w swoich warunkach ma szansę.

I na koniec. Tytułowe pytanie. Czy człowiek 
jest silniejszy od pączka?

Hahaha… Nie jest. Przykład pączka zaczerp-
nięty oczywiście z książki Wy wszyscy moi 
ja. Wybrałem tam metaforę jedzenia, ponie-
waż nie zjedzenie leżącej na widoku pyszno-
ści (w tym przypadku pączka) wymaga kilku-
dziesięciu aktów silnej woli w ciągu dnia. To 
jest niemożliwe do ciągłej replikacji. Pączek 
w końcu zawsze wygra. Przytaczam badania 
pokazujące w jaki sposób silna wola się waha, 
wyczerpuje… A pączka nie ubywa. Wtedy 
wystarczy tylko sekunda nieuwagi i… Nie 
różnimy się niczym od kogoś, kto po prostu 
od razu rano wsadził sobie do ust pączka i po-
łknął. Amen. Konkluzja jest taka, że mistrzo-
wie silnej woli nie trenują jej jakoś wyjątko-
wo, ale po prostu tak organizują otoczenie, 
żeby nie wystawiać silnej woli na próbę. Po 
odpowiedź na pytanie jak to robić – oczywi-
ście zapraszam do lektury książki.
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Na początek chciałbym podziękować Ci za 
dwa lata niestrudzonej pracy w roli preze-
sa PMI PC. Jak oceniasz ten okres, najpierw 
– z perspektywy osobistej?

Działalność społeczna, dziewięć lat w PMI, ale 
także wspieranie innych fundacji, pomaga mi 
w odkrywaniu sensu życia. Te ostatnie dwa 
lata, to z jednej strony ciężka praca, z drugiej, 
niesamowity rozwój jako przywódca. Jeszcze 
dwa lata temu zakwalifikowałabym siebie do 
„Zielonych”, dziś dotykam „Turkusu”, czyli ko-
lejnego etapu ewolucji człowieka nazywanego 
też autentycznym lub integralnym, który ko-
responduje z „potrzebą samorealizacji” w pira-
midzie Maslowa. A dziś świat potrzebuje Tur-
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kusowych liderów. Jak pokazują badania, spój-
ność (ang. integrity), rozumiana jako auten-
tyczność, szczerość, uczciwość, prostolinij-
ność, to jedna z najbardziej poszukiwanych 
cech dzisiejszego przywódcy. Więcej na ten 
temat można znaleźć na moim blogu w arty-
kule „O przywództwie słów kilka”.

A jak według Ciebie zmienił się polski od-
dział PMI przez te dwa lata?

Powołaliśmy dwa nowe oddziały, obecnie jest 
ich jedenaście. Zorganizowaliśmy dwa naj-
większe kongresy w historii PMI Poland Chap-
ter. W 2014 r. przygotowaliśmy dwie ścież-
ki tematyczne, w których uczestniczyło 300 
osób, a w 2015 r. w trzech ścieżkach wzięło 

udział 400 uczestników. Dodatkowo, oddzia-
ły zorganizowały kilka konferencji lokalnych. 
Kolejne edycje New Trends in Project Ma-
nagement w Trójmieście, w tym roku odbyła 
się już piąta, PAM Summit w Krakowie, trzy 
edycje Konferencji Zarządzania Projektami we 
Wrocławiu, dwie w Katowicach, a trzecia jest 
w trakcie przygotowań. Natomiast oddział 
poznański w tym roku przygotował pierwszą 
w Polsce PMPIADĘ, która okazała się wiel-
kim sukcesem, i w której uczestniczyło ponad 
300 osób.

Oprócz seminariów, warsztatów i konferencji 
zrealizowaliśmy też sporo projektów. Projekt 
Roku 2015 po raz pierwszy wyłonił zwycięz-
ców w dwóch kategoriach, tradycyjnej i zwin-
nej. Co roku wybieramy też Wolontariuszy 
Roku oraz wspieramy projekt Enactus, który 
w ostatnich dwóch latach bardzo się rozwi-
nął. Gdański oddział kontynuuje organizację 
English Camp – latem zorganizował trzynastą 
letnią edycję, a wliczając zimowe, był to już 
dwudziesty obóz! Ku mojej radości, do Gdań-
ska dołączyły kolejne oddziały. Warszawa zre-

alizowała już po raz trzeci Project Manage-
ment Kids Camp, a oddział kujawsko-pomor-
ski pierwszy w tym roku Junior Camp. Pro-
gram Project Management at School również 
ma na swoim koncie sporo sukcesów, a nasz 
kwartalnik „Strefa PMI” zdobył trzecie miej-
sce w prestiżowej rywalizacji branży custom 
publishing w ramach 15. jubileuszowej edycji 
Konkursu Biuletynów Firmowych.

Jako, że jednym z obszarów działalności PMI 
są również badania, wspólnie z Deloitte za-
projektowaliśmy i przeprowadziliśmy badanie 
na temat cyfrowej dojrzałości polskich firm. 
Od dwóch lat jesteśmy też partnerem bada-
nia wynagrodzeń, przeprowadzanego przez 
Goldman Recruitment, które po raz drugi po-
kazało, że posiadacze certyfikatu Project 
Management Professional (PMP)® zarabia-
ją więcej niż posiadacze innych popularnych 
certyfikatów z obszaru zarządzania projek-
tami w Polsce. Aby więc umożliwić zdoby-
cie najbardziej rozpoznawalnego certyfika-
tu na świecie osobom, dla których język an-
gielski jest ograniczeniem, od tego roku udo-
stępnione zostało polskie wspomaganie języ-
kowe podczas egzaminów PMP® i CAPM®.  

W tym roku uruchomiliśmy też nową stronę 
internetową, która pomimo, że wymaga jesz-
cze sporo nakładu pracy, spotkała się z cie-
płym przyjęciem. W tej kadencji, po raz pierw-
szy w historii stowarzyszenia udało się nawią-
zać współpracę z administracją publiczną. Je-
steśmy współorganizatorem Akademii Lidera 
IT, za którą zostaliśmy wyróżnieni tytułem 
„Organizacja Odpowiedzialna Społecznie IT”. 

Co uważasz za największe osiągnięcie 
PMI Poland Chapter za Twojej kadencji?

Nie byłoby tych sukcesów bez synergii po-
między oddziałami regionalnymi i chapte-
rem. Dwa lata temu, obejmując rolę prezesa, 
postawiłam na efektywną współpracę, gdyż 
wierzyłam, że rezultat całego stowarzysze-
nia będzie większy niż suma rezultatów, jakie 
uzyskałyby oddziały pracując osobno. Zgod-
nie z afrykańskim przysłowiem: „Jeśli chcesz 
dojść szybko, idź sam, a jeśli dalej idź razem”. 
Powiem szczerze, że wtedy nie spodziewa-
łam się aż takich wyników. Zyski stowa-
rzyszenia wzrosły kilkukrotnie w porówna-
niu z najlepszym rokiem pierwszych dziesię-
ciu lat działalności i wyniosły 144 000 PLN 
w 2014 r. i 99 000 PLN w 2015 r. Jednak nie 
zysk jest dla mnie najważniejszy, a podzię-
kowania jakie otrzymuję. Pozwolisz, że zacy-
tuję jedno z nich: „Dziękuję za zaufanie jakim 
obdarzasz nie tylko mnie, ale i innych wolon-
tariuszy. Nie mieszasz się w pracę, pozosta-
wiając bardzo dużą przestrzeń swobody, kre-
acji, kreatywności, eksperymentowania. Ten 
brak polityki oraz swoboda dają mega kop-
niaka motywacyjnego. To takie bardzo rzad-
kie i tak cenne cechy u Liderów. Ja z natury 
wszędzie wkładam palce i staram się poma-
gać/poprawiać wszystko, co tylko mogę. Nie 
osoby, ale procesy, produkty, usługi, tak aby 
było po prostu lepsze. Bardzo często spotyka-
łem się z odbiorem negatywnym tych zacho-
wań, gdzie zaangażowanie pasjonatów było 
hamowane politycznymi grami i powiązania-
mi. W PMI tego nie ma. PMI Poland Chapter to 
jedyna organizacja jaką spotkałem, która daje 
taką swobodę, kreatywność i potencjał roz-
woju. Ludzie są po prostu mega! A ludzie zbli-
żają do siebie innych, podobnych w stylu my-
ślenia i pracy, gdzie przykład i naśladowa-

Świat potrzebuje turkusowych
liderów
Z Małgorzatą Kusyk, prezes PMI Poland Chapter w latach
2014-2016, rozmawia Szymon Pawłowski.

nie idzie z góry. Jestem dumny jak patrzę na 
logo PMI PC i cieszę się, że tutaj wylądowałem 
i mam nadzieję, że nie na krótko. Dziękuję za 
kulturę, którą tworzysz w tej organizacji oraz 
wartości, które krzewisz w wolontariuszach”.

Jakie masz plany na przyszłość? Czy dalej 
będziemy mogli obserwować Twoją aktyw-
ność w polskim oddziale PMI, a może bę-
dziesz udzielać się bardziej globalnie?

Jeszcze nie wiem, na pewno nie zniknę 
z radaru i będę wspierać poszczególne inicja-
tywy jako mentor. Mam też kilka innowacyj-
nych pomysłów związanych z obszarem za-
rządzania projektami i chciałabym im poświę-
cić trochę uwagi. Na koniec pragnę serdecz-
nie podziękować całemu zespołowi, wszyst-
kim wolontariuszom, partnerom, sponsorom 
i członkom oraz sympatykom za te niezwykłe 
dwa lata i życzyć kolejnych sukcesów. Kon-
tynuujcie dzieło, które rozpoczęłam, buduj-
cie organizację ukierunkowaną na spełnienie 
i samorealizację.

STREFA PMI PC
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dwa lata niestrudzonej pracy w roli preze-
sa PMI PC. Jak oceniasz ten okres, najpierw 
– z perspektywy osobistej?

Działalność społeczna, dziewięć lat w PMI, ale 
także wspieranie innych fundacji, pomaga mi 
w odkrywaniu sensu życia. Te ostatnie dwa 
lata, to z jednej strony ciężka praca, z drugiej, 
niesamowity rozwój jako przywódca. Jeszcze 
dwa lata temu zakwalifikowałabym siebie do 
„Zielonych”, dziś dotykam „Turkusu”, czyli ko-
lejnego etapu ewolucji człowieka nazywanego 
też autentycznym lub integralnym, który ko-
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kusowych liderów. Jak pokazują badania, spój-
ność (ang. integrity), rozumiana jako auten-
tyczność, szczerość, uczciwość, prostolinij-
ność, to jedna z najbardziej poszukiwanych 
cech dzisiejszego przywódcy. Więcej na ten 
temat można znaleźć na moim blogu w arty-
kule „O przywództwie słów kilka”.

A jak według Ciebie zmienił się polski od-
dział PMI przez te dwa lata?

Powołaliśmy dwa nowe oddziały, obecnie jest 
ich jedenaście. Zorganizowaliśmy dwa naj-
większe kongresy w historii PMI Poland Chap-
ter. W 2014 r. przygotowaliśmy dwie ścież-
ki tematyczne, w których uczestniczyło 300 
osób, a w 2015 r. w trzech ścieżkach wzięło 

udział 400 uczestników. Dodatkowo, oddzia-
ły zorganizowały kilka konferencji lokalnych. 
Kolejne edycje New Trends in Project Ma-
nagement w Trójmieście, w tym roku odbyła 
się już piąta, PAM Summit w Krakowie, trzy 
edycje Konferencji Zarządzania Projektami we 
Wrocławiu, dwie w Katowicach, a trzecia jest 
w trakcie przygotowań. Natomiast oddział 
poznański w tym roku przygotował pierwszą 
w Polsce PMPIADĘ, która okazała się wiel-
kim sukcesem, i w której uczestniczyło ponad 
300 osób.

Oprócz seminariów, warsztatów i konferencji 
zrealizowaliśmy też sporo projektów. Projekt 
Roku 2015 po raz pierwszy wyłonił zwycięz-
ców w dwóch kategoriach, tradycyjnej i zwin-
nej. Co roku wybieramy też Wolontariuszy 
Roku oraz wspieramy projekt Enactus, który 
w ostatnich dwóch latach bardzo się rozwi-
nął. Gdański oddział kontynuuje organizację 
English Camp – latem zorganizował trzynastą 
letnią edycję, a wliczając zimowe, był to już 
dwudziesty obóz! Ku mojej radości, do Gdań-
ska dołączyły kolejne oddziały. Warszawa zre-

alizowała już po raz trzeci Project Manage-
ment Kids Camp, a oddział kujawsko-pomor-
ski pierwszy w tym roku Junior Camp. Pro-
gram Project Management at School również 
ma na swoim koncie sporo sukcesów, a nasz 
kwartalnik „Strefa PMI” zdobył trzecie miej-
sce w prestiżowej rywalizacji branży custom 
publishing w ramach 15. jubileuszowej edycji 
Konkursu Biuletynów Firmowych.

Jako, że jednym z obszarów działalności PMI 
są również badania, wspólnie z Deloitte za-
projektowaliśmy i przeprowadziliśmy badanie 
na temat cyfrowej dojrzałości polskich firm. 
Od dwóch lat jesteśmy też partnerem bada-
nia wynagrodzeń, przeprowadzanego przez 
Goldman Recruitment, które po raz drugi po-
kazało, że posiadacze certyfikatu Project 
Management Professional (PMP)® zarabia-
ją więcej niż posiadacze innych popularnych 
certyfikatów z obszaru zarządzania projek-
tami w Polsce. Aby więc umożliwić zdoby-
cie najbardziej rozpoznawalnego certyfika-
tu na świecie osobom, dla których język an-
gielski jest ograniczeniem, od tego roku udo-
stępnione zostało polskie wspomaganie języ-
kowe podczas egzaminów PMP® i CAPM®.  

W tym roku uruchomiliśmy też nową stronę 
internetową, która pomimo, że wymaga jesz-
cze sporo nakładu pracy, spotkała się z cie-
płym przyjęciem. W tej kadencji, po raz pierw-
szy w historii stowarzyszenia udało się nawią-
zać współpracę z administracją publiczną. Je-
steśmy współorganizatorem Akademii Lidera 
IT, za którą zostaliśmy wyróżnieni tytułem 
„Organizacja Odpowiedzialna Społecznie IT”. 

Co uważasz za największe osiągnięcie 
PMI Poland Chapter za Twojej kadencji?

Nie byłoby tych sukcesów bez synergii po-
między oddziałami regionalnymi i chapte-
rem. Dwa lata temu, obejmując rolę prezesa, 
postawiłam na efektywną współpracę, gdyż 
wierzyłam, że rezultat całego stowarzysze-
nia będzie większy niż suma rezultatów, jakie 
uzyskałyby oddziały pracując osobno. Zgod-
nie z afrykańskim przysłowiem: „Jeśli chcesz 
dojść szybko, idź sam, a jeśli dalej idź razem”. 
Powiem szczerze, że wtedy nie spodziewa-
łam się aż takich wyników. Zyski stowa-
rzyszenia wzrosły kilkukrotnie w porówna-
niu z najlepszym rokiem pierwszych dziesię-
ciu lat działalności i wyniosły 144 000 PLN 
w 2014 r. i 99 000 PLN w 2015 r. Jednak nie 
zysk jest dla mnie najważniejszy, a podzię-
kowania jakie otrzymuję. Pozwolisz, że zacy-
tuję jedno z nich: „Dziękuję za zaufanie jakim 
obdarzasz nie tylko mnie, ale i innych wolon-
tariuszy. Nie mieszasz się w pracę, pozosta-
wiając bardzo dużą przestrzeń swobody, kre-
acji, kreatywności, eksperymentowania. Ten 
brak polityki oraz swoboda dają mega kop-
niaka motywacyjnego. To takie bardzo rzad-
kie i tak cenne cechy u Liderów. Ja z natury 
wszędzie wkładam palce i staram się poma-
gać/poprawiać wszystko, co tylko mogę. Nie 
osoby, ale procesy, produkty, usługi, tak aby 
było po prostu lepsze. Bardzo często spotyka-
łem się z odbiorem negatywnym tych zacho-
wań, gdzie zaangażowanie pasjonatów było 
hamowane politycznymi grami i powiązania-
mi. W PMI tego nie ma. PMI Poland Chapter to 
jedyna organizacja jaką spotkałem, która daje 
taką swobodę, kreatywność i potencjał roz-
woju. Ludzie są po prostu mega! A ludzie zbli-
żają do siebie innych, podobnych w stylu my-
ślenia i pracy, gdzie przykład i naśladowa-

nie idzie z góry. Jestem dumny jak patrzę na 
logo PMI PC i cieszę się, że tutaj wylądowałem 
i mam nadzieję, że nie na krótko. Dziękuję za 
kulturę, którą tworzysz w tej organizacji oraz 
wartości, które krzewisz w wolontariuszach”.

Jakie masz plany na przyszłość? Czy dalej 
będziemy mogli obserwować Twoją aktyw-
ność w polskim oddziale PMI, a może bę-
dziesz udzielać się bardziej globalnie?

Jeszcze nie wiem, na pewno nie zniknę 
z radaru i będę wspierać poszczególne inicja-
tywy jako mentor. Mam też kilka innowacyj-
nych pomysłów związanych z obszarem za-
rządzania projektami i chciałabym im poświę-
cić trochę uwagi. Na koniec pragnę serdecz-
nie podziękować całemu zespołowi, wszyst-
kim wolontariuszom, partnerom, sponsorom 
i członkom oraz sympatykom za te niezwykłe 
dwa lata i życzyć kolejnych sukcesów. Kon-
tynuujcie dzieło, które rozpoczęłam, buduj-
cie organizację ukierunkowaną na spełnienie 
i samorealizację.

Małgorzata
Kusyk

PMP®, PRINCE2®, CEO AgilePMO, mentor, 
trener biznesu, wykładowca MBA, twórca in-
nowacyjnych szkoleń i metodyk, w tym 
pierwszej w Polsce Akademii Transition Ma-
nagera.

Praktyk zarządzania projektami z wieloletnim 
doświadczeniem, które zdobyła prowadząc 
globalne projekty na całym świecie w róż-
nych sektorach i branżach, łącząc w nich po-
dejścia zwinne z tradycyjnymi. Tak jak 
Michael Jordan wierzy, że "dzięki talentowi 
możesz wygrywać spotkania, ale to inteli-
gencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa 
się mistrzostwa". Prelegentka na konferen-
cjach w Polsce i na świecie, autorka wielu ar-
tykułów oraz inspirującego bloga. Od wielu 
lat aktywnie działa w stowarzyszeniu PMI®. 
To, co ją wyróżnia to kreatywność i otwar-
tość na eksperymentowanie, dzięki czemu 
rozwiązania, które proponuje są unikatowe 
i dostosowane do potrzeb klienta.
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Project Management Institute Poland Chapter to 11 oddziałów
i kilkuset członków w całej Polsce, hołdujących statutowej misji:

Promować profesjonalizm w zarządzaniu 
projektami w biznesie, organizacjach 
i ośrodkach akademickich, we współpracy z PMI.

Sprawdź sam: www.pmi.org.pl

zniżki na wydarzenia 
organizowane przez PMI Poland 
Chapter i oddziały lokalne

zniżki na szkolenia organizowane przez firmy współpracujące 
z PMI Poland Chapter

bezpłatnej prenumeraty drukowanej wersji „Strefy PMI” 
i otrzymywania kwartalnika drogą pocztową

budowania profesjonalnej sieci kontaktów w środowisku 
zarządzania projektami w realiach polskiej gospodarki i biznesu

wstępu na ciekawe seminaria, konferencje i warsztaty 
i pozyskiwania punktów PDU, niezbędnych do 
przedłużenia certyfikacji PMP® i innych

uczestnictwa w realizowanych przez PMI Poland Chapter 
projektach edukacyjnych i CSR oraz współpracy z rosnącym 
gronem wolontariuszy PMI

Dzięki członkostwu
w PMI Poland Chapter
masz możliwość:

Ponadto
członkostwo w PMI
zapewni Ci:

bezpłatny dostęp do biblioteki standardów PMI, 
na czele z PMBOK® Guide

bezpłatny dostęp do publikacji PMI, między innymi Project 
Management Journal®, PM Network®, PMI Today®

zniżki na udział w konferencjach PMI Global Congresses 
i ResearchConferences, seminariach SeminarsWorld® 
i eSeminarsWorld

dostęp do globalnej bazy ofert pracy za pośrednictwem CareerHeadquarters 
i edytora spersonalizowanej ścieżki kariery PMI Career Framework

zniżki na egzaminy PMI 
i re-certyfikację
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Tegoroczna, 11. edycja Międzynarodowe-
go Kongresu PMI Poland Chapter, nadcho-
dzi wielkimi krokami. W dniach 28-30 listo-
pada, organizatorzy tego wydarzenia przenio-
są wszystkich uczestników w niesamowitą 
podróż do świata zarządzania projektami. Kil-
kudziesięciu wolontariuszy PMI z całej Polski 
pracuje nad tym, aby tegoroczna edycja była 
naprawdę wyjątkowa. Nawiązanie do podróży 
nie jest przypadkowe, ponieważ hasło prze-
wodnie Kongresu brzmi: Journey to Value. 

Kongres odbędzie się w Warszawie i będzie po-
dzielony na trzy główne ścieżki, a każda z nich 
odpowiadać będzie jednemu z trzech boków 
PMI Talent Triangle. Każdy uczestnik będzie 
mógł poczuć się jak podróżnik odbywający 
swoją drogę do wartości. Światowej klasy pre-
legenci, mówcy, doświadczeni kierownicy pro-
jektów będą pełnili rolę przewodników, którzy 
poprowadzą każdego uczestnika bezpieczną 
drogą do celu. 
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Wybierając się w każdą podróż na początku 
staramy się do niej jak najlepiej przygotować, 
w związku z tym sprawdzamy mapy, czyta-
my o miejscu, gdzie się wybieramy, staramy 
się poznać kulturę i zachowania mieszkań-
ców danego miejsca. Tak samo rozpocznie się 
nasza podróż podczas tego Kongresu. Ścieżka 
Technical Management pozwoli nam poznać 
tajemnice naszych przewodników, jakimi po-
sługują się każdego dnia, aby projekty przez 
nich realizowane były zakończone sukcesem. 
Taka wymiana doświadczeń podbuduje nasze 
techniczne przygotowanie do prowadzenia 
projektów, biur projektowych, programów czy 
portfeli. 

Mając wiedzę na temat danego miejsca przy-
gotowujemy samych siebie, zaopatrujemy się 
w niezbędny ekwipunek czy szczepimy się 
wyjeżdżając do krajów tropikalnych. Ta część 
przygotowania do podróży świetnie koreluje 
z następną ścieżką Leadership Management, 

w trakcie której nasza uwaga zostanie zwró-
cona na umiejętności miękkie, pozwalające 
nam na stanie się dobrym i skutecznym lide-
rem zespołu.

Będąc przygotowanym możemy ruszyć 
w podróż do nowego miejsca. Ostatnia ścież-
ka, Strategic Management, to swoista podróż 
po kuluarach zarządzania projektami, podczas 
której będziemy mogli znaleźć odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania ze świata zarządzania, 
biznesu czy strategii. 

Swoją podróż do świata zarządzania projektami 
warto rozpocząć już teraz. – Niedawno urucho-
miliśmy rejestrację uczestników, o szczegółach 
można dowiedzieć się z odświeżonej strony in-
ternetowej wydarzenia – mówi Łukasz Palusz-
kiewicz, Project Manager Kongresu. – Warto 
zarezerwować miejsce już teraz, gdyż lista zgło-
szonych abstraktów jest imponująca, zarów-
no w aspektach merytorycznych, jak i w samej 
liczbie zgłoszeń. Mimo to, wciąż jesteśmy 
otwarci na nowe zgłoszenia, wszystko po to, 
aby nasi goście czuli się wyjątkowo pod każdym 
względem podczas największego i najlepszego 
wydarzenia związanego z zarządzaniem projek-
tami w Polsce – dodaje Paluszkiewicz.

Zapraszamy wszystkich adeptów zarządzania 
projektami do odbycia razem z nami tej niesa-
mowitej podróży.

Wybierz się w podróż
z PMI Poland Chapter
Jakub Szczepkowski

STREFA PMI PC





Fo
t.

 A
nn

a 
K

op
eć

46 STREFA PMI, NR 14, WRZESIEŃ 2016, WWW.STREFAPMI.PL

STREFA PMI PC



47STREFA PMI, NR 14, WRZESIEŃ 2016, WWW.STREFAPMI.PL

Często występującą barierą, 
zniechęcającą kierowników 
projektów do uczestnictwa 
w konferencjach branżowych, 
jest znużenie podręcznikową 
teorią i klasyczną formą 
prezentacji. Wrocławski oddział 
PMI Poland Chapter organizując 
kolejną, III konferencję postawił 
na doświadczenie i praktyczne 
przykłady.

250 uczestników tegorocznej konferencji pod 

hasłem Projekty okiem praktyka w dniach 

19-20 maja 2016 r. wysłuchało 8 prelekcji 

oraz zweryfikowało własną wiedzę i umiejęt-

ności w trakcie 4 warsztatów.

Konferencję otworzyło motywujące wy-

stąpienie Małgorzaty Kusyk i Agnieszki 

Marii Gasperini o sukcesach PMI na świecie 

i w Polsce oraz o roli wolontariatu i elastycz-

ności w organizacji.

Jak płynąć z falą i nie zatonąć w megapro-

jekcie? Jak synchronizować, testować i ko-

rzystać z systemów wspierających? Jak roz-

mawiać z interesariuszami? Na te pytania 

udzielał uczestnikom odpowiedzi Grzegorz 

Szałajko. Jego 12S jako błyskotliwa autorska 

interpretacja Six Sigma na długo zapadły słu-

chaczom w pamięć.

Jest zadanie, czas płynie, a Wam się nie 

chce? Prokrastynację, czyli problem odwleka-

nia i przekładania na później pracy w zespo-

le projektowym, zdiagnozował dla uczestni-

ków konferencji Bartosz Liberski. Przekazał 

również szereg praktycznych wskazówek, jak 

sobie z nią radzić. 

Tematu PMI-owych trendów w zarządzaniu 

i odpowiedzenia na pytanie: „kreujemy czy 

powtarzamy?” podjął się Tomasz Andreasik 

z TenStep Polska, który podczas swojego wy-

stąpienia przeprowadził wśród uczestników 
szybką,  interaktywną ankietę na temat za-
rządzania. Wyników ankiety nie zdradzamy, 
natomiast zachęcamy do ich obejrzenia na 
stronie TenStep.

Poker, Obserwacja, Zaangażowanie, Strategia 
– te hasła wiążą się z wystąpieniem zatytu-
łowanym „Co wspólnego ma współczesny PM 
z pokerowym graczem?”. Podczas swojej pre-
zentacji Maciej Bodych z WHITECOM Project 
Experience odsłonił kilka kart, użytecznych 
również dla kierownika projektu.

Kolejny prelegent, Mirosław Dąbrowski zrobił 
przegląd dziesiątek metod, praktyk oraz tech-
nik związanych ze zwinnym zarządzaniem, po-
kazując słuchaczom obecną skalę i dojrzałość 
ruchu agile.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się pre-
lekcją Wojciecha Walczaka, który posta-
wił kierowników projektów na baczność. „Za-
rządzanie projektami nie działa!” – pod takim 
hasłem Wojtek udowadniał przewagę myśle-
nia systemowego nad klasycznym podejściem 
projektowym.

Drugi dzień konferencji składał się z praktycz-
nych warsztatów i ćwiczeń. O kosztach złego 
planowania w zmiennym środowisku przeko-
nali się uczestnicy warsztatów PlayingLean 
powadzonych przez Mirosława Dąbrowskie-
go. Paweł Gąsowski złupił skórę słabym ne-
gocjatorom w najnowszej grze firmy Octigo: 
Templariusze, a Tomasz Andreasik przete-
stował hybrydowe harmonogramowanie zło-
żonych projektów. Przykłady i symulacje Ma-
cieja Bodycha pogłębiły wiedzę uczestników 
na temat roli zasobów ludzkich w projektach. 

Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu wolonta-
riuszy z wrocławskiego oddziału PMI Poland 
Chapter, wydarzenie odniosło sukces pobijając 
rekord oddziału w ilość uczestników eventu, 
prelekcji i warsztatów. 

III konferencja PMI Wrocław odbywała się 
w Silver Tower Centre, znanym ze smacznej 

Rekordowo, dynamicznie
i praktycznie
III Konferencja PMI Wrocław: Projekty okiem praktyka
Anna Muszyńska, Aleksander Lemiec

Anna
Muszyńska

Absolwentka psychologii w biznesie, zarzą-
dzania przedsiębiorstwem oraz studiów po-
dyplomowych zarządzania projektem Octigo 
WSB. Wewnętrzny audytor ISO 9001. Twórca 
i szef ogólnopolskiego działu archiwum wio-
dącego operatora logistycznego w branży 
farmaceutycznej. Zwolenniczka myślenia la-
teralnego i kreatywnych rozwiązań syste-
mowych.

kuchni i niebanalnej aranżacji wnętrz. Na ko-

lejną konferencję, poświęconą psychologii 

w biznesie i projektach zapraszamy 21 paź-

dziernika 2016 r. do wrocławskiego Hiltona. 

Bądźcie z nami. Będzie się działo!

Aleksander
Lemiec

Pracuje w Redknee jako kierownik działu roz-
woju programowania, tworzącego systemy 
dla operatorów telekomunikacyjnych. Ukoń-
czył fizykę stosowaną na Politechnice Wro-
cławskiej. Efektywne zarządzanie firmami 
softwarowymi, zarządzanie projektami, inno-
wacje i startupy to tematy, które interesują 
Olka zawodowo, a w wolnym czasie odpo-
czywa przy symulatorach lotów oraz dbając 
o swoje akwarium.



Fo
t.

 M
ile

na
 H

en
sz

ke
, J

ak
ub

 N
it

ka
, A

da
 G

rz
en

ko
w

ic
z,

 T
om

as
z 

C
hu

dy

48 STREFA PMI, NR 14, WRZESIEŃ 2016, WWW.STREFAPMI.PL

STREFA PMI PC



49STREFA PMI, NR 14, WRZESIEŃ 2016, WWW.STREFAPMI.PL

Ostatnia edycja English Camp, organizowane-
go przez wolontariuszy gdańskiego oddziału 
PMI PC była wyjątkowa. Stało się to za sprawą 
kilku czynników. Po pierwsze, była to jubile-
uszowa, 20. edycja tego obozu. Po drugie, wy-
jątkowo projekt realizowany był we współpra-
cy z wolontariuszami z kujawsko-pomorskiego 
oddziału PMI PC. Dzięki temu ruszył też pro-
jekt Junior Camp, który od teraz cyklicznie or-
ganizować będzie kolejny oddział stowarzy-
szenia. Po trzecie, znów zakończyliśmy projekt 
sukcesem i udało się nam w 100% zrealizować 
nasze założenia. 

Jeśli PMI, to oczywiście projekty 
Projekt I: English Summer Camp 2016, czyli 
organizacja obozu, pozyskanie funduszy, re-
krutacja dzieci, program obozu, zebranie kadry 
i pozwoleń wzięła na siebie liczna grupa wo-
lontariuszy prężnie działająca w 5 zespołach 
przez około 4 miesiące na czele z Project Ma-
nagerem, Mileną Henszke. 

Projekt II: Junior Camp (nazwa dla tego 
samego obozu nadana przez oddział kujaw-
sko-pomorski) na czele z Project Managerem, 
Bożeną Pawłowską. 

Oba oddziały działały współpracowały ze sobą 
aby wykonać zaplanowane zadania. Milena 
i Bożena zarządzały zespołami wolontariuszy 
w obu oddziałach i razem budowały wizję ko-
lejnego obozu. Idea i cel ten sam – zabrać po-
trzebujące dzieci na obóz języka angielskiego 
i zapewnić im moc atrakcji. Misja w pełni za-
kończona sukcesem. 

Projekt III: Zatrzymaj chwile. Wakacje 
w obiektywie. Taki właśnie był temat prze-
wodni obozu. Dzieci otrzymały aparaty foto-
graficzne i w ośmiu zespołach przez cały obóz 
opracowywały kalendarze na 2017 rok. Pod-
czas ceremonii zamknięcia obozu, 31 lipca 
2016 wszystkie zespoły przedstawiły swoje 
prace i opowiedziały o nich w języku angiel-
skim. Zaskoczyła nas jakość wykonania oraz 
wspaniałe zdjęcia jakie dzieciaki zrobiły do 
swoich kalendarzy. Najlepsze zdjęcia zostaną 
wybrane przez wolontariuszy i trafią do kalen-
darza, który planujemy wydrukować w wersji 
papierowej.  W trakcie obozu były też zaję-
cia z fotografii, dzieci miały okazję spróbo-
wać robić zdjęcia profesjonalnym sprzętem, 

nauczyły się ustawiać aparaty, poznały także 
tajniki pracy fotografa. 

Bez Was by się to nie udało
Mam ogromną przyjemność być Program Ma-
nagerem tego przedsięwzięcia i mogę tylko 
dodać: Dziękuję! Milena, Bożena oraz wszy-
scy wolontariusze z obu oddziałów, znako-
micie sobie poradziliście z tym trudnym za-
daniem. Wiem, ile czasu na to poświęciliście 
i jestem pewna, że dzieci, którym dzięki temu 
pomogliście są Wam ogromnie wdzięczne. Ja 
jestem dumna z tego, że mamy tak wspania-
łych i kreatywnych wolontariuszy, którzy się 
angażują poświęcając swój prywatny czas na 
pomoc innym. Jestem dumna, że mogę być 
częścią tej inicjatywy. 

Podziękowania należą się nie tylko wolonta-
riuszom, ale także sponsorom i partnerom, 
bez których by się to nie udało. Do grona na-
szych regularnych sponsorów, tj. AURAEKO 
Organizacja Odzysku  Sprzętu Elektryczne-
go i Elektronicznego SA, Thomson Reuters, 
WNS, Rotary Sopot, HK Finance, Metsa, Jep-
pesen, ABSL, w tej edycji dołączyli również 
nowi sponsorzy: State Street, Ergo Hestia, 
Studio Gambit, GIWK, Glencore oraz Funda-
cja in SPE. Lista partnerów jest równie długa, 
a znajdziecie ich wszystkich na naszej stronie 
www.english-camp.pl. Gorąco zachęcamy do 
jej odwiedzania, gdyż już niedługo zaczniemy 
przygotowania do kolejnej edycji, a w mię-
dzyczasie mamy jeszcze kilka niespodzianek.

O inicjatywie
Pierwszy English Camp odbył się latem 2004 
roku, od 2009 wolontariusze organizują rów-
nież zimową edycję. Do tej pory udało się nam 
pomóc blisko 800 dzieciom z domów dziec-
ka, rodzin w trudnej sytuacji materialnej bądź 
będących pod opieką placówek typu MOPS 
czy też Fundacji Hospicyjnej. Obóz trwa dwa 
tygodnie i w trakcie jego trwania dzieci mają 
30-godzinny kurs języka angielskiego, a także 
w zespołach realizują projekt pod opieką kadry 
obozu oraz wolontariuszy. Dzięki temu mają 
one szansę na to by ćwiczyć pracę w grupach, 
rozwijać swoją kreatywność oraz otwarcie ko-
munikować się z innymi. Projekty, nad który-
mi pracują przez te dwa tygodnie umożliwia-
ją im również budowanie pewności siebie. Po-

Wspieramy, pomagamy, rozwijamy
Ada Grzenkowicz

Ada
Grzenkowicz

Wicedyrektor ds. Komunikacji i Marketingu 
w PMI PC Gdańsk Branch, Program Manager 
English Camp. Zawodowo Project Manager 
w Alior Bank, rozwijająca swoje umiejętności 
w zakresie zarządzania projektami oraz kon-
taktów z klientami. Certyfikowany Scrum 
Master, trener, mentor w zakresie zarządza-
nia projektami oraz komunikacji. Z wykształ-
cenia filolog rosyjski i fotograf. W wolnym 
czasie uwielbia gotować, grać w squasha 
i czytać książki.

nadto, dzieci mają różnorodne zajęcia sporto-
we, edukacyjne i artystyczne, które mają na 
celu ich rozwój psychiczny i fizyczny.



O projekcie… Wizja, misja, zmiany
Pomysł na najnowszą inicjatywę wrocław-
skiego oddziału PMI zrodził się z chęci spraw-
dzenia, jakim zainteresowaniem cieszyć się 
będą miękkie aspekty w biznesie i zarządza-
niu projektami. Do tej pory, większe wydarze-
nia o tematyce projektowej, organizowane na 
terenie naszego kraju, koncentrują się raczej 
na promowaniu metodyk, standardów, filozo-
fii Agile lub dobrych praktyk, czyli czegoś, co 
zostało spisane i wdrożone.

Jednak, jak powszechnie wiadomo, każde 
przedsięwzięcie jest niepowtarzalne, stąd za-
stosowanie dobrych praktyk, które sprawdzi-
ły się u kogoś innego nie gwarantuje, że u nas 
też okażą się sukcesem. 

Un'emozione per sempre
Projektami zarządzają ludzie i ich emocje, 
to ludzie budują relacje i bazując na tych rela-
cjach jesteśmy w stanie dostarczać wartości 
w projektach. Możemy poruszać się w ramach 
procedur, mieć rozpisaną strukturę i podle-
głości służbowe, jak również dostosowany 
przez pracodawcę system premiowy, ale bez 
dobrze zbudowanych relacji praca w takim 
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projekcie będzie, delikatnie mówiąc – niczym 
przyjemnym.

Wszyscy tracimy na pracy w niesprzyjającym 
otoczeniu. Organizacja – ponieważ projekty 
się opóźniają, ludzie także – zestresowani 
pracownicy chorują, pojawią się napięcia, ne-
gatywne emocje, zespół już nie jest zespołem, 
a grupą ludzi mającą rozbieżne cele. Klient 
jest niezadowolony ponieważ zabrakło komu-
nikacji, jest chaos, a jakość nie taka, za jaką 
zapłacił. 

Mission possible
Skoro wizja i zmiany już zostały powyżej opi-
sane, to teraz trochę o misji. Chcielibyśmy, 
aby ten nowy projekt skupiał jeszcze więcej 
ludzi z innych branży niż tylko zarządzanie 
projektami, które w Polsce dosyć mocno jesz-
cze jest kojarzone z dziedziną IT. Mam tutaj 
na myśli Product Managerów z różnych śro-
dowisk. Windykacja – dosyć prężnie rozwija-
jąca się w ostatnich latach, sprzedażowa, czy 
Shared Services, a w nich branża HR, bo prze-
cież ktoś musi zatrudniać.

Trochę statystyki…
Już przed konferencją możemy mówić 
o pewnym poziomie zadowolenia z realizacji 
wytyczonych sobie celów. W ciągu tylko 
trzech tygodni od uruchomienia rejestracji 
na konferencję Psychologia w Biznesie i Za-
rządzaniu Projektami zapisało się 200 osób. 
Przerosło to nasze pierwotne założenia i po-
stanowiliśmy zwiększyć ilość miejsc. Po nie-
spełna kolejnych dwóch tygodniach mieliśmy 
już komplet uczestników – w wydarzeniu 
weźmie udział prawie 300 osób, a rejestracja 
została zamknięta dwa miesiące przed wyda-
rzeniem. To pokazuje ogromne zainteresowa-
nie tematyką soft skills w Polsce. 

Jakość to będzie… Czyli czym się 
różnimy od konkurencji?

Na rynku można spotkać wiele konferencji, 
warsztatów i szkoleń, jednak w dziedzinie 

psychologii większość odnosi się do sprzeda-
ży. Czy jest z tego jakaś wartość dodana? Na 
pewno, ale głównie dla organizatorów – po-
myśli zapewne niejeden.

PMI Poland Chapter, jako organizacja 
non-profit, stara się propagować wiedzę 
najwyższej jakości, prelegenci nie są dobie-
rani przypadkowo. Są to zarówno praktycy 
z międzynarodowym doświadczeniem, psy-
cholodzy, trenerzy biznesu, doradcy, którzy 
w formie wolontariatu dzielą się swoją 
wiedzą.

Czy człowiek jest silniejszy od 
pączka?

„O budowaniu otoczenia wspierającego efek-
tywność, a także o tym, czy człowiek jest sil-
niejszy od pączka”. To tytuł prelekcji, która zo-
stanie zaprezentowana przez naszego Keynote 
Speakera, Miłosza Brzezińskiego – autora 
licznych książek i publikacji, konsultanta w za-
kresie efektywności osobistej i społecznego 
rozumienia zjawisk psychologicznych. Odpo-
wiedź na powyższe pytanie znajdziemy pod-
czas konferencji.

Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami
Kolejna konferencja wrocławskiego oddziału PMI PC, 21.10.2016 r.
Michał Serwa

Michał
Serwa

Doświadczony manager, praktykę zdobywał 
w branży finansowej, IT oraz w sektorze rzą-
dowym Polski jak i Wielkiej Brytanii. Posiada 
doświadczenie w zakresie wdrażania projek-
tów informatycznych, unijnych oraz compli-
ance dla jednego z największych banków na 
świecie. W wolnych chwilach rozwija swoje 
kompetencje pracując dla wrocławskiego od-
działu PMI PC. Interesuje się psychologią, 
trenuje Muay Thai. Baterie ładuje słuchając 
muzyki z lampowego wzmacniacza, podzi-
wiając przy tym holenderski styl akwarystyki.

STREFA PMI PC
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III Konferencja Zarządzania Projektami to 

największe wydarzenie w dziedzinie zarządza-

nia projektami na Górnym Śląsku, adresowa-

ne nie tylko do kierowników projektów. To 

wydarzenie dla wszystkich sympatyków i mi-

łośników zarządzania projektami, dla których 

konferencja to miejsce wymiany najlepszych 

praktyk, dyskusji i poszerzania wiedzy. To czas 

szukania rozwiązań i nowych perspektyw. To 

także doskonała okazja i miejsce spotkania lo-

kalnej społeczności kierowników projektów. 

Konferencja łączy wykłady z panelami dysku-

syjnymi, dając możliwość zdobycia praktycz-

nej wiedzy, nowych doświadczeń oraz nawią-

zania relacji biznesowych. Prelekcje prowadzą 

uznani praktycy, poruszając różne aspekty za-

rządzania projektami.

Konferencja to nie tylko platforma wymiany 

najlepszych praktyk, promowania profesjona-

lizmu w zarządzaniu projektami, networkingu 
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III Konferencja Zarządzania Projektami
Śląskiego Oddziału PMI PC
26.09.2016 r., Hotel Angelo Katowice
Anna Sorek

Anna
Sorek

Project Manager z wykształcenia i z pasji. 
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Obecnie zarządza głównie 
projektami edukacyjnymi w GSDC IBM w Ka-
towicach. Z PMI związana od 2015 roku, 
obecnie wicedyrektor Oddziału Śląskiego ds. 
Marketingu i Komunikacji. Prywatnie pasjo-
natka narciarstwa i MTB

czy możliwość zdobycia 6 PDUs, ale przede 

wszystkim doskonała okazja do rozwoju oso-

bistego.

Keynote speakerami konferencji będą Hans 

deVries i prof. Andrzej Blikle. W programie 

konferencji jako prelegenci wezmą udział 

także m.in. Marek Kowalczyk, Grzegorz 

Szałajko, Marek Kasperek, Jakub Lesiński, 

Maciej Bodych i Mirosław Dąbrowski. Za-

praszamy także na warsztaty: Agile way of 

working prowadzone przez ekspertów z ING 

Bank Śląski. 

Tegoroczna edycja konferencji podzielona zo-

stała na dwa bloki tematyczne:

Trendy w zarządzaniu projektami: 

Poznasz najnowsze trendy w zarządzaniu 

projektami. Bez względu na to czy preferu-

jesz metodyki zwinne czy jesteś tradycjo-

nalistą, znajdziesz coś dla siebie. Znani pre-

legenci, ciekawe tematy i grono ekspertów, 

którzy chętnie podzielą się wiedzą.

Projekty w przemyśle, innowacje, nowe 

przedsięwzięcia.

Interesują cię innowacyjne projekty albo 

pracujesz w przemyśle? Chcesz zobaczyć 

jak inni poruszają się w tym specyficznym 

świecie projektowym? Dołącz do nas, aby 

wraz z innymi przeanalizować te zagad-

nienia.

Więcej informacji na http://www.konferencjapmi.pl
Facebook:
https://www.facebook.com/slaskipmi/
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/groups/7431886

1.

2.
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2 czerwca 2016 r. odbyła się 
12. edycja Konferencji Lean 
| Six Sigma organizowanej 
przez Akademię Białego Kruka. 
W tym roku aż 590 entuzjastów 
doskonalenia procesów spotkało 
się we Wrocławiu, by poszerzać 
wiedzę oraz wymieniać się 
doświadczeniami.

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału 
w 8 z 13 prelekcji, z których 9 było podzielo-
ne na strumienie tematyczne: Biuro i usługi, 
Produkcja oraz Continuous Improvement. 
Podczas tegorocznej edycji wyjątkowo dużo 
uwagi zostało poświęcone na systemy moty-
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wacji pracowników, co stanowiło też główny 
wątek w zamykającym wydarzenie panelu 
dyskusyjnym. W wystąpieniach prelegentów 
stawiamy przede wszystkim na prezentowa-
nie własnych doświadczeń popartych wypra-
cowanymi usprawnieniami i oszczędnościami 
w organizacjach. 

Jest sposób na wszystko!
Niezliczone projekty zrealizowane dzięki na-
rzędziom Lean i Six Sigma są dowodem na 
słuszność naszego motto. Stosując metody-
kę DMAIC czy narzędzia Lean rozwiązujemy 
konkretne problemy biznesowe!

Prelekcję, która otworzyła konferencję, zaty-
tułowaną Jak wykorzystać Six Sigmę do wdro-
żenia narzędzia Lean? wygłosili Paweł Kokor-

czak i Dominik Kania z firmy Woodward. 
Opowiedzieli o tym, jak udoskonalili niedziała-
jący do tej pory program Kaizen. Po przeanali-
zowaniu wszystkich aspektów jakie zachodzą 
w Kaizen, czyli karta zgłoszeniowa, ocena 
wniosku, motywacja pracowników do uspraw-
niania procesów czy system wynagradzania 
za pomysły, wprowadzili modyfikację, która 
znacznie zwiększyła liczbę sugestii. Dzięki tym 
usprawnieniom 85% zgłaszanych wniosków 
jest realizowanych i co ciekawe aż 72% z nich 
wdrażanych jest przez samych autorów pomy-
słów.

Natalia Jażdżewska wraz z Magdaleną Re-
czuch z firmy Mondelez Polska Production 
opowiedziały o tym jak rozwijać umiejętności 
pracowników w organizacji i w jaki sposób 
uzyskać stuprocentowe zaangażowanie pra-
cowników bez żadnych incydentów, defek-
tów oraz strat. Przede wszystkim: „Naucz 
ludzi widzieć straty i czuć, że są właścicielami 
swojego stanowiska, maszyny, procesu”. Po-
nadto przedstawiły na czym polega ich zinte-
growany Program Lean Six Sigma.

Agnieszka Kąkol z firmy Faurecia pokazała jak 
wygląda budowanie kultury efektywnego roz-
wiązywania problemów w organizacji. Podczas 

wystąpienia mogliśmy zastanowić się nad 
tym, ile trwa budowanie kultury rozwiązywa-
nia problemów oraz jakie są kluczowe czynniki 
wpływające na skuteczne rozwiązywanie pro-
blemów. Czynnikami tymi są: wiedza i kompe-
tencje, zaangażowanie kierownictwa, zaanga-
żowanie pracowników, standard rozwiazywa-
nia problemów plus wsparcie techniczne oraz 
pozytywne podejście. 

Anna Grabowska-Grabiec z firmy Amway 
mówiła czym jest komfort w procesie zmiany 
i jak przebiega proces zmian w głowach pra-
cowników. Podczas wystąpienia prelegentka 
zauważyła, że często z metody 5 x dlaczego? 
powstaje nam 5 x kto? Kiedy używamy w orga-
nizacji pytań: kto?, wywołujemy strach wśród 
pracowników. Ważne jest by szukać przyczyń 
problemów zadając pytanie: dlaczego?

Po tych czterech wystąpieniach nastąpił 
podział na strumienie tematyczne. Jacek 
Kruszewski z Mazda Motor Poland opowie-
dział w jaki sposób dążą do osiągnięcia ocze-
kiwanych doświadczeń Klienta. Michał Kra-
snodębski i Piotr Maj z Banku Millennium 
przedstawili wachlarz narzędzi z metodyk Le-
an/Six Sigma w optymalizacji procesów ban-
kowych. Ewa Muciek z Santander Consumer 
Bank odpowiedziała na pytanie, jak poradzić 
sobie z boomem w systemie sugestii. Monika 
Miciuk i Robert Karos z firmy Essentra Pac-
king pokazali jak wyglądała redukcja odpadu 
w procesie produkcyjnym firmy branży opa-
kowaniowej. Ireneusz Poznański i Marek 
Pomazański z firmy Donako przedstawili kim 
są Liderzy produkcji – liderzy doskonalenia. 
Rafał Bortliczek z firmy Eaton przedstawił 
strukturę ciągłego doskonalenia w swojej or-
ganizacji. Niekończąca się opowieść – czyli 
strategia ciągłego doskonalenia szyta na 
miarę została opowiedziana przez Wojciecha 
Tatysa z firmy CBRE.

Na koniec uczestnicy ponownie zebrali się 
w połączonej sali, by wysłuchać wystąpienia 
KamiLa Torczewskiego z Akademii Białego 
Kruka: Six Sigma – po ciemnej stronie mocy. 

– Jak używać mądrze Six Sigmy? Gdzie ją 
wykorzystywać i czy brnąć ścieżką DMAIC-a 
mimo wstępnego oporu? Chcąc stosować Six 
Sigmę w firmie, ustalmy strategię. Unikniemy 
wtedy rozmycia odpowiedzialności i powolne-
go zatracania się wyuczonych narzędzi. Podej-
ście oparte na przeszkoleniu założonej ilości 
Green Beltów i Black Beltów, bez dalszej, kon-
kretnej i zaplanowanej wizji wykorzystania 
tej wiedzy, nie przyniesie firmie żadnych pozy-
tywnych rezultatów – mówił prelegent.

Maciej Grzelak z firmy VikingCo Poland pod-
sumował konferencję w następujący sposób: 
– Konferencja to idealna okazja, żeby poznać 
profesjonalne i sprawdzone sposoby na radze-
nie sobie z różnymi projektami. Jej niewątpli-
wą siłą są prelegenci, którzy w swojej codzien-
nej pracy wykorzystują szereg narzędzi, w tym 
metodykę Six Sigma. Po całym dniu wysze-
dłem z poczuciem, że – jak zwykli podkreślać 
organizatorzy – jest sposób na wszystko!

Liczby, dane, fakty
Chcąc ująć Six Sigmę w jednym zdaniu 
mówimy, że to specyficzna kultura przedsię-
biorstwa, w której decyzje biznesowe podej-
mowane są w oparciu o liczby, dane i fakty. 
Stąd też nasze zamiłowanie do tych 3 słów…

Wrocławska Konferencja Lean | Six Sigma or-
ganizowana przez Akademię Białego Kruka to 
największe tego typu bezpłatne wydarzenie 
w Polsce. W tym roku na konferencji pojawiło 
się 590 osób (w tym 534 zapisanych uczest-
ników, 18 prelegentów, 44 partnerów oraz 
12 organizatorów). Uczestnicy wypili aż 210 
litrów kawy oraz zjedli 45 kilogramów jabłek. 

Jak prowadzić projekty zgodnie
z filozofią Lean Six Sigma?
Podsumowanie 12. Konferencji Lean | Six Sigma
Kamila Czerniak

Kolejne wydarzenia Akademii
Już dziś zapraszamy Czytelników „Strefy PMI” 
na 2. Edycję Konferencji Lean | Six Sigma 
Doskonalenie procesów usługowych, która 
odbędzie się 24 listopada 2016 w Warszawie. 

W oparciu o liczne opinie mówiące, że braku-
je w Polsce wydarzenia poświęconego ściśle 
tematyce doskonalenia procesów w branżach 
i obszarach usługowych jesteśmy w trakcie 
przygotowań do kolejnego wydarzenia, dzięki 
któremu stworzymy platformę do wymiany 
doświadczeń dla Liderów zmian branży usłu-
gowej. 

STREFA WYDARZEŃ
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12. edycja Konferencji Lean 
| Six Sigma organizowanej 
przez Akademię Białego Kruka. 
W tym roku aż 590 entuzjastów 
doskonalenia procesów spotkało 
się we Wrocławiu, by poszerzać 
wiedzę oraz wymieniać się 
doświadczeniami.

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału 
w 8 z 13 prelekcji, z których 9 było podzielo-
ne na strumienie tematyczne: Biuro i usługi, 
Produkcja oraz Continuous Improvement. 
Podczas tegorocznej edycji wyjątkowo dużo 
uwagi zostało poświęcone na systemy moty-
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wacji pracowników, co stanowiło też główny 
wątek w zamykającym wydarzenie panelu 
dyskusyjnym. W wystąpieniach prelegentów 
stawiamy przede wszystkim na prezentowa-
nie własnych doświadczeń popartych wypra-
cowanymi usprawnieniami i oszczędnościami 
w organizacjach. 

Jest sposób na wszystko!
Niezliczone projekty zrealizowane dzięki na-
rzędziom Lean i Six Sigma są dowodem na 
słuszność naszego motto. Stosując metody-
kę DMAIC czy narzędzia Lean rozwiązujemy 
konkretne problemy biznesowe!

Prelekcję, która otworzyła konferencję, zaty-
tułowaną Jak wykorzystać Six Sigmę do wdro-
żenia narzędzia Lean? wygłosili Paweł Kokor-

czak i Dominik Kania z firmy Woodward. 
Opowiedzieli o tym, jak udoskonalili niedziała-
jący do tej pory program Kaizen. Po przeanali-
zowaniu wszystkich aspektów jakie zachodzą 
w Kaizen, czyli karta zgłoszeniowa, ocena 
wniosku, motywacja pracowników do uspraw-
niania procesów czy system wynagradzania 
za pomysły, wprowadzili modyfikację, która 
znacznie zwiększyła liczbę sugestii. Dzięki tym 
usprawnieniom 85% zgłaszanych wniosków 
jest realizowanych i co ciekawe aż 72% z nich 
wdrażanych jest przez samych autorów pomy-
słów.

Natalia Jażdżewska wraz z Magdaleną Re-
czuch z firmy Mondelez Polska Production 
opowiedziały o tym jak rozwijać umiejętności 
pracowników w organizacji i w jaki sposób 
uzyskać stuprocentowe zaangażowanie pra-
cowników bez żadnych incydentów, defek-
tów oraz strat. Przede wszystkim: „Naucz 
ludzi widzieć straty i czuć, że są właścicielami 
swojego stanowiska, maszyny, procesu”. Po-
nadto przedstawiły na czym polega ich zinte-
growany Program Lean Six Sigma.

Agnieszka Kąkol z firmy Faurecia pokazała jak 
wygląda budowanie kultury efektywnego roz-
wiązywania problemów w organizacji. Podczas 

wystąpienia mogliśmy zastanowić się nad 
tym, ile trwa budowanie kultury rozwiązywa-
nia problemów oraz jakie są kluczowe czynniki 
wpływające na skuteczne rozwiązywanie pro-
blemów. Czynnikami tymi są: wiedza i kompe-
tencje, zaangażowanie kierownictwa, zaanga-
żowanie pracowników, standard rozwiazywa-
nia problemów plus wsparcie techniczne oraz 
pozytywne podejście. 

Anna Grabowska-Grabiec z firmy Amway 
mówiła czym jest komfort w procesie zmiany 
i jak przebiega proces zmian w głowach pra-
cowników. Podczas wystąpienia prelegentka 
zauważyła, że często z metody 5 x dlaczego? 
powstaje nam 5 x kto? Kiedy używamy w orga-
nizacji pytań: kto?, wywołujemy strach wśród 
pracowników. Ważne jest by szukać przyczyń 
problemów zadając pytanie: dlaczego?

Po tych czterech wystąpieniach nastąpił 
podział na strumienie tematyczne. Jacek 
Kruszewski z Mazda Motor Poland opowie-
dział w jaki sposób dążą do osiągnięcia ocze-
kiwanych doświadczeń Klienta. Michał Kra-
snodębski i Piotr Maj z Banku Millennium 
przedstawili wachlarz narzędzi z metodyk Le-
an/Six Sigma w optymalizacji procesów ban-
kowych. Ewa Muciek z Santander Consumer 
Bank odpowiedziała na pytanie, jak poradzić 
sobie z boomem w systemie sugestii. Monika 
Miciuk i Robert Karos z firmy Essentra Pac-
king pokazali jak wyglądała redukcja odpadu 
w procesie produkcyjnym firmy branży opa-
kowaniowej. Ireneusz Poznański i Marek 
Pomazański z firmy Donako przedstawili kim 
są Liderzy produkcji – liderzy doskonalenia. 
Rafał Bortliczek z firmy Eaton przedstawił 
strukturę ciągłego doskonalenia w swojej or-
ganizacji. Niekończąca się opowieść – czyli 
strategia ciągłego doskonalenia szyta na 
miarę została opowiedziana przez Wojciecha 
Tatysa z firmy CBRE.

Na koniec uczestnicy ponownie zebrali się 
w połączonej sali, by wysłuchać wystąpienia 
KamiLa Torczewskiego z Akademii Białego 
Kruka: Six Sigma – po ciemnej stronie mocy. 

– Jak używać mądrze Six Sigmy? Gdzie ją 
wykorzystywać i czy brnąć ścieżką DMAIC-a 
mimo wstępnego oporu? Chcąc stosować Six 
Sigmę w firmie, ustalmy strategię. Unikniemy 
wtedy rozmycia odpowiedzialności i powolne-
go zatracania się wyuczonych narzędzi. Podej-
ście oparte na przeszkoleniu założonej ilości 
Green Beltów i Black Beltów, bez dalszej, kon-
kretnej i zaplanowanej wizji wykorzystania 
tej wiedzy, nie przyniesie firmie żadnych pozy-
tywnych rezultatów – mówił prelegent.

Maciej Grzelak z firmy VikingCo Poland pod-
sumował konferencję w następujący sposób: 
– Konferencja to idealna okazja, żeby poznać 
profesjonalne i sprawdzone sposoby na radze-
nie sobie z różnymi projektami. Jej niewątpli-
wą siłą są prelegenci, którzy w swojej codzien-
nej pracy wykorzystują szereg narzędzi, w tym 
metodykę Six Sigma. Po całym dniu wysze-
dłem z poczuciem, że – jak zwykli podkreślać 
organizatorzy – jest sposób na wszystko!

Liczby, dane, fakty
Chcąc ująć Six Sigmę w jednym zdaniu 
mówimy, że to specyficzna kultura przedsię-
biorstwa, w której decyzje biznesowe podej-
mowane są w oparciu o liczby, dane i fakty. 
Stąd też nasze zamiłowanie do tych 3 słów…

Wrocławska Konferencja Lean | Six Sigma or-
ganizowana przez Akademię Białego Kruka to 
największe tego typu bezpłatne wydarzenie 
w Polsce. W tym roku na konferencji pojawiło 
się 590 osób (w tym 534 zapisanych uczest-
ników, 18 prelegentów, 44 partnerów oraz 
12 organizatorów). Uczestnicy wypili aż 210 
litrów kawy oraz zjedli 45 kilogramów jabłek. 

Kamila
Czerniak

PRINCE2® Foundation, Professional Scrum 
Master I. Absolwentka Politechniki Wro-
cławskiej na kierunku Zarządzanie, specjal-
ność Zarządzanie przedsiębiorstwem. Obec-
nie Studentka Zarządzania i Informatyki na 
Politechnice Wrocławskiej oraz Wrocław-
skiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. 
Od dwóch lat jest częścią zespołu Akademii 
Białego Kruka – firmy doradczo - szkolenio-
wej, gdzie zajmuje się obszarem IT oraz mar-
ketingiem internetowym, a przy tym stale 
poszerza swoją wiedzę w obszarach Lean 
i Six Sigma.  

Z Project Managementem związana jest od 
kilku lat. Początkiem przygody z projektami 
była praca w kole naukowym Project Mana-
gement Group na Politechnice Wrocławskiej, 
obecnie mocno zaangażowana we wrocław-
skim oddziale PMI PC, gdzie od niedawna jest 
odpowiedzialna za Obszar Wolontariuszy.

Kolejne wydarzenia Akademii
Już dziś zapraszamy Czytelników „Strefy PMI” 
na 2. Edycję Konferencji Lean | Six Sigma 
Doskonalenie procesów usługowych, która 
odbędzie się 24 listopada 2016 w Warszawie. 

W oparciu o liczne opinie mówiące, że braku-
je w Polsce wydarzenia poświęconego ściśle 
tematyce doskonalenia procesów w branżach 
i obszarach usługowych jesteśmy w trakcie 
przygotowań do kolejnego wydarzenia, dzięki 
któremu stworzymy platformę do wymiany 
doświadczeń dla Liderów zmian branży usłu-
gowej. 
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Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie rokrocznie przyciąga 
kandydatów zainteresowanych 
studiami zarówno licencjackimi 
jak i magisterskimi. Magnesem 
dla przyszłych studentów 
okazują się prestiż uczelni, 
różnorodność dostępnych zajęć 
czy wysoki poziom nauczania 
języków obcych. Jednak to, co 
w opinii znacznej części żaków 
stanowi największy atut „Wielkiej 
Różowej”, to prężnie działające 
organizacje studenckie. 

Każdy może znaleźć coś dla siebie – poczyna-
jąc od oddziałów międzynarodowych i ogól-
nopolskich korporacji studenckich, poprzez 
ciała związane z administracją (wszelkie ko-
misje i rady) i kończąc na kołach naukowych. 
Te ostatnie są jednostkami, których członko-
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wie rozwijają się w wybranej dziedzinie – ist-
nieją koła zajmujące się tematyką konsultin-
gu, marketingu czy statystyki, ale także biz-
nesowymi aspektami sportu czy mody. Tema-
tem tego artykułu będzie działalność jedne-
go z takich kół, które skupia adeptów i pasjo-
natów Project Managementu w SGH – mowa 
oczywiście o Studenckim Kole Naukowym 
Zarządzania Projektami. Jako osoba, która 
w czerwcu bieżącego roku zakończyła 4-let-
nią aktywną działalność w SKN ZP oraz prze-
szła drogę od członka zespołu projektowe-
go do Prezesa Koła, mam nadzieję zaciekawić 
Państwa swoimi przemyśleniami. W czasie 
aktywności w Kole nasi członkowie nieustan-
nie mierzą się bowiem z wyzwaniami, któ-
rych rozwiązywanie stanowi doskonałe przy-
gotowanie  do przyszłej pracy zawodowej 
w dziedzinie zarządzania projektami. Wydaje 
mi się, że dla Państwa – potencjalnych pra-
codawców studentów i młodych absolwen-
tów – może być zaskakujące, ile w działaniu 
naszej organizacji można odnaleźć analogii do 
firm, w dodatku firm działających projektowo.

Rekrutacja – bój o najlepszych
Życie Koła toczy się w cyklach biegnących 
równolegle do roku akademickiego. Jego roz-
poczęcie oznacza okres licznego napływu 
osób chętnych do wstąpienia w nasze szere-
gi. Jako że bezpośrednio przed objęciem funk-
cji Prezesa przez trzy semestry sprawowa-
łem obowiązki Członka Zarządu ds. Zaso-
bów Ludzkich, rekrutację od dawna uważałem 
za jedno z kluczowych działań i tym samym 
swoje oczko w głowie. Podobnie jak w przy-
padku rynku pracy, na którym obecnie praco-
dawcy rywalizują o topowych pracowników, 
tak w SGH to organizacje studenckie toczą 
bój o wyróżniających się studentów, rokują-
cych do bycia aktywnymi i oddanymi członka-
mi. Każda rekrutacja wiąże się więc z pieczo-
łowicie przygotowywaną akcją marketingo-
wą, która pozwoli przekonać tych jeszcze nie-
zdecydowanych, że to właśnie Project Mana-
gement jest dziedziną w której warto się roz-
wijać - niezależnie czy jest się studentem fi-
nansów, zarządzania czy ekonomii – zaś SKN 
ZP należy do najbardziej przebojowych i ma-
jących najwięcej do zaoferowania organizacji. 
Przy czym nie ma co ukrywać – istnieją or-
ganizacje liczące więcej członków, realizują-
ce projekty większe z punktu widzenia wiel-
kości budżetu czy zakresu. Nasze Koło oferuje 
natomiast unikalne w środowisku studenckim 
szanse zdobywania wiedzy w obszarze Project 
Managementu. Swoim członkom zapewniamy 
możliwość udziału w szkoleniach w zakresie 

metodyk zarządzania projektami – także cer-
tyfikowanych. Na przestrzeni ostatnich lat 
były to PRINCE2 Foundation, Agile Project 
Management, ITIL a także Scrum. Dodatko-
wo rozwijamy swoje umiejętności miękkie, jak 
i wykorzystania narzędzi IT wpierających za-
rządzanie projektami. 

Organizacja projektów w Kole
Nabór jest także ostatnią szansą dla kierow-
ników naszych projektów na uzupełnienie 
składu swoich zespołów. Następnie rozpo-
czynana jest realizacja projektów – ich przy-
gotowanie odbywa się jeszcze w okresie wa-
kacyjnym (mniejsze projekty uruchamiane są 
także w semestrze letnim, w którym doko-
nujemy mniejszej, uzupełniającej rekrutacji). 
Aby zobrazować Państwu jak wygląda trady-
cyjna organizacja projektowa w SKN ZP, po-
kusiłem się o jej prostą analizę za pomocą ta-
blicy morfologicznej typowych form organi-
zacji projektowej, opracowanej przez prof. 
Michała Trockiego, kierownika Katedry Za-
rządzania Projektami SGH1. 

Zleceniodawcą projektów jest kierow-
nictwo naczelne w postaci Zarządu Koła, 
który sprawuje jednocześnie funkcję nad-
zorczą jako Komitet Sterujący. Powołuje 
on kierowników projektów, sam natomiast 
wciela się w rolę Komitetu Sterującego, 
w którym zasiadają czasami także kierow-
nicy poprzednich edycji danych projektów, 
którzy znając ich specyfikę będą potrafi-
li wskazać ewentualne zaniedbania bądź 
możliwe do wykonania usprawnienia.

Zarówno doradztwo projektowe, jak 
i wsparcie w projekcie występuje – we-
wnętrzne. Doradzają zasłużeni członko-
wie Koła lub alumni, natomiast wspierają 
członkowie, którzy nie są częścią zespołu 
projektowego, ale są ekspertami w danej 
dziedzinie (zwłaszcza dotyczy to obsza-
rów administracji uczelnianej oraz IT) i na 
co dzień sprawują związane z nią obowiąz-
ki – operacyjne bądź w innym projekcie.

Jako wykonawstwo projektu zaangażo-
wane są siły własne, podzielone na działy 
projektowe.

Powiązanie instancji kierowniczych pro-
jektu i instytucji – nie występuje, kie-
rownik jest osobą powoływaną specjalnie 
pod kątem danego projektu. Ponadto, Koło 
nie jest podzielone na pomniejsze jednost-
ki organizacyjne, choć pomysł zbudowania 
struktury z komórkami funkcyjnymi prze-
wijał się na przestrzeni lat. Finalnie jednak 
nie doszło do takiego podziału.

Powiązanie wykonawstwa projektu i bie-
żącej działalności instytucji – zespół pro-
jektowy jest zespołem w stu procentach 
dedykowanym danemu projektowi. Przy-
dział do projektu dla nowych członków jest 
ustalany jest w momencie rekrutacji do 

Koła. W pojedynczych przypadkach zdarza 
się zaangażowanie w dwa projekty jedno-
cześnie lub łączenie funkcji projektowej 
z operacyjną.

Powiązanie wsparcia projektu i bieżącej 
działalności instytucji – zgodnie z wcze-
śniejszym opisem – wsparcie występuje 
w postaci wyspecjalizowanych zespołów 
wewnętrznych.

Taka organizacja projektowa co roku pomaga 
nam realizować kolejne edycje naszych sztan-
darowych projektów – konferencji Project 
Management Days (łącznie 11 edycji), którą 
szczegółowo Państwu przedstawiliśmy w po-
przednim numerze „Strefy PMI”, konkursu 
Project Management Challenge (5 edycji) 
czy cyklu wykładów Platforma Szkoleniowa 
PM Days (5 edycji). Powtarzalność projektów 
ma swoje plusy i minusy. Przykładamy bardzo 
dużą uwagę do spisywania lessons learned, 
dzięki czemu możemy korzystać z bogatych, 
obszernie opisanych doświadczeń poprzed-
nich zespołów projektowych, jednak staramy 
się wystrzegać rutyny oraz bezmyślnego od-
twarzania działań z minionych lat.

Kierownictwo, wybory i rywalizacja
Ciałem wytyczającym kierunek działań Koła 
jest wspomniany Zarząd, na czele z Preze-
sem oraz członkami do spraw: Marketingu 
i PR, Zasobów Ludzkich, Wiedzy oraz Finan-
sów. Oprócz funkcji związanych z nadzorem 
projektów mają oni oczywiście szereg obo-
wiązków związanych z planowaniem i za-
bezpieczeniem realizacji działań strategicz-
nych w swoich dziedzinach – jak na przy-
kład pozyskanie środków finansowych, dys-
ponowanych między organizacje przez naszą 
Alma Mater, które obok wkładów pozyska-
nych od sponsorów i partnerów będą stano-
wić o budżetach projektów. Sama procedu-
ra obsadzania Zarządu jest dosyć ekscytują-
ca. W okresie wyborczym każdy członek SKN 
ZP ma bowiem możliwość zgłoszenia swojej 
kandydatury. Później, w trakcie dorocznego 
Walnego Zgromadzenia, pretendenci przed-
stawiają własne wizje dalszych działań i roz-
woju Koła oraz starają się jak najkorzystniej 
zaprezentować w ogniu pytań zadawanych 
przez członków. Jako weteran takich rywa-
lizacji, mogę z czystym sumieniem powie-
dzieć, że stanowią one doskonałą okazję do 
ćwiczenia swojej odporności na stres, jak 
i umiejętności wystąpień publicznych.

Ryzyka, bolączki i wyzwania
Projekty Koła są oczywiście narażone na 
ryzyka typowe dla wielu innych, jak ryzyko 
opóźnienia prac projektowych czy przekrocze-
nia budżetu. Do tych specyficznych dla naszej 
działalności należy nieustannie ewoluowa-
nie procedur administracyjnych w SGH – za-
niedbanie ich monitorowania może stano-

Jak działa kuźnia przyszłych
Project Managerów?
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami SGH
Gabriel Machowski

wić poważne zagrożenie. Przykładowo, obec-
nie zakupy, takie jak materiały promocyjne 
czy catering na potrzeby projektów, możliwe 
są w większości sytuacji jedynie za pośrednic-
twem wewnętrznego sklepu uczelni. Brak ter-
minowości przy składaniu wniosku zakupowe-
go będzie więc wymagał od zespołu projekto-
wego zdania się na łaskę lub niełaskę wszech-
mocnych „pań z administracji”. Uważam, że 
naszym największym bólem jest jednak nie-
dobór zasobów ludzkich dysponujących odpo-
wiednią wiedzą i doświadczeniem w realiza-
cji projektów w organizacji. Uniemożliwia on 
wcielenie w życie przeróżnych projektowych 
idei, generowanych podczas burzy mózgów 
w trakcie spotkań Koła lub w nieco mniej for-
malnych okolicznościach – takich jak trady-
cyjne wyjścia na piwo czy wspólne imprezy. 
Pomysły umieszczane są w „zamrażarce pro-
jektów”, a następnie cierpliwie czekają na uru-
chomienie w momencie kiedy pozwoli na to 
sytuacja kadrowa. Do niespełnionych pomy-
słów, których nie mogę dotąd odżałować, jest 
utworzenie komórki PMO, zdającej do Zarządu 
cykliczne raporty na temat terminowości prac 
projektowych, realizacji budżetu oraz jakości. 
Za warty rozważenia uważam pomysł wpro-
wadzenia dedykowanej Kołu metodyki zarzą-
dzania projektami, z dwoma lub trzema stop-
niami skalowalności w zależności od wiel-
kości i zakresu projektu. Ponadto, w ostat-
nim roku akademickim nie powiodła się próba 
wprowadzenia programu mentoringowego dla 
świeżo przyjętych członków. Trzymam więc 
kciuki za obecny Zarząd, ponieważ pomy-
słów jest co nie miara, a rok akademicki już za 
pasem! Warto także wspomnieć, że w ponad 
12-letniej historii Koła, po raz pierwszy kom-
plet miejsc w Zarządzie okupuje 5 kobiet – co 
zresztą zdaje się potwierdzać tezę naszego 
opiekuna naukowego, dr Bartosza Gruczy, iż 
to kobiety lepiej zarządzają projektami.  

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współ-
pracą ze Studenckim Kołem Naukowym Za-
rządzania Projektami SGH, zachęcam do kon-
taktu poprzez naszą stronę internetową: 
www.sknzp.pl

1   Michał Trocki, „Organizacja projektowa”, str. 85

STREFA STUDENTA



Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie rokrocznie przyciąga 
kandydatów zainteresowanych 
studiami zarówno licencjackimi 
jak i magisterskimi. Magnesem 
dla przyszłych studentów 
okazują się prestiż uczelni, 
różnorodność dostępnych zajęć 
czy wysoki poziom nauczania 
języków obcych. Jednak to, co 
w opinii znacznej części żaków 
stanowi największy atut „Wielkiej 
Różowej”, to prężnie działające 
organizacje studenckie. 

Każdy może znaleźć coś dla siebie – poczyna-
jąc od oddziałów międzynarodowych i ogól-
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wie rozwijają się w wybranej dziedzinie – ist-
nieją koła zajmujące się tematyką konsultin-
gu, marketingu czy statystyki, ale także biz-
nesowymi aspektami sportu czy mody. Tema-
tem tego artykułu będzie działalność jedne-
go z takich kół, które skupia adeptów i pasjo-
natów Project Managementu w SGH – mowa 
oczywiście o Studenckim Kole Naukowym 
Zarządzania Projektami. Jako osoba, która 
w czerwcu bieżącego roku zakończyła 4-let-
nią aktywną działalność w SKN ZP oraz prze-
szła drogę od członka zespołu projektowe-
go do Prezesa Koła, mam nadzieję zaciekawić 
Państwa swoimi przemyśleniami. W czasie 
aktywności w Kole nasi członkowie nieustan-
nie mierzą się bowiem z wyzwaniami, któ-
rych rozwiązywanie stanowi doskonałe przy-
gotowanie  do przyszłej pracy zawodowej 
w dziedzinie zarządzania projektami. Wydaje 
mi się, że dla Państwa – potencjalnych pra-
codawców studentów i młodych absolwen-
tów – może być zaskakujące, ile w działaniu 
naszej organizacji można odnaleźć analogii do 
firm, w dodatku firm działających projektowo.

Rekrutacja – bój o najlepszych
Życie Koła toczy się w cyklach biegnących 
równolegle do roku akademickiego. Jego roz-
poczęcie oznacza okres licznego napływu 
osób chętnych do wstąpienia w nasze szere-
gi. Jako że bezpośrednio przed objęciem funk-
cji Prezesa przez trzy semestry sprawowa-
łem obowiązki Członka Zarządu ds. Zaso-
bów Ludzkich, rekrutację od dawna uważałem 
za jedno z kluczowych działań i tym samym 
swoje oczko w głowie. Podobnie jak w przy-
padku rynku pracy, na którym obecnie praco-
dawcy rywalizują o topowych pracowników, 
tak w SGH to organizacje studenckie toczą 
bój o wyróżniających się studentów, rokują-
cych do bycia aktywnymi i oddanymi członka-
mi. Każda rekrutacja wiąże się więc z pieczo-
łowicie przygotowywaną akcją marketingo-
wą, która pozwoli przekonać tych jeszcze nie-
zdecydowanych, że to właśnie Project Mana-
gement jest dziedziną w której warto się roz-
wijać - niezależnie czy jest się studentem fi-
nansów, zarządzania czy ekonomii – zaś SKN 
ZP należy do najbardziej przebojowych i ma-
jących najwięcej do zaoferowania organizacji. 
Przy czym nie ma co ukrywać – istnieją or-
ganizacje liczące więcej członków, realizują-
ce projekty większe z punktu widzenia wiel-
kości budżetu czy zakresu. Nasze Koło oferuje 
natomiast unikalne w środowisku studenckim 
szanse zdobywania wiedzy w obszarze Project 
Managementu. Swoim członkom zapewniamy 
możliwość udziału w szkoleniach w zakresie 

metodyk zarządzania projektami – także cer-
tyfikowanych. Na przestrzeni ostatnich lat 
były to PRINCE2 Foundation, Agile Project 
Management, ITIL a także Scrum. Dodatko-
wo rozwijamy swoje umiejętności miękkie, jak 
i wykorzystania narzędzi IT wpierających za-
rządzanie projektami. 

Organizacja projektów w Kole
Nabór jest także ostatnią szansą dla kierow-
ników naszych projektów na uzupełnienie 
składu swoich zespołów. Następnie rozpo-
czynana jest realizacja projektów – ich przy-
gotowanie odbywa się jeszcze w okresie wa-
kacyjnym (mniejsze projekty uruchamiane są 
także w semestrze letnim, w którym doko-
nujemy mniejszej, uzupełniającej rekrutacji). 
Aby zobrazować Państwu jak wygląda trady-
cyjna organizacja projektowa w SKN ZP, po-
kusiłem się o jej prostą analizę za pomocą ta-
blicy morfologicznej typowych form organi-
zacji projektowej, opracowanej przez prof. 
Michała Trockiego, kierownika Katedry Za-
rządzania Projektami SGH1. 

Zleceniodawcą projektów jest kierow-
nictwo naczelne w postaci Zarządu Koła, 
który sprawuje jednocześnie funkcję nad-
zorczą jako Komitet Sterujący. Powołuje 
on kierowników projektów, sam natomiast 
wciela się w rolę Komitetu Sterującego, 
w którym zasiadają czasami także kierow-
nicy poprzednich edycji danych projektów, 
którzy znając ich specyfikę będą potrafi-
li wskazać ewentualne zaniedbania bądź 
możliwe do wykonania usprawnienia.

Zarówno doradztwo projektowe, jak 
i wsparcie w projekcie występuje – we-
wnętrzne. Doradzają zasłużeni członko-
wie Koła lub alumni, natomiast wspierają 
członkowie, którzy nie są częścią zespołu 
projektowego, ale są ekspertami w danej 
dziedzinie (zwłaszcza dotyczy to obsza-
rów administracji uczelnianej oraz IT) i na 
co dzień sprawują związane z nią obowiąz-
ki – operacyjne bądź w innym projekcie.

Jako wykonawstwo projektu zaangażo-
wane są siły własne, podzielone na działy 
projektowe.

Powiązanie instancji kierowniczych pro-
jektu i instytucji – nie występuje, kie-
rownik jest osobą powoływaną specjalnie 
pod kątem danego projektu. Ponadto, Koło 
nie jest podzielone na pomniejsze jednost-
ki organizacyjne, choć pomysł zbudowania 
struktury z komórkami funkcyjnymi prze-
wijał się na przestrzeni lat. Finalnie jednak 
nie doszło do takiego podziału.

Powiązanie wykonawstwa projektu i bie-
żącej działalności instytucji – zespół pro-
jektowy jest zespołem w stu procentach 
dedykowanym danemu projektowi. Przy-
dział do projektu dla nowych członków jest 
ustalany jest w momencie rekrutacji do 

Koła. W pojedynczych przypadkach zdarza 
się zaangażowanie w dwa projekty jedno-
cześnie lub łączenie funkcji projektowej 
z operacyjną.

Powiązanie wsparcia projektu i bieżącej 
działalności instytucji – zgodnie z wcze-
śniejszym opisem – wsparcie występuje 
w postaci wyspecjalizowanych zespołów 
wewnętrznych.

Taka organizacja projektowa co roku pomaga 
nam realizować kolejne edycje naszych sztan-
darowych projektów – konferencji Project 
Management Days (łącznie 11 edycji), którą 
szczegółowo Państwu przedstawiliśmy w po-
przednim numerze „Strefy PMI”, konkursu 
Project Management Challenge (5 edycji) 
czy cyklu wykładów Platforma Szkoleniowa 
PM Days (5 edycji). Powtarzalność projektów 
ma swoje plusy i minusy. Przykładamy bardzo 
dużą uwagę do spisywania lessons learned, 
dzięki czemu możemy korzystać z bogatych, 
obszernie opisanych doświadczeń poprzed-
nich zespołów projektowych, jednak staramy 
się wystrzegać rutyny oraz bezmyślnego od-
twarzania działań z minionych lat.

Kierownictwo, wybory i rywalizacja
Ciałem wytyczającym kierunek działań Koła 
jest wspomniany Zarząd, na czele z Preze-
sem oraz członkami do spraw: Marketingu 
i PR, Zasobów Ludzkich, Wiedzy oraz Finan-
sów. Oprócz funkcji związanych z nadzorem 
projektów mają oni oczywiście szereg obo-
wiązków związanych z planowaniem i za-
bezpieczeniem realizacji działań strategicz-
nych w swoich dziedzinach – jak na przy-
kład pozyskanie środków finansowych, dys-
ponowanych między organizacje przez naszą 
Alma Mater, które obok wkładów pozyska-
nych od sponsorów i partnerów będą stano-
wić o budżetach projektów. Sama procedu-
ra obsadzania Zarządu jest dosyć ekscytują-
ca. W okresie wyborczym każdy członek SKN 
ZP ma bowiem możliwość zgłoszenia swojej 
kandydatury. Później, w trakcie dorocznego 
Walnego Zgromadzenia, pretendenci przed-
stawiają własne wizje dalszych działań i roz-
woju Koła oraz starają się jak najkorzystniej 
zaprezentować w ogniu pytań zadawanych 
przez członków. Jako weteran takich rywa-
lizacji, mogę z czystym sumieniem powie-
dzieć, że stanowią one doskonałą okazję do 
ćwiczenia swojej odporności na stres, jak 
i umiejętności wystąpień publicznych.

Ryzyka, bolączki i wyzwania
Projekty Koła są oczywiście narażone na 
ryzyka typowe dla wielu innych, jak ryzyko 
opóźnienia prac projektowych czy przekrocze-
nia budżetu. Do tych specyficznych dla naszej 
działalności należy nieustannie ewoluowa-
nie procedur administracyjnych w SGH – za-
niedbanie ich monitorowania może stano-

Gabriel
Machowski

Student piątego roku Szkoły Głównej Han-
dlowej kierunku Zarządzanie, specjalizacji Za-
rządzania Projektami. Do SKN Zarządzania 
Projektami dołączył w 2012 roku, przez 3 lata 
pełnił funkcję w Zarządzie Koła jako Członek 
ds. PR i Marketingu, Członek ds. HR oraz 
Prezes. Zawodowo Młodszy Konsultant 
w Carrywater Group. Pasjonat gatunku scien-
ce-fiction, początkujący kucharz, uwielbia 
bieganie i grę w piłkę nożną.

wić poważne zagrożenie. Przykładowo, obec-
nie zakupy, takie jak materiały promocyjne 
czy catering na potrzeby projektów, możliwe 
są w większości sytuacji jedynie za pośrednic-
twem wewnętrznego sklepu uczelni. Brak ter-
minowości przy składaniu wniosku zakupowe-
go będzie więc wymagał od zespołu projekto-
wego zdania się na łaskę lub niełaskę wszech-
mocnych „pań z administracji”. Uważam, że 
naszym największym bólem jest jednak nie-
dobór zasobów ludzkich dysponujących odpo-
wiednią wiedzą i doświadczeniem w realiza-
cji projektów w organizacji. Uniemożliwia on 
wcielenie w życie przeróżnych projektowych 
idei, generowanych podczas burzy mózgów 
w trakcie spotkań Koła lub w nieco mniej for-
malnych okolicznościach – takich jak trady-
cyjne wyjścia na piwo czy wspólne imprezy. 
Pomysły umieszczane są w „zamrażarce pro-
jektów”, a następnie cierpliwie czekają na uru-
chomienie w momencie kiedy pozwoli na to 
sytuacja kadrowa. Do niespełnionych pomy-
słów, których nie mogę dotąd odżałować, jest 
utworzenie komórki PMO, zdającej do Zarządu 
cykliczne raporty na temat terminowości prac 
projektowych, realizacji budżetu oraz jakości. 
Za warty rozważenia uważam pomysł wpro-
wadzenia dedykowanej Kołu metodyki zarzą-
dzania projektami, z dwoma lub trzema stop-
niami skalowalności w zależności od wiel-
kości i zakresu projektu. Ponadto, w ostat-
nim roku akademickim nie powiodła się próba 
wprowadzenia programu mentoringowego dla 
świeżo przyjętych członków. Trzymam więc 
kciuki za obecny Zarząd, ponieważ pomy-
słów jest co nie miara, a rok akademicki już za 
pasem! Warto także wspomnieć, że w ponad 
12-letniej historii Koła, po raz pierwszy kom-
plet miejsc w Zarządzie okupuje 5 kobiet – co 
zresztą zdaje się potwierdzać tezę naszego 
opiekuna naukowego, dr Bartosza Gruczy, iż 
to kobiety lepiej zarządzają projektami.  

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współ-
pracą ze Studenckim Kołem Naukowym Za-
rządzania Projektami SGH, zachęcam do kon-
taktu poprzez naszą stronę internetową: 
www.sknzp.pl

1   Michał Trocki, „Organizacja projektowa”, str. 85
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Aby pokonać wroga, wypadałoby najpierw go 
poznać. Czym jest nasz wróg opisany w książ-
ce Stephen’a R. Covey’a? Otóż są nimi nasze 
paradygmaty – „sposób, w jaki ‘widzimy’ świat 
– nie w sensie wzrokowego odbioru, lecz w ka-
tegoriach postrzegania, zrozumienia i interpre-
tacji”.

Autor opisuje paradygmat w bardzo przy-
swajalny dla ludzkiego mózgu sposób. Są 
to, według niego, pewnego rodzaju mapy 
w naszej głowie, które powstawały w wyniku 
doświadczeń, nauki czy poprzez dorasta-
nie w takim, a nie innym otoczeniu. Bazu-
jąc na tych mapach, postrzegamy rzeczywi-
stość w sposób niekoniecznie taki sam, w jaki 
widzą ją inni. Jeżeli korzystasz ze złej mapy, 
to istnieje ekstremalnie wysokie ryzyko, że 
nie dotrzesz do wyznaczonego celu.

Książka odwołuje się do badań naszych zacho-
wań, opowiada o przywództwie, twórczych re-
lacjach z innymi, pozwala nam zrozumieć, co 
spowodowało, że ktoś postępuje w taki, bądź 
inny sposób. Namawia do bycia w działaniach 
proaktywnym, a o komunikacji powie nam, że 
ważne jest by najpierw starać się zrozumieć, 
a dopiero potem być zrozumianym. Podaje 
kilka wskazówek dotyczących naszych prio-
rytetów, jak np.: filtruj swoje działania, czyli 
rób to co jest najważniejsze, myśl w kategorii 
win-win no i zaczynaj z wizją końca.

W książce poruszane są psychologicz-
ne aspekty życia i nawyków z tym związa-
nych.  Lekturę, która bazuje na doświadcze-
niach autora, można by polecić szczegól-
nie menedżerom, osobom chcącym się na-
uczyć języków obcych, pragnącym zmienić 
pracę, czy nawet schudnąć. Bowiem to nasze 
nawyki, paradygmaty i zapętlanie myśli blo-
kują nas przed działaniem by osiągnąć wy-
marzony cel.

Autor podkreśla, że zmiana naszych niepożą-
danych, pielęgnowanych przez lata nawyków 
jest procesem i wymaga systematyczności, 
czasu oraz cierpliwości. Covey zwrócił uwagę 
również, że jeśli chcemy zmienić coś w życiu, 
powinniśmy najpierw skupić się na naszych 
postawach i zachowaniach.

Jak pracować w zespołach, dlaczego jeste-
śmy zależni od innych, co to jest przywódz-
two, jakie błędy może popełniać menedżer lub 
rodzic wychowując swoje potomstwo? Czy 
lepiej być proaktywnym, a może reaktywnym? 
Wątpliwości dotyczące powyższych pytań po-
winny zostać rozwiane po przeczytaniu recen-
zowanej pozycji amerykańskiego guru przy-
wództwa i rozwoju osobistego.

Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego działa-
nia, REBIS, Poznań 2015, s. 363

Michał Kopczewski jest ekspertem w dziedzinie 
zarządzania projektami z wieloletnią praktyką 
w konsultingu dla oraz wdrażaniu standardów 
zarządzania projektami. Nic więc dziwnego, że 
spod jego pióra wyszła tak ciekawa i praktycz-
na pozycja jak Alfabet zarządzania projektami. 
Książka, w której czytelnicy znajdą wiele prak-
tycznych porad zebranych w formie alfabetycz-
nej układanki, którą czyta się niczym najlepszą 
powieść biznesową.

Co więcej jest to niewątpliwie obszerne i wie-
lowątkowe kompendium wiedzy projektowej, 
które może sprostać wymaganiom zarówno 
doświadczonych kierowników projektów czy 
członków zespołów projektowych, jak i tych 
stawiających w zarządzaniu projektami pierw-
sze kroki, czy też po prostu mającym aspira-
cje do objęcia ról projektowych w przyszłości. 
Książka zawiera wiele nawiązań do codzien-
nego życia projektowego oraz praktyczne case 
studies warte wykorzystania w pracy każdego 
kierownika projektu. 

Jeśli zastanawiasz się dlaczego warto powo-
łać biuro projektowe, jakie ograniczenia cze-
kają Twój zespół podczas wykonywania zadań 
projektowych, lub jakie niespodzianki niesie 
za sobą współpraca z ekspertami dziedzino-
wymi (subject matter experts), odpowiedź 
znajdziesz w Alfabecie. Poza tym dowiesz się, 

w jaki sposób pobudzić poziom energii i za-
angażowania w zespole, a także kim są i jaką 
rolę pełnią jasnowidze projektowi. Co więcej 
przeczytasz o tym, jakie trudności czekają Cię 
poczas kooperacji ze światem zewnętrznym 
oraz współpracy z zewnętrznymi konsultan-
tami. Zmierzysz się z rzeczywistością projek-
tową kierownika projektu, znajdziesz spraw-
dzone sposoby radzenia sobie z brakiem kre-
atywności oraz motywacji członków zespo-
łu. Niemal na własnej skórze odczujesz brak 
wdrożonych standardów zarządzania projek-
tami, a także konsekwencje wąskich gardeł 
oraz złej wielozadaniowości. 

Źródłem zamieszczonej w książce wiedzy 
jest duże doświadczenie praktyczne autora 
oraz podejście wymagające zorientowanego 
na cele sposobu myślenia. Jeśli więc chcesz 
nadać właściwe tempo swojej karierze się-
gnij po Alfabet zarządzania projektami, który 
jest jedną z bardziej wartościowych spośród 
praktycznych i nie wypełnionych naukowy-
mi modelami pozycji o zarządzaniu projek-
tami na polskim rynku. Moim zdaniem, jest 
to bezcenna lektura dla każdego czytelnika 
„Strefy PMI”.

Michał Kopczewski, Alfabet zarządzania projektami, 
wydanie II, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2015, 
s. 280

STREFA RECENZJI

Kompendium dla
mniej i bardziej
doświadczonych
PM-ów
Edyta Samborska

Etyka osobowości
i etyka charakteru
– przykłady
społecznych
paradygmatów
Michał Serwa
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Prowadząc projekty, uczestnicząc w nich czy 
po prostu nawiązując interakcje podczas co-
dziennego funkcjonowania, każdy z nas styka 
się z konfliktem. Bywa, że jesteśmy tylko ich 
obserwatorami, częściej jednak mają one na 
nas jakiś wpływ, a w zespołach projektowych 
oddziałują na całokształt działań, planów, in-
teresariuszy i nierzadko na same już cele. 

Umiejętne postępowanie w sytuacjach kon-
fliktowych pozwala na wydobycie potencjału 
drzemiącego w takich zdarzeniach, umożliwia 
otworzenie się na nowe obszary, pracę nad po-
prawą i wzmocnieniem relacji w danym zespo-
le lub grupie oraz, w sytuacji idealnej, wzrost 
organizacji czy zespołu dzięki analizie, wnio-
skom, lessons learned. 

Łatwiej jednak powiedzieć, niż zrobić. Nie ma 
uniwersalnego poradnika, który wskaże jedyne 
skuteczne i zawsze sprawdzające się metody 
zarządzania konfliktem, jednak książka Geo-
rge’a Pitagorsky’ego z pewnością rzuci nieco 
światła na to zagadnienie i to już bardzo kon-
kretnie, bo w ujęciu projektów. Bez wzglę-
du na naszą rolę w zespole i zakres odpowie-
dzialności, ta pozycja pozwoli lepiej zrozumieć 
konflikty pojawiające się w poszczególnych 
procesach projektu, analizować je i zarządzać 
nimi na miarę naszych możliwości.

Pitagorsky prezentuje połączenie mindful-
ness z dość szczegółową analizą w ujęciu za-

rządzania konfliktem. Podkreśla wagę od-
dzielenia faktów od opinii, skupienia osobno 
na procesach, ludziach, otoczeniu. Podsuwa 
model zarządzania konfliktem w siedmiu kro-
kach, jednocześnie dostarczając wielu tech-
nik i przykładów ich wykorzystania. Książka 
ta nie jest receptą na rozwiązanie konfliktu, 
a czymś znacznie więcej – solidnym wspar-
ciem dla praktyka w zrozumieniu i zarządza-
niu konfliktem, środowiskiem projektowym, 
interesariuszami. 

Opisane podejścia i techniki, rodzaje konflik-
tów, postawy, przekonania, przydatne umiejęt-
ności miękkie, dokonane analizy, itp. – osadzo-
ne są w realiach projektów i prędzej czy póź-
niej, czytając je, rozpoznamy znajome sytuacje, 
których byliśmy świadkiem lub stroną. Pracu-
jąc z ludźmi możemy założyć, że konflikt jest 
czymś pewnym, w ujęciu zawodowym lub per-
sonalnym, na etapie planowania czy realizacji, 
postaw czy wartości. Książka Pitagorsky’ego 
to ciekawa pozycja, która analitycznie przepro-
wadza nas przez miękkie i twarde aspekty za-
rządzania konfliktem, krok po kroku. I z pewno-
ścią jest godna polecenia jako solidne wsparcie 
efektywnej pracy projektowej.

George Pitagorsky, Managing Conflict in Projects: 
Applying Mindfulness and Analysis for Optimal Re-
sults, Project Management Institute Inc., 2012, 
s. 132

Jak wydobyć
potencjał
z konfliktu?

Jak istotne dla powodzenia projektu jest wła-
ściwe zarządzanie ryzykiem, nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Można spotkać się 
nawet z opiniami głoszącymi, że zarządza-
nie projektem jest de facto zarządzaniem ry-
zykiem niezrealizowania celów projektu. Ar-
gumentacja jest całkiem przekonująca: przy-
kładowo, czy stosowanie dobrych praktyk 
harmonogramowania nie jest redukowaniem 
prawdopodobieństwa przekroczenia termi-
nu realizacji projektu? Czy działania zwią-
zane z zapewnieniem jakości (quality assur-
ance) nie redukują ryzyka odrzucenia produk-
tów przez klienta? Nie formułując aż tak ka-
tegorycznych sądów, że zarządzanie projek-
tem równa się zarządzanie ryzykiem, poprze-
stańmy na dość banalnym stwierdzeniu, że 
właściwe zarządzanie ryzykiem jest jednym 
z kluczowych czynników sukcesu projektu. 

Skoro tak, to odpowiedzmy sobie na pod-
stawowe pytanie: czy korzystanie wyłącznie 
z wiedzy zebranej w PMBOK® Guide wystar-
czy nam do właściwego zarządzania ryzy-
kiem? W niedużych, mniej skomplikowanych 
projektach zapewne tak. W tych większych, 
złożonych, strategicznie istotnych będziemy 
zmuszeni do szukania obszerniejszych przy-
kładów, wskazówek i inspiracji. I tu wycho-
dzi nam naprzeciw opublikowana w tym roku 
przez PMI pozycja Michaela M. Bisonette. 

Książka ta w bardzo praktyczny sposób uzu-
pełnia to, co kierownikom projektów oferu-
je PMBOK® Guide oraz Practice Standard for 
Risk Management. Znajdziemy tu więc obszer-
ne wyjaśnienia i przykłady wspierające nas 
w planowaniu podejścia do zarządzania ryzy-

kiem w projekcie. Otrzymamy wiele wskazó-
wek dotyczących identyfikacji i poprawne-
go opisu ryzyk. Znajdziemy podpowiedzi doty-
czące kategoryzowania ryzyk. W książce ob-
szernie zaprezentowane zostały techniki i na-
rzędzia analizy ryzyk, zarówno te omówione 
już w PMBOK® Guide, jak i nowe, nieobecne 
w standardzie, a bardzo ciekawe i użyteczne, 
takie jak risk burndown schedule. Przydatne 
są również opisy i wyjaśnienia modeli i symu-
lacji statystycznych, takich jak Monte Carlo 
czy analiza wrażliwości. Zilustrowane przy-
kładami, te skomplikowane techniki stają się 
dla nas bardziej zrozumiałe i „oswojone”. Nie 
zabrakło w publikacji również praktycznych 
porad dotyczących wyboru właściwych reakcji 
na ryzyka oraz przeglądu ryzyk w trakcie reali-
zacji projektu. 

Ostatni rozdział książki zawiera ciekawe po-
równanie czterech studiów przypadków wiel-
kich i złożonych projektów, udowadniają-
ce, że używanie projektowych best practices 
w znacznym stopniu ogranicza ryzyka w pro-
jektach, a zaniechanie ich stosowania stano-
wi bezpośrednią przyczynę wielu ryzyk.

Dla każdego, kto chce z zarządzania ryzykiem 
w swoim projekcie „wycisnąć” nieco więcej, 
pozycja Michaela M. Bisonette będzie więc 
przydatną lekturą. Zainspiruje, wskaże przy-
kłady i praktyczne zastosowana wielu tech-
nik, które do tej pory prawdopodobnie omija-
liśmy szerokim łukiem.

Michael M. Bissonette, Project Risk Management. 
A Practical Implementation Approach, PMI 2016, 
s. 279

Paulina Szczepaniak

Zarządzanie ryzykiem
w praktycznych
zastosowaniach
Szymon Pawłowski
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Figurka
Ganesha

Jerzy Stawicki

Czy kiedyś kupiliście los na loterii? I co: wy-
graliście? Nawet jeśli nie, to pewnie nie uwa-
żacie się za pechowca. Chyba że, tak jak 
pewna Amerykanka, kupiliście bilety na lo-
terie w dwóch stanach, skreśliliście zwycię-
skie liczby z obu loterii i… nie wygraliście ani 
centa. Bo liczby z jednego stanu były zwy-
cięskimi liczbami w drugim, a te z drugiego 
w tym pierwszym. 

Fart, szczęście – odgrywa też istotną rolę 
w życiu prywatnym, oraz w… projektach. 
Znacie z pewnością takich kierowników pro-
jektów, którym wszystko się udaje, którym 
szczęście sprzyja w każdej sytuacji i takich, 
którym – mimo dużej wiedzy i umiejętności 
– nic nie wychodzi. Wygląda na to, że posia-
danie szczęścia jest istotną kompetencją kie-
rownika projektu. Jednak ani IPMA Individual 
Competence Baseline, ani PMI’s Talent Trian-
gle – te najbardziej znane przykłady modeli 
opisujących wymagane kompetencje kierow-
nika projektu – nie uwzględniają takiej kom-
petencji, jak szczęście. 

Od dawna uważałem, że jako kierownik pro-
jektu, konsultant czy coach, powinienem mieć 
szczęście, by odnosić sukcesy w realizowa-
nych przedsięwzięciach. I faktycznie miałem 
je. Przyszedł więc czas, by zdradzić Wam ten 
mój sekret szczęścia.

Otóż od bardzo dawna, od powrotu ze studenc-
kiej wyprawy do Indii towarzyszy mi figurka 
boga Ganesha – boga podróży i nowych przed-
sięwzięć. Kilka lat temu wzmocniłem jej działa-
nie drugą figurką bóstwa, przywiezioną z Wiet-
namu. Obie stoją także teraz blisko mnie, stoją 
i… działają przynosząc szczęście w różnych 
projektach, przedsięwzięciach i wyprawach.

Czy to jednak takie proste: jedna figurka i już 
ma się szczęście? A może po prostu rodzimy 
się szczęściarzem? Czy może jednak tą „kom-
petencję” można wykształcić? Zdziwicie się, 
gdy powiem, że na oba pytania znaleźć można 
naukowe odpowiedzi. 

Odpowiedź pierwsza związana jest z bada-
niami mózgu. To geny w dużym stopniu de-
cydują o naszym tzw. „stylu afektywnym”, 
określającym poziom odczuwania szczęścia. 
A ten poziom wynika z większej aktywności 
kory czołowej lewej półkuli mózgu, obserwo-
wanej już u niemowląt. Te osoby, które wy-
ciągnęły taki szczęśliwy los na loterii korowej 
mają mózgi skonfigurowane w taki sposób, 
że widzą świat w jasnych barwach, a w kon-
sekwencji czują, że szczęście im sprzyja.

Druga odpowiedź świata nauki pochodzi od 
profesora Richarda Wisemana. W wyniku 
swoich badań zidentyfikował on cztery 
główne prawa szczęścia. Pierwsze z nich 
mówi: „Wykorzystuj przypadkowe okazje jak 
najlepiej. Szczęściarze tworzą, zauważają 
i wykorzystują przypadkowe okazje”.  Drugie 
zaś to: „Słuchaj swojej intuicji. Szczęściarze 
podejmują trafne decyzje, słuchając swojej 
intuicji i przeczuć”.

Mnie najbliższe jest trzecie, bardzo buddyjskie 
w swojej wymowie, prawo szczęścia: „Spo-
dziewaj się najlepszego. Oczekiwania wobec 
przyszłości pozwalają szczęściarzom spełniać 
marzenia i realizować swoje ambicje”. Czwarte 
zaś mówi o zamianie swego pecha w szczę-
ście: „Szczęściarze potrafią przekształcić swo-
jego pecha w szczęście”.

I jeśli bliżej przyjrzycie się powyższym 
prawom, to z pewnością dojdziecie do wnio-
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sku, że za pomocą różnego typu ćwiczeń prak-
tycznych można podwyższyć swój Współ-
czynnik Szczęścia. Bo te cztery prawa szczę-
ścia tworzą w gruncie rzeczy pewien świato-
pogląd – podejście do rzeczywistości. Podej-
ście polegające na akceptacji zmian, na ela-
styczności i „zwinności”, na przekonaniu i wy-
obrażeniu, że świat jest miejscem przyjaznym 
i że bez względu na okoliczności wyjdziemy 
z każdej sytuacji z tarczą. 

Jeśli dodacie do tego światopoglądu swo-
jego Ganesha, to wtedy niezawodnie kupi-
cie ten wygrywający los na loterii w swoim 
stanie i z pewnością będziecie odnosić sukce-
sy w projektach. To co: próbujecie?
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