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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce ten numer „Strefy PMI”, 
w chwili, gdy PMI Poland Chapter zabiera nas 
wszystkich w podróż po świecie zarządzania projek-
tami w trakcie 11 Międzynarodowego Kongresu PMI 
Poland Chapter pod hasłem Journey to Value (s. 6-14). 
„Strefa PMI” dołącza do tej podróży i zaprasza do niej 
również Was – naszych Czytelników.

Dla wielu z nas początkiem przygody z zarządzaniem 
projektami, pierwszym krokiem z przytoczonej wy-
żej maksymy chińskiego filozofa była rekrutacja 

– o tym, jak podejście do niej zmieniło się w ostatnich latach i jak się dostosować do 
nowych wyzwań dowiecie się z artykułu Ady Grzenkowicz (Czasy się zmieniają… 
podejście do rekrutacji też, s. 42).  Dalej, wędrujemy po różnych obszarach szeroko ro-
zumianego zarządzania projektami, począwszy od tych „miękkich” – dobre rady do-
tyczące zarządzania i komunikowania się w zróżnicowanych kulturowo zespołach 
projektowych przekaże nam Monika Chutnik (Invest wisely, s. 40). Bardziej narzę-
dziowo o projektowej komunikacji pisze natomiast Paulina Paluszkiewicz, prezen-
tując wykorzystanie social mediów w zarządzaniu projektami (s. 21). Odwiedzimy 
również krainę Agile – rozważania na temat roli zwinnego Project Managera podej-
muje Magdalena Baran (Zwinny czy winny, s. 32), a Urszula Wawrzeniuk analizuje 
miękkie przyczyny sukcesów podejścia zwinnego (Agile daje lepsze rezultaty…, s. 30). 
Na naszych projektowych rozdrożach spotykamy się też na pewno czasem ze spe-
cyficzną kategorią interesariuszy, jaką są Strażnicy standardów i procedur (Marek 
Gmerski, s. 24).

Tak jak w podróżach, tak i w projektach – bardzo pomocne okazują się duża wiedza 
i umiejętności własne oraz czerpanie z doświadczeń innych. Maciej Mordaka opisuje 
praktyczne podejście do rozwoju kompetencji pracowników (Szkolenia, koszt czy in-
westycja?..., s. 38), a o nauczaniu przy wykorzystaniu symulacji biznesowych piszą 
Rafał Czarny i Marcin Jackowski (s. 26) oraz Jan Schilt (s. 28). Rolę biura zarządza-
nia projektami w wymianie wiedzy i doświadczeń przedstawia Karolina Jarocka 
(Transfer wiedzy w Biurze Projektów, s. 34). 

Trudno wyobrazić sobie doskonalenie się i poprawę własnych osiągnięć bez po-
równania się z innymi – o benchmarkingu w zarządzaniu projektami piszą Maciej 
Bodych i Paulina Denis (s. 18). Natomiast zwieńczeniem naszej projektowej drogi jest 
osiągnięcie oczekiwanych korzyści, o których w perspektywie zarządzania progra-
mem pisze Marcin Schubert (Zarządzanie korzyściami programu…, s. 16), a w wy-
wiadzie opowiada Beth Partleton, keynote speaker Kongresu (Identify Benefits to 
Drive Business Results, s. 44).

To oczywiście nie wszystko, co znajdziecie w tym numerze naszego kwartalnika, 
ale jak w każdej podróży, tak i w tej ze „Strefą PMI”, nie wszystko zostaje odkryte na 
samym początku i czekają nas liczne niespodzianki. Zapraszam więc do wspólnej 
wędrówki po drogach i bezdrożach projektowych!
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Mam ogromną przyjemność zaprosić 
Państwa w niesamowitą podróż do 
świata zarządzania projektami, na 
już 11 Międzynarodowy Kongres PMI 
Poland Chapter, organizowany przez 
naszych Wolontariuszy. Nawiązanie 
do podróży nie jest tutaj przypadko-
we, ponieważ hasło przewodnie te-
gorocznego Kongresu brzmi: Journey 
to Value.  

Każda podróż wzbogaca naszą wiedzę, dodaje nam nowych do-
świadczeń, pozwala poznać nowych ludzi – tak też będzie przez 
nadchodzące trzy dni. Światowej klasy prelegenci, eksperci 
z całego świata będą się dzielić z Państwem w czasie wystąpień 
i warsztatów swoim doświadczeniem i zgłębiać tajniki wiedzy 
z zakresu zarządzania projektami.  Będą mieli Państwo możliwość 
wysłuchania aż 4 wyjątkowych głównych prelegentów: Ricardo 
Vargas, Mark Dorsett, Beth Partleton i Johnny Mo.

Program jest podzielony na trzy główne ścieżki, z których każda 
odpowiada jednemu z trzech boków PMI Talent Triangle™: Stra-
tegic and Business Management / Technical Project Management 
/ Leadership.

To co wyróżnia tegoroczną edycję Kongresu jest fakt objęcia ho-
norowym patronatem naszego Kongresu przez Ministerstwo Cy-
fryzacji oraz wystąpienie jego przedstawiciela nt. wyzwań  w za-
rządzaniu projektami IT w sektorze publicznym. Ponadto będziecie 
mieli Państwo okazję jako pierwsi na Kongresie poznać wyniki 
pierwszego Ogólnopolskiego Badania Dojrzałości Zarządzania Pro-
jektami skierowanego do największych firm i instytucji przepro-
wadzonego przez firmę PWC, którego PMI PC jest partnerem.

Journey to Value
Hotel Marriott, Warszawa, 28-30.11.2016

Pierwszego dnia odbędzie się także panel dyskusyjny z przedsta-
wicielami kadry zarządzającej dużych korporacji, którzy porozma-
wiają o rolach i wyzwaniach dla Project Managerów w dynamicz-
nie zmieniających się organizacjach. Ponadto w czasie Kongresu 
będziemy promować przetłumaczony na język polski PMI’s Code 
of Ethics and Professional Conduct. Zgodnie z przyjętym już zwy-
czajem, pod koniec pierwszego dnia, zapraszamy na uroczystość, 
podczas której zostanie wręczona nagroda za najlepszy projekt 
2015 roku oraz zaprezentowani zostaną zwycięzcy konkursu Wo-
lontariusz Roku PMI Poland Chapter. 

Zachęcam do aktywnego wykorzystywania przerw do inspirują-
cych rozmów kuluarowych, wymiany wizytówek i nawiązywania 
nowych relacji biznesowych, abyście mogli Państwo wynieść jak 
najwięcej dla siebie i dla swojego rozwoju zawodowego i osobi-
stego. 

Jednocześnie chciałabym bardzo serdecznie podziękować zespo-
łowi Wolontariuszy z całej Polski, który przygotowywał to pre-
stiżowe wydarzenie w Warszawie. To oni przez ostatnie miesiące 
ciężko pracowali, abyśmy mogli się tu dziś spotkać. A wszystko 
po to, żeby czuli się Państwo wyjątkowo podczas najbardziej pre-
stiżowego i rozpoznawalnego wydarzenia dla społeczności zarzą-
dzania projektami w Polsce.  

Dziękuję też naszym Sponsorom, Partnerom i Patronom, dzięki 
których wsparciu możemy dalej budować społeczność praktyków 
i entuzjastów zarządzania projektami poprzez dostarczanie im 
wysokiej jakości wydarzeń.

Życzę miłego podróżowania i odkrywania z PMI Poland Chapter!

Agnieszka Krogulec
Prezes PMI Poland Chapter
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Panta rhei, powiedział kiedyś He-
raklit. Mam wrażenie, że w dzisiej-
szych czasach stwierdzenie to na-
brało jeszcze większej mocy. Tempo, 
w jakim często wykonujemy projekty 
jest coraz większe, a ich zakres coraz 
szerszy. Tak samo jest z kongresem 
– każdego roku coś zmieniamy, doda-
jemy, aby uprzyjemnić i uatrakcyjnić 
ten szczególny czas naszym gościom. 
Pamiętam jeszcze jak w końcówce 

marca tego roku dostałem propozycję przejęcia projektu organi-
zacji Kongresu. Nie wiedziałem wówczas, jak dużo to pracy.

Co może być trudnego w zorganizowaniu trzydniowego wyda-
rzenia z mówcami z całego świata? Wszystko! Od pozyskania 
budżetu począwszy, na reklamie i zachęceniu do uczestnictwa 
skończywszy. Jedna osoba w tak krótkim czasie nie byłaby w sta-
nie wykonać tych wszystkich czynności, skoordynować, sko-
munikować i połączyć w całość. Na szczęście ja odziedziczyłem 
świetny zespół, który wspierał mnie w każdym aspekcie: Finanse 
i Sponsoring, Logistyka, PR i Marketing, Program a także Obsługa 
Uczestników. 

Nad organizacją
11. Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Chapter

pracowali Wolontariusze:

Kierownictwo:
Łukasz Paluszkiewicz (Project Manager), Jakub Gromek (PM’s Support)

Program:
Justyna Jakubów, Grzegorz Pabich, Grażyna Skiers, Aurelia Cyrwus, Maciej Radyno, Iwona Burczyńska

Finanse i Sponsoring:
Dariusz Ciechan, Iza Nadolna

PR & Marketing:
Jakub Szczepkowski, Beata Niedziela, Ewa Kokolus, Joanna Sitkowska, Daria Ostrowska, 

Mirosław Dąbrowski, Paulina Szczepaniak, Kamila Czerniak, Valeria Sokolovska

Logistyka:
Anna Piętka, Olga Matskevich, Piotr Korolko, Joanna Jarosz

Uczestnicy:
Natalia Piątek, Roksana Studzińska, Maria Tepper, Sabina Zagrodnik

Patronat honorowy:

Zachęcam do wejścia na stronę kongresu – congress.pmi.org.pl 
– aby zobaczyć tych wspaniałych ludzi! To, że możemy cieszyć 
się obecnością największych światowych i polskich specjalistów 
w dziedzinie zarządzania projektami to właśnie ich zasługa. Nie 
chcę tu nikogo wymieniać z imienia, aby nikogo nie pominąć, bo 
każdy z nich miał wielki wkład w organizację tego wyjątkowego 
wydarzenia. A wszystko to po pracy na etacie, w stu procentach 
wolontariacko. 

Mam nadzieję, że trzymając ten numer Strefy PMI siedzisz wła-
śnie na wygodnym krześle w Hotelu Marriott i nie możesz do-
czekać się rozpoczęcia wydarzenia i pierwszej prelekcji. Zatem 
nie przedłużając, dziękuję, że jesteś z nami. Wierzę, że sprostamy 
Twoim oczekiwaniom. Koniecznie oceń nas w ankiecie! Dzięki 
temu, kiedy spotkamy się na kolejnym kongresie – za rok – bę-
dziemy mogli znów poprawić naszą jakość. Bo nawet w projek-
tach wolontariackich cykl Deminga ma zastosowanie. 

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Paluszkiewicz

Kierownik Projektu

STREFA PMI, NR 15, LISTOPAD 2016, WWW.STREFAPMI.PL 7



8:00-9:00 Rejestracja, poranna kawa

9:00-9:15 Powitanie – PMI Poland Chapter

9:15-10:15 Ricardo Vargas – Leading Projects in Turbulent Times [ENG]

10:15-10:30 Przerwa kawowa

Technical Project Management
Moving forward to Value

Leadership
Steering the Way to Value

Strategic and Business 
Management

Setting the Course to Value

10:30-11:30 Mohamed Khalifa Hassan – Agile 
for Non IT Projects [ENG]

Mariusz Kapusta – Project 
Management Games. Jak 
wykorzystać mechanizmy 
znane z gier do motywowania 
i angażowania zespołu, czyli PM GO 
[PL]

Tomasz Rudolf – Open  Innovation 
Projects. Working like startups, 
working with startups [PL]

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:45 Marcin Zeszutek – Zwinne metody 
zarządzania w rozwoju zawodowym 
inżynierów budownictwa [PL]

dr Tomasz Kopczyński – Rola 
i znaczenie project managera 
w podejściu sytuacyjnym 
w zarządzaniu projektami [PL]

Luca Romano – Adaptive Project 
Portfolio Management [ENG]

12:45-14:00 Lunch

14:00-15:00 Ewa Piotrowicz – Wdrażanie 
core’owych systemów finansowych 
przy wykorzystaniu narzedzi Agile 
[PL]

Fernando Colleone – Emotional 
Intelligence in a Project 
Environment [ENG]

Grzegorz Szałajko – Perfect  
alignment: integrating PP&P with 
organization's structures, processes 
& culture [PL]

15:00-15:15 Przerwa kawowa

15:15-16:15 Łukasz Węgrzyn – Umowy IT dla 
projektów „zwinnych” – polskie 
doświadczenie vs. reszta świata 
[PL]

Fabio Rigamonti – Empower your 
projects and change programs with 
ethical leadership! [ENG]

Prezentacje konkursu
Projekt Roku (0,5 h) [PL]
Surprise Speech (0,5 h) [PL]

16:15-16:30 Przerwa kawowa

16:30-17:30 Mark Dorsett – What is your finish line?  Picking the right finish line is very important [ENG]

17:30-18:00 Zamknięcie 1. dnia Kongresu – PMI Poland Chapter

18:00-19:00 Panel dyskusyjny – How to enhance company strategy with project management – Q&A Session with Executives

19:30-0:00 Uroczysta Gala PMI PC
Nagrody, networking i wiele atrakcji!

Dzień 1 – poniedziałek, 28.11.2016

Program Kongresu
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8:00-9:00 Rejestracja, poranna kawa

9:00-9:15 Powitanie – PMI Poland Chapter

9:15-10:15 Beth Partleton – Pulse of the Profession®: The High Cost of Low Performance. What are its key discoveries? How 
will you improve business results? [ENG]

10:15-10:30 Przerwa kawowa

Technical Project Management
Moving forward to Value

Leadership
Steering the Way to Value

Strategic and Business 
Management

Setting the Course to Value

10:30-11:30 Michał Hałas – Project 
Management of innovations. 
Comparison of TRIZ, Design 
Thinking and Lean 3P [PL]

Line Jehle – Navigate others 
and yourself in a hyper-complex 
project environment – Leadership 
Reloaded! [ENG]

Dan Lefsky – Locking in Value: 
7 Ways to Consistently Achieve 
Project Targets [ENG]

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:45 Nader K. Rad – P3.express: The 
Emerging Minimalist PM Framework 
[ENG]

Kimberly Wiefling – Catalytic 
Mechanisms - Effortless Ways to 
Change Behavior & Achieve Results 
[ENG]

Agnieszka Gasperini – Project 
Management supports SME 
Strategy [PL]

12:45-14:00 Lunch

14:00-15:00 Roundtable sessions – Varied 
topics [ENG]

Marcin Celejewski 
– Wprowadzanie trudnych zmian 
biznesowych w organizacji [PL]

Arkadiusz Szczebiot – Challenge 
of IT project management in Public 
Administration [PL]

15:00-15:15 Przerwa kawowa

15:15-16:15 PWC – Badanie dojrzałości 
projektowej firm [PL]

David Michael dell’Olio – Can 
you Create the YES that leads to 
success? [ENG]

Maciej Bodych – PMO as 
a company’s competitive advantage 
[PL]

16:15-16:30 Przerwa kawowa

16:30-17:30 Johnny Mo – Leadership – Communication, can you hear me now?

17:30-18:00 Zamknięcie Kongresu – PMI Poland Chapter

Dzień 2 – wtorek, 29.11.2016

Program Kongresu
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Dzień 3 – środa, 30.11.2016

Program Kongresu

Platynowy Sponsor

Srebrny Sponsor

Złoty Sponsor

Brązowy Sponsor

Warsztaty

8:30-9:00 Rejestracja

9:00-17:00 David Michael Dell’Olio – Have you mastered Creating the YES in your life?

Kimberly Wiefling – Catalytic Mechanisms – Effortless Ways to Change Behavior & Achieve Results

Mohamed Khalifa Hassan – 6 Hats for Project, Program and Portfolio Managers: Coach, Leader, Mentor, 
Politician, Manager, Teacher

Dan Lefsky – Optimizing Your Outcomes: Creating Success on Projects, PMOs, and Startups

Agnieszka Gasperini – Effective relationships with Stakeholders

Maciej Bodych – Zarządzanie inicjatywami strategicznymi

Za uczestnictwo w każdym warsztacie przysługuje 7 punktów PDU.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w wypadku niezebrania minimalnej liczby uczestników.
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Kongres – prezentacja 
prelegentów
Keynote Speakers

Ricardo Vargas
Ricardo jest specjalistą od zarządzania 
projektami, portfelami i ryzykiem. Od po-
nad 15 lat zdobywa i wykorzystuje swoje 
doświadczenie w branżach energetycz-
nej, infrastrukturalnej, telekomunikacyj-
nej, informatycznej, a także finansowej. 
Został pierwszym latynoamerykańskim 
przewodniczącym zarządu Project Mana-

gement Institute (PMI), największej na świecie organizacji zajmującej 
się zarządzaniem projektami. Z wykształcenia jest inżynierem chemii, 
tytuł magistra zdobył na Federal University of Minas Gerais. Posiada 
także liczne certyfikaty zdobyte na takich uczelniach jak: George Wa-
shington University, Harvard Law School czy Massachusetts Institute 
of Technology.  Między 2012 i 2016 był dyrektorem Infrastruktury i za-
rządzania projektami w United Nations (UNOPS). Jego praca skupiała 
się na wolontariackich projektach wspierających humanitaryzm, bu-
dowanie pokoju oraz infrastruktury w takich krajach jak Haiti, Afgani-
stan, Irak czy Sudan Południowy.

Mark Dorsett
Mark pomaga budować sukces klientów 
oraz wzrost biznesu poprzez konsulta-
cje, których udziela swoim partnerom 
na całym świecie. Osiąga nieprzeciętne 
wyniki zarówno w start-upach jak i du-
żych, dojrzałych organizacjach poprzez 
integrację strategii z planowaniem i reali-
zacją. Angażuje innych swoim otwartym 

i otwierającym nowe możliwości podejściem. Buduje plany biznesowe, 
zarządza pomiarem zysków i strat, a także buduje relacje z klientami. 
Przykładowe zadania Marka to: ustalanie strategii dla sukcesu biznesu 
i klienta, rozwój biznesu i sprzedaż, strategie partnerskie i zarządzania, 
zarządzanie portfelem, sukces klienta i realizacja wartości, zarządza-
nie klientem i struktura zarządcza. Swoje umiejętności wykorzystywał 
na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem Azji, Indii, Ameryki 
Łacińskiej, wschodniej i zachodniej Europy. 

Beth Partleton
Współpracuje z PMI od 1991 roku. Przez 
6 lat udzielała się na rzecz PMI Educa-
tional Foundation. Członek Rady Dyrek-
torów PMI od 2008 do 2013 roku, w 2010 
została wybrana wiceprzewodniczącą, 
a w 2011 przewodniczącą Rady. Obecnie 
jest członkiem  Rady Zarządzania Certy-
fikatami, w której zajmuje stanowisko 

przewodniczącej Komitetu Planowania Strategicznego. Jest doświad-
czoną konsultantką, która wspiera zarządzanie projektami i portfelami 
w wiodących organizacjach. Firmy czerpią z jej doświadczeń zdoby-
tych podczas 30 lat pracy dla Miller Brewing Company, gdzie praco-
wała jako Dyrektor Inwestycji  i Zarządzania Ryzykiem. Odpowiadała 
za zarządzanie portfelem projektów inwestycyjnych w Miller Brewe-
ries na terenie Stanów Zjednoczonych. Była także odpowiedzialna za 
zarządzanie kluczowymi projektami inwestycyjnymi. Podczas swojej 
kariery w Miller pracowała także jako lider biura zarządzania projek-
tami, starszy kierownik projektu, oraz kierownik funkcyjny dla ze-
społu inżynierów budownictwa i architektury. Posiada tytuł magistra 
zarządzania projektami, zdobyty w Keller Graduate School of Mana-
gement oraz tytuł magistra architektury w University of Wisconsin, 
Milwaukee. Jest zarejestrowanym architektem w stanie Wisconsin, 
a także certyfikowanym kierownikiem projektów (PMP®) od 1991 roku. 

Johnny Mo
Obecnie niezależny konsultant i prze-
wodniczący Technical Member Advisory 
Group w PMI Global. Wprowadzał zmiany 
struktur, w tym wdrożenia PMO w branży 
oil and gas w Kanadzie. Zarządzał portfe-
lem projektów o wartości $900 milionów, 
który zawierał szerokie, globalne projek-
ty. W 2010 r. ukończył PMI Leadership 
Institute Master Class. Z sukcesem re-
alizował projekty w takich branżach, jak 

energetyczna czy produkcyjna, a także w sektorze publicznym. Jego 
projekty dotyczyły usług operacyjnych, finansowych, konstrukcyj-
nych, prawnych, rozwoju biznesowego i innych. Johnny jest ekspertem 
w zarządzaniu skomplikowanymi globalno-korporacyjnymi programa-
mi, które przynoszą oszczędności budżetowe oraz podnoszą wydaj-
ność procesową. W swojej pracy Johnny zwraca szczególną uwagę na 
aspekt ludzki. Według niego komunikacja i umiejętności miękkie są 
kluczowym czynnikiem, który nie daje się ograniczyć przez narzędzia 
czy metody ani zmierzyć w liczbach.

Partnerzy medialni:
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Technical Management – Moving forward to Value
Mohamed Khalifa Hassan
Mohamed to zdobywca wielu certyfika-
tów, między innymi PfMP, PgMP, PMP, 
PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP. Konsultant 
OPM3, absolwent LIMC (Leadership In-
stitute Master Class). Wzięty mówca 
i konsultant z zakresu zarządzania pro-
jektami. Jest także dyrektorem Rady 

Wspólnej przy Project Management Global Sustainability Community 
of Practice. Mohamed posiada unikatową kombinację różnorodnych 
umiejętności, które posiadł poprzez ponad dwudziestoletnią praktykę 
w zarządzaniu projektami. 

Marcin Zeszutek
Project manager z wieloletnim doświad-
czeniem w branży budowlanej i dewelo-
perskiej. Realizował inwestycje oparte 
o warunki realizacji kontraktów budowla-
nych FIDIC, głównie w zakresie ochrony 
środowiska. Jako dyrektor kontraktu re-
alizował przedsięwzięcia związane z pro-

jektowaniem i budowaniem Zakładów Zagospodarowania Odpadów 
o wartości powyżej 40 mln zł,   prowadził także zespół przygotowu-
jący oferty na kontrakty związane ze spalarniami odpadów komunal-
nych. Kierując zespołami projektowymi największy nacisk kładzie na 
odpowiedni dobór pracowników i  budowanie zespołów, a także na 
rozwój świadomości i kompetencji pracowników. Traktuje przywódz-
two jako jeden z najistotniejszych elementów zarządzania, a właściwą 
komunikację jako  istotny element osiągania efektu synergii podczas 
realizacji projektów. W trakcie swojej pracy stworzył autorski program 
rozwoju pracowników oparty o rozwój kompetencji oraz budowanie 
własnej ścieżki kariery. Prywatnie pasjonat gry w rugby. Grał w mło-
dzieżowej reprezentacji Polski, przez ponad 10 lat udzielał  się jako 
międzynarodowy sędzia rugby, gdzie poznał wiele praktyk coachingo-
wych, które obecnie stosuje w pracy zawodowej oraz przy wychowy-
waniu swoich dzieci.

Ewa Piotrowicz 
Senior Consultant w Sollers Consulting, 
pełniąca role Scrum Mastera, anality-
ka biznesowego i kierownika projektów 
w różnych projektach wdrożeń IT dla firm 
z sektora ubezpieczeniowego, bankowe-
go i leasingowego. Skoncentrowana na 
budowaniu wielofunkcyjnych zespołów 

zdolnych do pracy w środowisku międzynarodowym. Posiada certyfi-
katy Professional Scrum Master, ITIL i PRINCE2.

Łukasz Węgrzyn
Prawnik, specjalista z zakresu prawa no-
wych technologii oraz własności inte-
lektualnej. W ramach praktyki prowadzi 
kompleksową obsługę projektów infor-
matycznych, w tym w obszarze wdrożeń 
i utrzymania systemów informatycznych, 
outsourcingu informatycznego oraz pro-

jektów z obszaru cloud computing. Autor prawnych modeli kontrak-
towych dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, pozwa-
lających na ich transformację na model „zwinny” (agile). Wcześniej 
pracował jako prawnik wewnętrzny dla Agora S.A. i MTV Networks 
oraz członek zespołu TMT (Technology-Media- Telecommunications) 
międzynarodowej kancelarii prawnej „Bird & Bird”. Aktualnie pracuje 
w kancelarii prawnej Maruta Wachta. Wykładowca na Wydziale Mate-
matyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Hałas
Trener zarządzania projektami, który śle-
dzi i bada innowacje w Grupie ODiTK. Po-
maga swoim klientom rozwiązywać pro-
blemy jako konsultant TRIZ. Polski TRIZ 
Champion, któremu partneruje Karen 
Gadd (Oxford Creativity). Pionier nowych 
pomysłów w Polsce. Pierwszy prezes sto-

warzyszenia IPMA.pl

Nader K. Rad
Kierownik projektów, autor i doradca. 
Jest partnerem zarządzającym w Ma-
nagement Plaza. Nader ma 14 lat do-
świadczenia zawodowego w dziedzinie 
zarządzania projektami, programami 
i portfelami. Pracował w projektach IT, 
startupach oraz dla dużych firm w bran-

ży oil and gas. Jest autorem ponad 40 książek, zaprojektował także 
wiele kursów szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami. Nader 
był oficjalnym recenzentem metodyki PRINCE2 Agile™, nowej edycji 
PRINCE2® oraz frameworku P3.express. 

Partnerzy:
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Leadership – Steering the Way to Value
Mariusz Kapusta
Ekspert zarządzania projektami z po-
nad 15-letnim doświadczeniem, trener 
i przedsiębiorca. Od prawie 7 lat jest też 
właścicielem firmy Leadership Center. 
Autor książki Zarządzanie projektami krok 
po kroku i twórca metody 12 pytań, które 
w bardzo prosty sposób uczą zarządzania 

projektami. Z pasją tworzy gry symulacyjne dla managerów. Triathloni-
sta i maratończyk. Wielbiciel Rozwoju Osobistego, czemu daje wyraz 
na MariuszKapusta.pl

dr Tomasz Kopczyński
Ekspert w zakresie zarządzania projek-
tami oraz zarządzania kompetencjami 
i zmianami. Kieruje oraz uczestniczy 
w projektach biznesowych w całej Pol-
sce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. 
Przez kilka lat związany był z międzyna-
rodową firmą doradczą, gdzie kierował 

dużymi projektami biznesowymi w Polsce. Aktualnie właściciel firmy 
doradczej Synergia specjalizującej się w obszarze zarządzania pro-
jektami i zarządzania zespołami ludzkimi. Prelegent Roku 2016 PMI 
PC. Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce z zakresu 
zarządzania projektami oraz kierowania zespołami i zarządzania kom-
petencjami. Doktor ekonomii, od 19 lat wykładowca oraz Dyrektor 
Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencji Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Twórca i wykładowca Project Management na 
studiach MBA (Atlanta, Georgia State University). Autor i współautor 
wielu artykułów i 5 książek, w tym: Zarządzanie projektami i zmiana-
mi w przedsiębiorstwie, Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu 
projektami.

Fernando Colleone 
Senior Project Manager z Brazylii. Po-
siada ponad 12-letnie doświadczenie 
w IT i usługach. Obecnie mieszka w Brnie 
w Republice Czeskiej. Zarządza wysoce 
skomplikowanymi projektami infrastruk-
tury IT dla klientów w całej Europie.

Fabio Rigamonti
Posiada ponad 10-letnie doświadcze-
nie w zarządzaniu projektami. Prowadził 
wielokulturowe zespoły w całej Europie. 
Obecnie mieszka w Szwajcarii, gdzie bu-
duje od podstaw Biuro Zarządzania Pro-
jektami (PMO). Jest inżynierem, ale jego 
główne pole zainteresowań i specjalność 

to etyka w zarządzaniu projektami. Pokazuje to poprzez wolontariat 
w programie ProjEthics, prowadzonym we włoskim oddziale PMI, jak 
również prowadzenie Ethics in Project Management – Community of 

Practice. Cieszy się także możliwością współpracy z członkami PMI 
EMAG – Ethics Members Advisory Group. W 2013 r. ukończył PMI 
Leadership Institute Master Class. 

Line Jahle
Od 2002 roku wspólnik i dyrektor zarzą-
dzający w perform-globally.com GmbH. 
Od dwudziestu lat jest aktywna między-
narodowo jako trener i konsultant. Skupia 
się na szkoleniach i kursach dla kadry za-
rządzającej, wsparciu międzynarodowych 
i wirtualnych zespołów, coachingu dla 

kadry zarządczej, programach rozwoju przywództwa i talentów, facy-
litacji oraz konsultacjach dla międzynarodowych organizacji, a także 
webinariach.  Autorka książek Closeness at a Distance: Leading Virtual 
Groups to High Performance oraz Leading in Hyper-Complexity. Mówca 
na międzynarodowych konferencjach. Wykłada na studiach MBA te-
matykę międzynarodowego zarządzania projektami.

Kimberly Wiefling
Autorka książki Scrappy Project Mana-
gement. Pomaga organizacjom osiągnąć 
coś co wydaje się być niemożliwe do 
osiągnięcia, a naprawdę jest zaledwie 
trudne. Jak? Poprzez zmianę kierowni-
ków w liderów, a grupy ludzi w prawdzi-
we zespoły. Czyni to poprzez jej wysoce 

angażujące, eksperymentalne, interaktywne „laboratoria nauki”, które 
prowadzą do znaczących wyników biznesowych, których nie można 
byłoby osiągnąć w pojedynkę. 

Marcin Celejewski
Doświadczony manager poziomu Execu-
tive. Zarządzał takimi markami jak LOT, 
PKP Intercity czy Qatar Airlines. Bbył ini-
cjatorem wdrożenia Pendolino na polskie 
tory. Podczas prelekcji Pan Celejewski 
opowie o tym, jak wprowadzać trudne 
zmiany biznesowe w organizacjach na 

podstawie przykładów ze swoich projektów. 

David Michael Dell’Olio
Profesjonalny mówca, badacz i autor w za-
kresie zachowań ludzkich. Jest założycie-
lem Human Design International (HDI), 
globalnej firmy konsultingowej, która 
skupia się na poprawianiu osobistej i or-
ganizacyjnej wydajności poprzez etyczne 
strategie wpływu na pracowników. 
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Strategic and Business Management – Setting the Course to Value
Tomasz Rudolf
CEO firmy D-RAFT, zajmującej się wyszu-
kiwaniem europejskich startupów oraz 
budowaniem relacji między startupami 
oraz korporacjami w celu otwarcia moż-
liwości innowacyjnych oraz wspólnego 
rozwoju biznesowego. Posiada ponad 
19 lat doświadczenia w innowacyjnych 

projektach korporacyjnych w Europie, USA oraz w Azji. Wśród klientów 
miał takie marki jak 3M, P&G, ING, MasterCard, PZU, Cushman&Wa-
kefield, CBRE, Microsoft. Najwyżej oceniony mentor start-upów 
w Founder Institute. 

Luca Romano
Posiada stopień naukowy z ekonomii 
i ponad 20-letnie doświadczenie we 
Włoszech i Wielkiej Brytanii. Jest eks-
pertem z zakresu zarządzenia portfelem 
projektów, programem oraz zmianą. Jest 
także dyrektorem ds. projektów w Nexen 
Spa. Jest profesorem zarządzania projek-

tami, operacjami, organizacjami oraz strategią w Europejskiej Szkole 
Ekonomicznej w Rzymie. 

Grzegorz Szałajko
Doradca strategiczny i kierownik pro-
jektów, który przynosi międzynarodowe 
doświadczenie i pasję sensownych zmian 
organizacjom na całym świecie. Jego za-
wodowy dorobek obejmuje współpracę 
z globalnymi korporacjami, a także lide-
rami rynków lokalnych w branżach IT, 

telekomunikacyjnej, BPO, R&D, bankowej, finansowej, górniczej, edu-
kacyjnej, energetycznej i przemysłowej. Jego zaangażowanie w wio-
dących organizacjach związanych z zarzadzaniem projektami owocuje 
współpracą, czy nawet prowadzeniem projektów opracowywania naj-
nowszych standardów i narzędzi. 

Dan Lefsky
Prezes Lefsky Strategic Initiatives, Inc. 
Buduje zgodne ze sztuką rozwiązania 
dla głównych globalnych korporacji od 
ponad 20 lat. W ostatnim roku przeniósł 
się z New Jersey do Paryża, aby wesprzeć 
rozwój swojego biznesu oraz by móc po-
magać organizacjom na całym świecie 

usprawniać ich zdolności zarządzania projektami, programami i port-
felami projektów. Działa aktywnie przy PMI od 2005 roku, był mówcą 
na Światowym Kongresie PMI. Jest członkiem American Chamber of 
Commerce we Francji, a także działaczem w organizacjach związa-
nych z ekonomią cyfrową, szkoleniami i edukacją, czy „zielonym wzro-
stem”. W 2015 r. uczestniczył w COP21, wydarzeniach dotyczących 

zmian w klimacie, oraz OECD Forum. W 2014 r. otrzymał tytuł oby-
watela roku od swojego rodzinnego miasta – Denville w New Jersey. 
Kiedy tylko nie optymalizuje PMO, Dan biega maratony i rywalizuje 
w triathlonach. 

Agnieszka Maria Gasperini
Certyfikowanym kierownik projektów 
(PMP oraz PMI-ACP). Posiada ponad 
piętnastoletnie doświadczenie w mię-
dzynarodowych projektach. Włada płyn-
nie pięcioma językami. Jest także facy-
litatorką drugiego stopnia SDI, trenerem 
i coachem ICF. W 2012 r. zdobyła PMI 

Distinguished Contribution Award.

Arkadiusz Szczebiot
Dyrektor działu technologicznego 
w polskim Ministerstwie Cyfryzacji. 
W przeszłości zajmował się zarządza-
niem projektami, a także rozwijał średnie 
przedsiębiorstwa w sektorze IT. W ostat-
nich latach był starszym liderem ds. IT 
w światowej korporacji farmaceutycz-

nej, gdzie prowadził duże programy wdrożeniowe (CRM & Pricing 
Solutions), przewodził Radzie Nadzoru Architektury oraz dostarczał 
doradztwo na poziomie wykonawczym. W 2013 prowadził dział IT 
w drugiej, po Facebooku, firmie notowanej na NYSE. Obecnie zarządza 
organizacją IT w Ministerstwie Cyfryzacji oraz wszystkich podległych 
instytucjach. Prowadzi olbrzymi program transformacji, który ma na 
celu zaadaptowanie najlepszych praktyk IT w sektorze administracji 
publicznej.

Maciej Bodych
Certyfikowany ekspert w zakresie zarzą-
dzania projektami, portfelem projektów 
i PMO. Realizował audyty oraz projekty 
doradcze i wdrożeniowe w Polsce, Niem-
czech, Szwajcarii, Anglii oraz na Ukrainie. 
Specjalizuje się w obszarze usprawnień 
organizacji poprzez wdrożenie zarządza-

nia portfelem projektów i PMO oraz w obszarze rozwoju kierowników 
projektów. Od roku 2010 pracuje dla PMI® Global pełniąc rolę men-
tora odpowiedzialnego za oddziały w Europie Wschodniej oraz dorad-
cy zarządu w zakresie rekrutacji. Od 2005 roku certyfikowany PMP®. 
W roku 2014 w ramach pilotażu nowej certyfikacji PMI® uzyskał 
w grupie pierwszych osób na świecie tytuł Portfolio Management Pro-
fessional (PfMP)®. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania pro-
jektami oraz współautor książki PMO. Praktyka zarządzania projektami 
i portfelem projektów. Prezes firmy WHITECOM Project Experience 
specjalizującej się w szkoleniach, ustawieniu PMO oraz zarządzania 
projektami i portfelem projektów w organizacjach.
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The Standard for Program Management — Third Edition
Marcin Schubert, PMP

Zarządzanie korzyściami programu 
– meandry standardu

cja na interesariuszach programu. W kontek-
ście interesariuszy kierownik programu musi 
odpowiednio korelować odpowiedzialność za 
dostarczenie benefitów. Musi też mieć jasno 
zdefiniowane grupy beneficjentów progra-
mu oraz korzyści, jakie zostaną zrealizowane 
w kontekście każdej z tych grup.

Ponadto, warto zwrócić uwagę, że według 
standardu zarządzanie korzyściami nie koń-
czy się w momencie zakończenia programu 
i ma swoją osobną logikę w stosunku do cy-
klu życia programu. Twórcy standardu celo-
wo wyróżnili cały ten obszar i przedstawili 
dla niego w zasadzie osobny cykl życia. Za-
rządzanie korzyściami zostało podzielone na 
następujące części:

1. Identyfikacja korzyści – w tej części do-
meny analizowane są informacje na temat 
strategii organizacji oraz wewnętrznych i ze-
wnętrznych czynników w kontekście identy-
fikacji i kwalifikacji korzyści, jakich spodzie-
wają się interesariusze programu. Inicjacja 
programu może być dokonana po określeniu 
celów programu i analizie jego krytycznych 
czynników sukcesu (ang. critical success fac-
tors). 

Warto dodać, niestety rzadko jest to prakty-
kowane, że każda korzyść, nawet najtrudniej 
mierzalna, musi mieć zdefiniowaną i zro-

O istotności zagadnienia świadczą też inne 
informacje, jakie przynosi to badanie. Okazuje 
się, że organizacje, które mają określony pro-
ces raportowania realizacji korzyści w 38% 
projektów częściej osiągają lub przekraczają 
zakładany wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI.

Nic dziwnego zatem, że The Standard for Pro-
gram Management — Third Edition poświę-
ca temu zagadnieniu całą osobną domenę. 
W mojej opinii, jest to najważniejsza dome-
na standardu, bo odnosi się do uniwersalnej 
istoty prowadzenia każdego przedsięwzięcia 
biznesowego.  

Zarządzanie korzyściami programu (ang. 
Program Benefits Management) polega na 
zdefiniowaniu, tworzeniu, maksymalizacji, 
dostarczaniu i utrzymywaniu korzyści do-
starczanych przez program. 

Standard jasno wskazuje, że kluczem do iden-
tyfikacji pożądanych korzyści jest koncentra-

Zarządzanie projektami 
i programami w dzisiejszych 
czasach różni się od podejścia, 
jakie miało miejsce jeszcze 
kilkanaście lat temu. 
W obecnym modelu biznesowym, 
obowiązującym w większości 
firm, nie ma już miejsca na 
„dowiezienie projektu” w czasie, 
budżecie i określonym zakresie. 
Projekt lub program musi przede 
wszystkim przynieść korzyści.

Jest to niezwykle trudne, co obrazują staty-
styki zawarte w PMI Pulse of the Profession 
In-Depth Report. Podczas badania z kwiet-
nia 2016, w którym wzięli udział praktycy 
związani z zarządzaniem projektami z całego 
świata, stwierdzono, że aż 83% organizacji 
cechuje brak dojrzałości w kontekście zarzą-
dzania korzyściami. 
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Posiada tytuł Advanced Master’s Certificate 
in Project Management wydany przez The 
George Washington University. Od ponad 16 
lat związany z branżą IT, w tym czasie pro-
wadził programy i projekty w Urzędzie Ko-
misji Nadzoru Finansowego, Kredyt Banku, 
Banku Zachodnim WBK. Przez ponad 2 lata 
pełnił funkcję Dyrektora ds. IT w Project 
Management Institute Warsaw Branch. Był 
też recenzentem finalnej wersji globalnego 
standardu wydanego przez PMI – Practi-
ce Standard for Earned Value Management 
– Second Edition. Autor zapisów dotyczą-
cych zarządzania projektami w Rekomen-
dacji D UKNF. Pomysłodawca i pierwszy 
redaktor naczelny „Strefy PMI”.

Marcin
Schubert
PMP

dziennych zadań po zakończeniu programu. 

Po przeniesieniu na poziom operacyjny mu-

szą być stworzone procedury, instrukcje oraz 

wyznaczone odpowiedzialności dotyczące 

podtrzymania w organizacji wartości, jakie 

przyniósł program.   

W następnym numerze przedstawię kolejną 

domenę standardu, czyli zaangażowanie in-

teresariuszy programu (ang. Program Stake-

holders Engagement). Zapraszam do lektury.

Pytanie konkursowe (3 z 5):

W jakim dokumencie programu powinny 

znaleźć się zdefiniowane metryki służące 

do pomiaru zaangażowania interesariuszy 

programu?

Nagroda:

Wygraną w konkursie będą słuchawki Bose 

On-Ear SoundLink Bluetooth. Warunkiem 

wygranej jest odpowiedź na wszystkie 5 py-

tań, jakie będą ukazywać się w kolejnych nu-

merach Strefy PMI. Wśród osób, które przyślą 

prawidłowe odpowiedzi, zorganizowane zo-

stanie losowanie, które odbędzie się podczas 

pierwszego seminarium PMI PC Oddział War-

szawa po zakończeniu terminu nadsyłania 

odpowiedzi. Termin nadsyłania odpowiedzi 

minie 10 dni po ukazaniu się ostatniego nu-

meru z pytaniami konkursowymi. Odpowiedzi 

mogą być przysyłane pojedynczo jak i zbior-

czo – na adres redakcja@strefapmi.pl.

identyfikację relacji pomiędzy komponenta-
mi, a także ich wewnętrznymi zasadami za-
rządzania. W lepszym ujęciu tych zależności 
pomaga mapa drogowa programu (ang. Pro-
gram Roadmap), która dopełnia informację 
w kontekście analizy korzyści, na podstawie 
której korygowane są informacje w planie re-
alizacji korzyści. 

Po tych wszystkich działaniach dotyczących 
określenia architektury programu zwykle ko-
nieczna jest korekta informacji oraz metryk 
w rejestrze korzyści.

3. Dostarczanie korzyści – w tej części do-
meny dokumentem referencyjnym jest plan 
realizacji korzyści, stanowiący plan bazowy, 
na podstawie którego kierownik programu 
dokonuje działań zmierzających do upew-
nienia się, że docelowe, zdefiniowane korzy-
ści zostaną osiągnięte. Istotnym zadaniem 
z punktu widzenia kierownika programu jest 
odpowiednie sterowanie realizacją poszcze-
gólnych komponentów. Powiązania między 
nimi i odpowiednia kolejność ich realizacji 
jest często podstawą osiągnięcia korzyści 
w zakładanym czasie. 

Najtrudniejszym elementem podczas tego 
etapu zarządzania programem jest iteracyj-
ność części dotyczącej planowania i analizy 
korzyści oraz dostarczania korzyści. Ze-
wnętrzne i wewnętrzne czynniki ciągle po-
wodują, że wzajemna, cykliczna relacja tych 
faz jest nieunikniona. Działania korygujące są 
w tej części programu nieodzowne. Tutaj też 
widać najlepiej, jak bardzo istotne są dobrze 
dobrane metryki służące śledzeniu dostar-
czania korzyści.  

4. Przeniesienie korzyści – to faza, której 
celem jest zapewnienie przeniesienia korzy-
ści wypracowanych przez program na poziom 
operacyjny organizacji. Konieczne jest tutaj 
również doprowadzenie do tego, że organiza-
cja będzie mogła je podtrzymać. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że powodzenie programu to 
nie tylko stworzenie organizacji możliwości 
osiągnięcia korzyści, ale również spowodo-
wanie, że osiągnięte korzyści dadzą organi-
zacji wartość, którą beneficjenci będą mogli 
skutecznie wykorzystywać.  

5. Utrzymanie korzyści – ostatnia część 
domeny, która w dodatku wykracza poza re-
alny czas trwania programu. Kierownik pro-
gramu jest odpowiedzialny za odpowiednie 
przygotowanie organizacji do realizacji co-

zumiałą miarę, na podstawie której będzie 
można ocenić w czasie poziom jej realizacji. 
Jednocześnie należy ustalić proces porów-
nywania przyrostu korzyści w stosunku do 
ustalonego planu. Ponadto, niezbędne jest 
ustalenie sposobu dokumentowania i infor-
mowania o zmianach dotyczących korzyści 
w kontekście interesariuszy programu.       

Na tym etapie powstają dwa dokumenty 
– uzasadnienie biznesowe (ang. Business 
Case) oraz rejestr korzyści (ang. Benefits 
Register). Business case jest „nośnikiem” 
kluczowych informacji, niezbędnych do uzy-
skania mandatu od kierownictwa organizacji 
na realizację przedsięwzięcia. Jest formalną 
deklaracją wartości oraz uzasadnieniem do 
użycia zasobów dla całego programu.

Rejestr korzyści powstaje na podstawie uza-
sadnienia biznesowego oraz planu strate-
gicznego. Jest on nie tylko prostą listą po-
szczególnych korzyści, ale również mapuje je 
na komponenty programu. Opisuje dokładnie, 
w jaki sposób korzyści będą mierzone. Defi-
niuje kluczowe metryki, progi i inne aspekty 
związane z postępem w stosunku do planu. 
Wyznacza też zakładane daty osiągnięcia po-
szczególnych korzyści. W końcu, co jest nie-
zwykle istotne z punktu widzenia kierownika 
programu, określa osoby, grupy oraz części 
organizacji odpowiedzialne za dostarczenie 
każdej z korzyści.  

2. Planowanie i analiza korzyści – dru-
ga faza domeny, której głównym celem jest 
ustanowienie planu realizacji korzyści 
(ang. Benefits Realization Plan) oraz rozwi-
nięcie metryk i struktury do monitorowania 
i kontroli korzyści osiąganych przez program. 
W całym tym działaniu istotny jest punkt od-
niesienia, to znaczy utworzenie wyjściowego 
planu wyników, z którym będzie można po-
równywać rezultaty programu. W tym miej-
scu określany jest też sposób, w jaki korzyści 
będą przenoszone z poziomu realizacji pro-
gramu na poziom operacyjny. Ponadto opisa-
ny jest sposób przygotowania organizacji do 
utrzymania korzyści oraz odpowiedzialności 
(konkretne osoby lub grupy osób) za podtrzy-
manie korzyści po zakończeniu programu. 

Według standardu, w tej części ustanawia-
na jest architektura programu, czyli okre-
ślenie i powiązanie komponentów programu 
ze spodziewanymi rezultatami, w intencji 
których program został uruchomiony. Ar-
chitektura definiuje jego strukturę poprzez 
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Benchmarking to metoda, która polega na 
porównywaniu się organizacji z najlepszy-
mi firmami w danym obszarze działalności. 
Umożliwia określenie czy funkcje, procesy, 
a może produkty powinny być doskonalo-
ne. Można powiedzieć, że jest to twórcze 
naśladowanie (ale nie kopiowanie) innych 
organizacji poprzez uczenie się od nich, wy-
korzystanie ich praktyk i doświadczeń; lub 
inaczej – poszukiwanie najlepszych praktyk 
branżowych, które prowadzą do zwiększonej 
wydajności. Dzięki benchmarkingowi firma 
jest w stanie uniknąć lub znacząco ograniczyć 
straty wynikające z nieznajomości nowego 
obszaru, wprowadzenia niesprawdzonych 
zmian czy nieefektywnych procesów, możli-
we jest też porównanie i spojrzenie z zewnątrz 
w celu sprawdzenia prawidłowości ustalania 
celów i opracowanych, wewnętrznych dzia-
łań niezbędnych do osiągnięcia tych celów. 
Tyle definicji. A jak to podejście wykorzystują 
firmy do zarządzania projektami?

Analiza porównawcza 
w zarządzaniu projektami

Na podstawie naszych doświadczeń możemy 
powiedzieć, że benchmarking w firmach jest 
stosowany nie tylko w kontekście porów-
nania ze sobą całych organizacji (procesów), 
ale jest też wykorzystywany do zarządzania 
projektami. Na przykład praktyką stosowa-
ną przez największe polskie firmy z sektora 
przemysłowego jest porównywanie ze sobą 
planowanych przedsięwzięć w Polsce z już 

zrealizowanymi „podobnymi” wdrożeniami za 
granicą. Mówię tutaj zarówno o projektach 
inwestycyjnych, jak i projektach informatycz-
nych, gdzie na podstawie skalowania projektu 
na nasz rynek jesteśmy w stanie oszacować 
przedział kosztów i zakładanego harmonogra-
mu takiego wdrożenia. Proszę sobie wyobra-
zić, jak wygląda praca w przetargu, gdy mając 
tak oszacowane dane, zaglądamy do ofert do-
stawców i ich wycen. Innym ciekawym przy-
kładem zastosowania benchmarkingu, było 
sprawdzenie wycen kolejnych prac głównego 
dostawcy w celu udowodnienia, że jednost-
kowe wyceny prac są coraz droższe. Klient 
nawet nie potrzebował dokładnych danych 
o % wzrostu, ale sam trend był wystarczający 
do podjęcia negocjacji z dostawcą.

Są to przykłady porównywania ze sobą pro-
jektów, natomiast spójrzmy teraz całościowo 
na wszystkie obszary, w których możecie za-
stosować benchmarking (Tabela 1.)

Do czego w praktyce 
zastosować?

Benchmarking może być prowadzony jako 
badanie wewnętrzne, w ramach organizacji, 
kiedy to porównujemy np. projekty i ich wy-
dajność, czy to historycznie, czy względem 
typu projektów, ale też jako badanie mające 
na celu porównanie z firmami świadczącymi 
podobne usługi czy produkującymi takie same 
produkty. 

Przeanalizujmy w/w obszary zastosowania ben-
chmarkingu wraz z konkretnymi przykładami.

Benchmarking jako element oceny wydaj-
ności projektu w stosunku do planu – jest 
to jeden z najprostszych sposobów bada-
nia. Kluczowe czynniki sukcesu i parametry 
określone są w planie projektu, a następnie 
porównywane z ich rzeczywistymi i progno-
zowanymi wynikami w obszarach zakresu, 
budżetu czy harmonogramu projektu. Oczy-
wiście rekomendowaną przez metodyki, ale 
niestety wciąż rzadko stosowaną metodą 
jest Earned Value Management (EVM). Proszę 
zwrócić uwagę, że nawet zwinny świat Agile 
ma swoje miary dla każdej iteracji: capacity, 
czyli dostępność zespołu oraz velocity, czyli 
wydajność zespołu, które pozwalają porów-
nywać ze sobą kolejne iteracje pracy zespołu, 
aby znaleźć optymalny poziom.

Benchmarking jako element porównania 
projektów w organizacji – równie prosta, 
ale jakże istotna metoda, która podobnie jak 
benchmarking pojedynczego projektu opiera 
się na KPI projektowych (takich jak m.in. CPI, 
SPI, ROI, itd.) i jest właściwie bezkosztowa, 
pozwala ustalić w skali całej organizacji lub 
portfela, projekty najbardziej wydajne, najbar-
dziej efektywne. Niestety zwykle organizacje 
nie wykorzystują dobrze danych zbieranych 
w trakcie okresowych raportów oraz mają 
problem z zastosowaniem benchmarkingu do 
różnych typów projektów. Oczywiście ocenę 
tę możemy również wykonać w stosunku do 
projektów z innych organizacji.

Benchmarking procesów zarządzania pro-
jektami lub funkcjonowania PMO – wyma-
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Benchmarking w zarządzaniu projektami 
– czas zacząć mierzyć!
Maciej Bodych, Paulina Denis
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Tabela 1. Obszary zastosowania benchmarkingu
Źródło: Opracowanie własne firmy WHITECOM Project Experience

ga najczęściej wyjścia poza nasze środowisko, 
aby móc ocenić nasze procesy pod kątem 
dobrych praktyk rynkowych oraz metod oce-
ny. Nieodzowną tutaj rolę pełnią standardy 
międzynarodowe (takie jak CMMI, standardy 
PMI®), które przy odpowiednim użyciu stano-
wią niezbędne źródło porównawcze. 

Benchmarking całej organizacji – ocena 
dojrzałości całej firmy pozwala porównać się 
z rynkiem, a pytanie „jak wypadamy na tle 
konkurencji” jest standardowym pytaniem 
klientów. Wiedza o poziomie dojrzałości za-
rządzania projektami jest bezcenna przy pla-
nowaniu Biura Projektów (PMO), wdrożenia 
metodyki zarządzania projektami lub port-
felem projektów oraz przede wszystkim po-
zwala przekonać organizację, jakie obszary 
wymagają usprawnień i rozwoju. Przytoczę 
sytuację z jednej diagnostyki, gdzie Prezes 
Zarządu stwierdził w pierwszym zdaniu roz-
mowy, że zarządzanie projektami odpowiada 
na pytanie, jak szybko będziemy się rozwijać 
na tle konkurencji, dlatego chce poznać na 
jakim poziomie są i co muszą zrobić, aby być 
najlepsi w branży.

Dlaczego warto używać?
Oczywiście każdy pomiar wymaga dodatko-
wej pracochłonności z tym związanej i pewnej 
systematyki w stosowaniu, ale czy wyobra-
żają sobie Państwo dzisiaj branżę budowlaną 
czy produkcyjną bez pomiarów?

Dlaczego więc warto zastosować wymienia-
ną analizę porównawczą?

Benchmarking może być triggerem do 
wprowadzania udoskonaleń – pomaga 
identyfikować deficyty wybranych procesów. 
Na podstawie obserwacji działań i czynników 
sukcesu w najlepiej realizowanych projektach 
czy procesach podejmuje się kroki w kierunku 
poszukiwania doskonałości, pomysłów oraz 
źródeł rozwijania wybranych obszarów poza 
własnymi schematami myślowymi, poza gra-
nicami własnej organizacji, branży czy kraju.

Systematyczny benchmarking jest źródłem 
dla procesu czynnego uczenia się, wyciąga-
nia wniosków, tworzenia zwyczaju poszuki-
wania i wdrażania nowych, dobrych pomy-
słów i rozwoju wybranych obszarów.

Benchmarking ułatwia zdefiniowanie efek-
tywnych celów strategicznych np. w budo-
wie i rozwoju biura projektowego organizacji 
czy dostosowania i aktualizacji procesu za-
rządzania projektami – co jest możliwe dzięki 
poznaniu celów i najlepszych praktyk z tych 
obszarów stosowanych w organizacjach od-
notowujących sukcesy. Benchmarking umoż-
liwia sformułowanie ambitnych, ale możli-
wych do osiągnięcia celów.

Wytypowanie zewnętrznych punktów od-
niesienia wykorzystywanych w pomiarach 
skuteczności działania wzmacnia motywa-
cję i mobilizację do wprowadzania zmian. 
Poznanie sposobów i wyników działalności 
innej organizacji, która osiąga zdecydowanie 
lepsze wyniki, to silny bodziec pobudzający 
do podejmowania działań mających na celu 
poprawę wewnętrznej sytuacji naszej organi-
zacji. Może się to przyczynić do tego, że or-
ganizacja zostanie wybudzona z destrukcyj-
nego stanu samozadowolenia, w którym nie 
odczuwa potrzeby przeprowadzania zmian.

Rozpoznanie i spełnienie zmieniających się 
potrzeb klientów. W tym celu warto prze-
prowadzić proces identyfikacji kluczowych 
czynników sukcesu danego typu produktu, 
projektu czy usługi w zaspokajaniu wymagań 
odbiorców. Dzięki temu uzyskujemy cenny 
wgląd w kwestie, które wymagają udosko-
nalenia, a następnie jesteśmy w stanie tak je 
dostosować i udoskonalić, aby spełniać ocze-
kiwania stawiane przez klientów. 

Podsumowanie
Benchmarking to metoda uniwersalna, która 
może być stosowana w różnych obszarach 
i typach organizacji. Jednak, aby właściwie 
ją wykorzystać trzeba rozumieć istotę wła-
snych, indywidualnych uwarunkowań. Za-

wsze należy odpowiednio definiować miary 
służące do porównań i prognozowania, a wy-
niki nie mogą być wdrażane na oślep i dlatego 
konieczne jest, aby zadawać sobie pytania:

Dlaczego chcemy zacząć stosować ben-
chmarking u nas?

Jakie elementy w organizacji warto pod-
dać analizie porównawczej?

Jak miary pokażą nam rzeczywisty stopień 
spełniania naszych celów?

Czy można zastosować to rozwiązanie 
w naszej organizacji?

Czy możemy oczekiwać porównywalnych 
wyników?

Wykorzystując benchmarking w praktyce 
należy pamiętać przede wszystkim o tym, iż 
nie może być realizowany jako jednorazowe 
działanie czy inicjatywa krótkookresowa. Wy-
maga on bowiem systematycznego postępo-
wania, a wtedy da nam odpowiednią próbkę 
danych, na podstawie której będziemy wycią-
gać wnioski.

Zachęcam do pomyślenia o swoim projekcie, 
procesie lub organizacji – jaki jeden wskaźnik 
na początek pozwoli mi oszacować efektyw-
ność mojej pracy? Wdróżcie go, a sami zoba-
czycie wartość. Czego życzymy.

Prezes firmy WHITECOM Project Experience 
specjalizującej się w szkoleniach, ustawieniu 
PMO oraz zarządzaniu projektami i portfelem 
projektów. Zrealizował audyty oraz projek-
ty doradcze i wdrożeniowe w Polsce, Niem-
czech, Szwajcarii, Anglii oraz na Ukrainie. Od 
roku 2010 wolontariusz w PMI® Global, gdzie 
pełnił rolę mentora odpowiedzialnego za Eu-
ropę Wschodnią, a obecnie jest doradcą za-
rządu w zakresie rekrutacji. Współautor książki 
„PMO. Praktyka zarządzania projektami i port-
felem projektów w organizacji”.

Specjalista i konsultant ds. zarządzania projek-
tami, portfelem projektów i PMO firmy WHITE-
COM Project Experience. Prowadziła i uczest-
niczyła w projektach z obszaru dostosowania 
procedur i standardów zarządzania projektami, 
a także opracowywania dedykowanych szko-
leń. Pracowała w PMO Raiffeisen Bank Polska 
S.A. Obecnie zaangażowana w projekt wdroże-
nia procedury zarządzania projektami dla spółki 
z branży paliwowej. Uwielbia podróżować.

Maciej
Bodych

Paulina
Denis

MBA, PMP, PfMP, ACP

Zastosowanie PrzykładyObszar benchmarkingu

Porównywanie ze sobą projektów w celu 
lepszego planowania i kontroli 
projektów/programów oraz wyciągania 
wniosków na przyszłość.

Wskaźniki efektywności kosztowej i czasowej 
projektów.

Porównanie ze sobą obszarów inwestycyjnych 
firmy w celu badania ich efektywności względem 
siebie lub rynku.

ROI z portfela projektów. Liczenie 
wykorzystania zasobów finansowych 
i ludzkich na projekty.

Porównywanie dojrzałości procesów w firmie 
– szczególnie istotne w celu planowania rozwoju 
zarządzania projektami w firmie. Bardzo często 
będzie to obszar zainteresowań PMO (Biura 
Zarządzania Projektami).

SLA na procesie raportowania projektów czy 
przydzielania zasobów do projektu, 
ofertowania, itp.

Porównanie dojrzałości firm w celu szukania 
usprawnień i rozwoju organizacji (w tym 
dobrych praktyk rynkowych).

Ocena dojrzałości organizacji w zarządzaniu 
projektami, programami i portfelem 
projektów. W IT np.: poziom CMMI firmy.

Projekt / Program

Portfel

Procesy

Organizacja
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Wykorzystanie mediów 
społecznościowych w zarządzaniu 
projektami IT
Paulina Paluszkiewicz

Dla wielu nowoczesnych firm media społecz-
nościowe stanowią dziś podstawowe narzę-
dzie prowadzenia komunikacji zewnętrznej. 
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram 
i YouTube umożliwiają przedsiębiorstwom ak-
tywne kształtowanie relacji z klientem, bu-
dowanie jego lojalności (CRM), zarządzanie 
wizerunkiem firmy (CRS), a przede wszyst-
kim – zwiększanie sprzedaży swoich produk-
tów i usług (social media marketing, content 
marketing). Choć spektrum wykorzystania 
mediów społecznościowych w działalności 
firm jest niezwykle szerokie, to warto jed-
nak zwrócić uwagę, że działania te skupione 
są przede wszystkim na budowaniu relacji 
z otoczeniem zewnętrznym, podczas gdy 
komunikacja wewnętrzna jest niemal cał-
kowicie pomijana. Tymczasem social media 
w firmie stanowić mogą niezastąpiony kanał 
komunikacyjny, umożliwiający stworzenie 
przestrzeni wymiany poglądów dotyczących 
zarówno czasu wolnego, jak i prowadzonych 
projektów. 

Jednym z typowo biznesowych rozwiązań 
usprawniających komunikację wewnętrzną 

w firmie jest blueKiwi, innowacyjny softwa-
re społecznościowy należący do firmy Atos. 
blueKiwi łączy w sobie użyteczności znane 
nie tylko z Facebooka i Twittera, lecz również 
LinkedIna, Sharepointa, Yammera czy Wiki-
pedii. Podstawą działania bK są tak zwane 
space’y („przestrzenie”, wzorowane nieco 
na znanych z Faceboka fanpage’ach), zrze-
szające osoby zainteresowane konkretnym 
tematem. W zależności od indywidualnych 
potrzeb pracownicy mogą dołączyć do trzech 
rodzajów przestrzeni:

otwartych, tworzonych na potrzeby ogól-
nej komunikacji wewnętrznej w firmie. 
W obszarze kadrowym może być to na 
przykład space „Human Resources”,

zamkniętych nieformalnych, tworzonych 
przez osoby zainteresowane daną tema-
tyką np. łączący fanów koszykówki czy 
motoryzacji,

zamkniętych projektowych, tworzonych 
wyłącznie na potrzeby konkretnego pro-
jektu, do którego dostęp ma cały zespół 
projektowy.

Z punktu widzenia project managemen-
tu najistotniejsze znaczenie mają ostatnie 
z wymienionych przestrzeni. Praktyka po-
kazuje bowiem, że w rękach nowoczesnego 
managera social media mogą wpłynąć na wy-
raźne usprawnienie procesu zarządzania pro-
jektami, ograniczyć liczbę wysyłanych maili, 
zwiększyć transparentność prowadzonych 
działań, a przede wszystkim – polepszyć ko-
munikację w zespole. Aby tak się jednak sta-
ło, już w fazie planowania uwzględnić należy 
zakres i formę wykorzystania social mediów 
w projekcie. Odpowiednim do tego momen-
tem jest etap planowania strategii komuni-
kacji zespołu, którą w zależności od potrzeb 
w całości bądź w części można przenieść na 
platformy społecznościowe. 

W jaki sposób się to odbywa? Project Ma-
nager lub członek dedykowanego projektowi 
PMO tworzy na bK zamkniętą przestrzeń dla 
wybranego projektu (tu: przykładowy projekt 
Omega). Strona główna projektu przedstawia 
uszeregowane chronologicznie posty za-
mieszczone przez członków space’a. Dzięki 
otagowaniu informacji, pozostali członkowie 
przestrzeni wiedzą jaki charakter ma dana 
informacja, a poprzez przycisk „react” mogą 
na nią odpowiedzieć i zadać pytania. Po le-
wej stronie space’a znajdują się natomiast 
zakładki, odsyłające jej członków do różnego 
rodzaju aktywności realizowanych w ramach 
projektu.

STREFA PMI, NR 15, LISTOPAD 2016, WWW.STREFAPMI.PL 21

STREFA WIEDZY



Jedną z najważniejszych zakładek space’a projektowego jest „Do-
cuments”, umożliwiający gromadzenie dokumentów projektowych 
(PIDa, RAIDu, minutek ze spotkań) i dzielenie się nimi z członkami ze-
społu (to dobra alternatywa dla trudnych dla odszukania dokumentów 
na Sharepoincie). Opcja przechowywania dokumentów projektowych 
umożliwia informowanie użytkowników o postępach, osiągniętych 
kamieniach milowych czy ogólnej misji i wizji projektu. Informacje te 
mogą być przekazane za pomocą postu, pliku wklejonego w niemal 
dowolnym formacie, prezentacji PowerPoint, notatki czy też linku wi-
docznego dla wszystkich lub wybranych użytkowników. Dokumenty 
te mogą być uaktualniane online (także przez więcej niż jedną osobę) 
i udostępniane wraz z historią edycji wszystkim członkom przestrze-
ni. Dzięki temu uaktualniony plan projektu nie musi być już rozsyłany 
do wszystkich członków zespołu – wystarczy zmienić go bezpośred-
nio na bK, a wszyscy członkowie zespołu projektowego dowiedzą się 
o tym i nikt nie zostanie pominięty w komunikacji.

Rys. 1. Dokumenty projektowe zgromadzone na przestrzeni przykładowe-

go projektu „Omega”. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=gugv07e-

aLZc [dostęp: 27.10.2016]

Warto dodać, że dzięki narzędziu MS Office Connector dokumenty 
z pakietu MS Office mogą być dodawane na bK bezpośrednio z po-
ziomu edytora tekstu. Outlook Connector pozwala natomiast na pu-
blikowanie maili lub przenoszenie ich załączników bezpośrednio do 
zakładki „Documents”. Dzięki aplikacji mobilnej blueKiwi, posty mogą 
być natomiast dodawane w trybie natychmiastowym z poziomu do-
wolnego urządzenia mobilnego, bez konieczności wybierania odbior-
ców, dodawania tematu i posługiwania się wyszukanymi formami 
grzecznościowymi, co pozwala na bardziej bezpośrednią komunikację. 

Rys. 2. BlueKiwi Outlook Connector. Źródło: https://www.youtube.com/

watch?v=gugv07eaLZc [dostęp: 27.10.2016]

Mówiąc o postach warto powiedzieć także o wspomnianej już wcze-
śniej możliwości ich kategoryzowania poprzez dodawanie hashtagów 
(ogólnych, np. #scope lub projektowych, np. #JohnDoeTip). Klikając 
na dany hashtag, użytkownik zostaje przeniesiony do wszystkich 
wiadomości, które ten hashtag zawiera i dzięki temu zyskuje dostęp 
do wielu informacji na dany temat, bez konieczności czasochłonnego 

przeszukiwania skrzynki mailowej. Szczególnie ważny post może do-
datkowo być oznaczony alertem, przez co szybciej trafi do wszystkich 
odbiorców. Co więcej, otagowane informacje nigdy nie są anonimowe 
– członkowie space’u postują je pod własnym imieniem i nazwiskiem, 
wobec czego informacje łatwo jest zweryfikować bądź uszczegółowić. 

Przemyślane wykorzystanie bK pozwala na znaczne zredukowanie 
liczby wysyłanych maili także poprzez wyjaśnienie wszystkich nie-
zbędnych pojęć projektowych na bK. Dzięki temu członkowie zespołu 
nie zadają wciąż tych samych pytań PM-owi, co oszczędza czas oby-
dwu stronom. Funkcja ta jest niezwykle przydatna także w momencie 
przejmowania konkretnych zadań w projekcie przez nowe osoby – lek-
tura zawartości przestrzeni sprawia, że mają one podgląd na całą hi-
storię rozwoju projektu; widzą, kto jest za co odpowiedzialny i jakie ma 
zadania. Funkcja ta jest również ważna w sytuacji, w której konieczne 
jest nagłe zastąpienie PM-a, np. w przypadku jego choroby. 

Rys. 3. Zakładka „Members” w przestrzeni projektu Omega na blueKiwi. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=gugv07eaLZc [dostęp: 27.10.2016]

Przydatną opcją bK jest także możliwość przypisania poszczególnym 
osobom na projekcie konkretnych zadań (tasków) wraz z datą ich re-
alizacji. Członkowie zespołu w czasie rzeczywistym, online odzna-
czają swoje postępy w wykonaniu tych zadań, wobec czego nie ma 
konieczności ciągłego, mailowego lub telefonicznego monitorowania 
ich postępów. Dodatkowo bK umożliwia zorganizowanie zaplanowa-
nych bądź spotkań ad hoc poprzez utworzenie wydarzenia (np. status 
meeting) z konkretną datą spotkania i agendą, a następnie wklejenie 
go do kalendarza na bK, a później wdzwonienia się na nie bezpośred-
nio z poziomu portalu. Wszystkie tego typu aktywności zbierane mogą 
być w kalendarzu projektowym, który dodatkowo monitoruje dostęp-
ność poszczególnych członków zespołu.

Rys. 4. Kalendarz zespołu projektowego na bK. Źródło: https://www.youtu-

be.com/watch?v=gugv07eaLZc [dostęp: 27.10.2016]
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Ciekawą opcją jest również zorganizowanie burzy mózgów na blueKi-
wi. Jeśli manager chce zapoczątkować rozmowę na jakiś temat, może 
umieścić problem jako „idea” i zachęcić członków grupy do dzielenia 
się swoimi opiniami w formie wirtualnego brainstormingu. Zaletą tego 
rozwiązania jest możliwość dodawania swoich pomysłów nie tylko 
w czasie konkretnego spotkania, lecz również przez cały dzień – kiedy 
tylko nowy pomysł przyjdzie użytkownikowi do głowy. Znane z Fa-
cebooka „polubienia” pomogą ustalić, który pomysł jest uważany za 
szczególnie trafny, a sonda pozwoli określić przydatność potencjal-
nych planów B i C.

Rys. 5. Przykład „Idei” na przestrzeni projektowej. Źródło: https://www.

youtube.com/watch?v=gugv07eaLZc [dostęp: 27.10.2016]

Dzięki opcji wstawiania kwestionariuszy można natomiast ustalić, ja-
kie preferencje ma zespół projektowy w kwestii np. organizacji danego 
spotkania.

Rys. 6. Przykład „Kwestionariusza” na przestrzeni projektowej.  Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=gugv07eaLZc [dostęp: 27.10.2016]

blueKiwi sprawdza się także w przypadku projektów wymagają-
cych wyznaczenia SPOC-a (Single Point of Contact) lub Service De-
sku rozwiązującego konkretny typ problemów, z którymi mierzą się 
użytkownicy. Przykładowo jeśli projekt dotyczy migracji użytkowni-
ków z jednego oprogramowania do drugiego, blueKiwi może pełnić rolę 

Lider projektów w firmie Atos. Od niedawna zainteresowana projektami 
softwarowymi, od dawna – zdrowym trybem życia, od zawsze – samot-
nym podróżowaniem po południowo-wschodniej Azji.

Paulina
Paluszkiewicz

forum, na którym administratorzy wraz z doświadczonymi użytkow-
nikami pomagają innym rozwiązywać ich techniczne problemy. Czas 
odpowiedzi jest tu zdecydowanie szybszy niż w przypadku klasycznej 
komunikacji mailowej, a co więcej – konkretne problemy i sposoby ich 
rozwiązania są widoczne dla wszystkich zainteresowanych, a nie dla 
jednej tylko osoby. 

Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy projektowej ma 
również swoje oczywiste ograniczenia. Ze względu na swój niefor-
malny charakter bK nie zawsze znajdzie zastosowanie w komunika-
cji z klientem, nie sprawdzi się również do eskalowania problemów 
czy prowadzenia rozmów motywacyjnych – do tych niezbędny jest 
przynajmniej e-mail. Celem social mediów nie jest zresztą całkowite 
wyeliminowanie maili, a jedynie ich ograniczenie. Maile to dobra for-
ma komunikacji, choć niejednokrotnie ich liczba jest dla pracowników 
problematyczna. Warto przy tym zauważyć, że przeładowanie skrzy-
nek mailowych często nie wynika z ogromu faktycznie wykonywanej 
pracy, a z niewłaściwego korzystania z maili – nadmiernego przesy-
łania wiadomości (forward), dodawania w DW (CC) zbyt dużej liczby 
osób, odpowiadania wszystkim nadawcom wiadomości na raz (reply 
all), nieuzasadnionego korzystania z aliasów. Te złe nawyki, połączone 
z przesyłaniem mailami zbędnych informacji (podziękowań, memów, 
prywatnych informacji) sprawiają, że pracownicy poświęcają znaczną 
część swojego czasu na oczyszczanie skrzynki pocztowej, podczas gdy 
dla wielu osób praca z Outlookiem nie jest wcale kluczowym elemen-
tem wykonywanych zadań (jak w przypadku np. inżynierów). Przenie-
sienie części komunikacji na media społecznościowe i wprowadzenie 
dobrych nawyków korzystania z maila może pomóc przedsiębiorstwu 
zlikwidować problem przeładowanych skrzynek mailowych i uspraw-
nić komunikację w firmie.

Kończąc prowadzone wyżej rozważania, należy powiedzieć, że so-
cial media – mimo swoich ograniczeń – mają potencjał, by wyraźnie 
usprawnić pracę project managera. Znajdą one swoje zastosowanie 
niezależnie od przyjętej w pracy projektowej metodologii, ponieważ ich 
podstawowym zadaniem jest usprawnianie i dynamizowanie komuni-
kacji, a ta stanowi przecież podstawę każdej pracy projektowej. Nieopi-
saną zaletą mediów społecznościowych jest również to, że tworzą one 
społeczność pracowników, pozwalają się poznać, zbudować relacje, 
spersonalizować procesy i sprawić, by chęć współpracy wynikała nie 
tylko z pracowniczego obowiązku, lecz również z chęci pomocy koledze 
czy koleżance. Social media pomagają nadać pracownikom korporacji 
tożsamość, która pozwala im wyróżnić się spośród dziesiątek innych 
osób zatrudnionych w firmie na takim samym stanowisku. Dodatkowo 
intuicyjny sposób użytkowania tej platformy, jej powszechna dostęp-
ność i mobilność, możliwość raportowania pomysłów i uwag w czasie 
rzeczywistym, opcja błyskawicznego zgłaszania problemów to zalety, 
których nowoczesny project manager nie może zignorować. Wydaje się 
bowiem, że przyszłość zarządzania projektami bardzo blisko związana 
będzie z rozwojem social mediów, a ci, którzy postanowią tę zależność 
zignorować, wkrótce nie będą w stanie zaproponować swoim klientom 
innowacyjnych rozwiązań projektowych.
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Strażnicy standardów i procedur
Marek Gmerski

Jak pogodzić procedury 
i standardy performing 
organization z unikalnością 
i nietypowością projektu?

Każdy, kto nawet pobieżnie przekartkował 
PMBOK® Guide, 5th ed. lub dowolne stresz-
czenie, zauważył, że na samym początku 
projektu, w grupie procesów inicjowania, 
znajduje się proces Identify Stakeholders. Jest 
to jedno z tych „miejsc” w zarządzaniu pro-
jektem, które jest obowiązkowe, a  wszelkie 
błędy prawie niewybaczalne. Dlaczego? Bez 
wystarczająco dobrego rozpoznania wśród 
interesariuszy masz 100% gwarancji, że  po-

miniesz część zakresu, ryzyka, pomysłów do-
tyczących organizacji pracy etc. 

Prosty test: Weź dowolny z 46 pozostałych 
procesów opisanych w PMBOK® Guide i zadaj 
sobie pytanie, czy da się go przeprowadzić 
bez interesariuszy.

Przejście przez proces Identify Stakehol-
ders nie jest na szczęście bardzo trudne, ale 
wymaga dogłębnego zrozumienia co naj-
mniej performing organization, jej enterprise 
environmental factors oraz jej organizational 
process assets. Co najmniej...

Pytanie pierwsze: Ile jest projektów 
w Twoim projekcie?

Jesteś kierownikiem projektu. Kto jest spon-
sorem Twojego projektu? Kto będzie par-
tycypował w  Twoim projekcie? I wreszcie: 
czy ktokolwiek z Twoich interesariuszy jest 
przedstawicielem osobnej organizacji zaan-
gażowanej w projekt, np. przedstawicielem 
dostawcy? Każda z tych organizacji tworzy 
(lepiej lub gorzej) swój własny projekt, ściśle 
powiązany z Twoim projektem. Każda organi-
zacja zaangażowana w Twój projekt ma swoje 
własne enterprise environmental factors oraz 
organizational process assets, które musisz 
uwzględnić. A dokładniej – utworzyć przemy-
ślaną relację pomiędzy oczekiwaniami Twojej 
performing organization z pozostałymi.

Jeden projekt w projekcie zdarza się rzadko. 
2-3 projekty w projekcie to stan typowy. Je-
śli jesteś klientem, to typowe zaangażowane 
organizacje to:

organizacja, z której pochodzi Twój spon-
sor,

organizacje kluczowych dostawców.

Każda z tych organizacji powołuje swój pro-
jekt, ze swoim sponsorem i kierownikiem pro-
jektu. Pierwszych interesariuszy na liście już 
masz. To dopiero początek.

Rys. 1. Projektowa relacja dostawca – klient: pro-
jekty i procedury.

Pytanie drugie: Których standardów 
i procedur musisz przestrzegać?

Domyślna odpowiedź na to pytanie: wszyst-
kich, które mają zastosowanie do Twojego 
projektu. Od kierownika projektu oczekuje 
się, że projekt będzie stosować procedury 
i standardy performing organization. Kierow-
nicy projektu są rozliczani z tego przy każdej 
poważniejszej decyzji, np. podczas akceptacji 
budżetu. Im większa organizacja, tym trud-
niej ustalić, które standardy i procedury Cię 

Procedury i standardy klienta 
i dostawcy wymagające uspójnienia.
Wynik tych uzgodnień musi się 
znaleźć w umowie lub 
w dokumentacji tworzonej w trakcie 
projektu.

Projekt klienta

Projekt dostawcy

Ile jest projektów w projekcie?
To pytanie nie jest wzięte ze scenariusza 
filmu Barei. Projekt jest zazwyczaj for-
mą spotkania klienta i dostawcy w kon-
kretnym, choć nie tym samym dla nich 
obu, celu. Współpracę reguluje umowa. 
Regulacje w niej zawarte nie mogą być 
sprzeczne z procedurami i standardami 
tak klienta, jak i dostawcy. Późno roz-
poznane istotne odstępstwa będą pro-
blemem, który odczują obie strony. Bo 
znaczna część zakresu projektu klienta 
i dostawcy jest wspólna.
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Trener w firmie ValueTank, niezależny kie-
rownik dużych projektów wdrożeniowych 
IT oraz niezależny doradca w dziedzinie za-
rządzania. Specjalizuje się w kierowaniu pro-
jektami o wysokim ryzyku niepowodzenia, 
budżetowaniu projektów oraz controllingu 
w IT. Prowadzi zajęcia z zarządzania projek-
tami ma studiach MBA na Akademii Leona 
Koźmińskiego oraz z controllingu i budże-
towania w IT na studiach podyplomowych 
„Efektywne Zarządzanie IT w przedsiębior-
stwie” w Szkole Głównej Handlowej. Po-
siada certyfikat PMP, PRINCE2 Foundation 
oraz Gartner TCO Ekspert. Jest członkiem 
PMI Poland Chapter.

Marek
Gmerski

obowiązują. Wskazany jest kontakt z osobą, 
która za dany standard lub procedurę odpo-
wiada – kontakt ze strażnikiem standardu/
procedury.

Każda organizacja zaangażowana w Twój pro-
jekt będzie oczekiwać, że również jej proce-
dury i standardy będą stosowane. Teoretycz-
nie wskazany byłby kontakt z osobą, która za 
dany standard lub procedurę tamże odpowia-
da. W praktyce musisz upewnić się, że kie-
rownik projektu z tej partycypującej organiza-
cji (zwany często koordynatorem, opiekunem 
umowy etc.) dopilnował tej relacji w sposób, 
który satysfakcjonuje Ciebie i strażników 
standardów/procedur z Twojej performing or-
ganization(!).

Minimalna lista strażników standardów i pro-
cedur zawiera:

księgowość,

kontrolera budżetowego,

HR (kadry i płace),

głównego architekta, głównego technolo-
ga, product managera i ich odpowiedniki,

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo np. 
oficer bezpieczeństwa informacyjnego, 
kierownik ochrony,

IT, co najmniej w zakresie narzędzi i zasad 
pracy biurowej.

Częstym gościem na tej liście są również 
prawnicy, komórki odpowiedzialne za zakupy 
oraz biuro projektów.

Pytanie trzecie: Jak ustanowić 
relację ze strażnikiem standardu lub 
procedury?

Krytyczny warunek wstępny do odpowiedzi 
na to pytanie: masz gotową listę interesariu-
szy. Stan idealny: masz powiązaną z nimi listę 
standardów i procedur podejrzewanych o to, 
że będą Cię obowiązywać. Czyli wiesz z kim 
na jaki temat powinieneś rozmawiać.

Kolejnym sensownym krokiem będzie zasto-
sowanie modelu power/interest grid, wskaza-
nego jako jedna z technik Stakeholder Analy-
sis (patrz str. 396-397 w PMBOK® Guide, 5th 
ed.) Strażnik standardu lub procedury jest 
osobą odpowiedzialną za rozwijanie tegoż 
oraz za przestrzeganie. Inaczej mówiąc, jeśli 
musisz przestrzegać, ale nie chcesz, strażnik 
dysponuje odpowiednim instrumentarium 
przymusu. Jest więc moc (power). A czy jest 
zainteresowanie (interest)? Jeśli jest – ma-
nage closely. Jeśli nie – keep informed. Tak 
czy owak sprawna relacja, z możliwie dużym 
dopasowaniem do potrzeb komunikacyjnych 
takiego interesariusza, jest konieczna. Model 
power/interest grid podpowiada kierunek zbu-
dowania relacji.

Przykładowy zakres relacji z danym intere-
sariuszem zawiera tabela poniżej. Tabelę tę 
można potraktować jako listę kontrolną dla 
zakresu uzgodnień ze strażnikami standar-
dów i procedur z  performing organizations 
zaangażowanych w Twój projekt, z naciskiem 
na uzgodnienia w ramach Twojej performing 
organization.

Ważne jest, aby te uzgodnienia były kon-
kretne, np.: wszelkie faktury od dostawców 
w Twoim projekcie będą zawsze dekretowane 
na MPK 90800200. (Patrz Tabela 1)

Podsumowanie
Niezmiernie rzadko zdarza się przegapić in-
teresariusza realnie zainteresowanego rezul-
tatami projektu. Jednym z tajników zawodu 
kierownika projektu jest umiejętność usta-
nowienia właściwych relacji z tymi intere-
sariuszami, którzy mają lub mogą mieć duży 
wpływ na projekt, ale niekonieczne ujawnią 
się sami. Strażnicy standardów i procedur 
ujawnią się prędzej czy później. Rzecz w tym, 
że sami z siebie zrobią to w najgorszym moż-
liwym momencie. Wpływ wywarty znienacka 
zawsze jest wtedy problemem.

Potrzebna jest relacja, aby móc kontrolować 
ten wpływ. Relacja ta oznacza dostosowa-
nie projektu do wymagań strażników stan-
dardów i procedur albo, rzadko, zatwier-
dzenie ustępstwa na poziomie wyższym 
niż sponsor projektu. Działania te można po-
traktować jak dobrze zarządzane ryzyko: rela-
cja jest formą obsługi ryzyka tak, aby dzięki 
tej relacji udało się nie tylko wybrnąć z za-
grożeń, ale również dostrzec szanse. I z nich 
skorzystać….

Tabela 1. Strażnicy standardów w organizacji klienta i dostawcy

Opisywanie faktur otrzymanych od dostawców Treść pozycji na fakturze, opis uzupełniający faktury

Wystawianie faktury zgodnie z warunkami umowy z klientemDekretacja faktur, w tym szczególnie rozróżnienie pomiędzy
fakturami kosztowymi i inwestycyjnymi

Forma przekazywania faktur klientowiZasady zatwierdzania faktur
Stosowanie faktur proforma i dekretacja wpłat z tych faktur
na projekt

Ważność faktury np. czy do danej faktury wymagany jest
protokół Refakturowanie

Refakturowanie zakupów wykonanych na rzecz klienta przez
dostawcęObsługa rezerw na przełomie lat obrachunkowych

Ważność podpisu klienta na protokołach i fakturachUprawnienia do odbioru i podpisywania faktur dostawcy
Budżet projektu w szablonie kontrolera budżetowegoBudżet projektu w szablonie kontrolera budżetowego
Zatwierdzenia wynikające z procedury budżetowejZatwierdzenia wynikające z procedury budżetowej
Raporty z wykonania budżetowegoRaporty z wykonania budżetowego
Prognozy wykonania budżetowego, w tym obowiązkowe
prognozy rentowności projektu (kontraktu)

Prognozy wykonania budżetowego, w tym opcjonalne
prognozy rentownośći projektu [jeśli wymagane]

Rezerwy budżetowe i księgowe na przełomie lat
obrachunkowych np. na nie wystawione jeszcze faktury, do
których protokoły zostały podpisane

Rezerwy budżetowe i księgowe na przełomie lat
obrachunkowych, np. na nie otrzymane jeszcze faktury,
do których protokoły zostały podpisane

Zasady wykorzystania i aktualizacji materiałów
szkoleniowych oraz procedury organizacji szkoleń dla klientaSzkolenia

Księgowość

Kontroler
budżetowy

HR
U dostawcy również

dział szkoleń

Architekt / główny
technolog klienta
Product manager

u dostawcy

Praca w niestandardowych godzinach Praca w niestandardowych godzinach
Delegacje służbowe Delegacje służbowe
Nadgodziny Nadgodziny

Dopuszczalność użycia technologii w projekcie np. zgodność
z listą dopuszczalnych standardów technicznych Użycie nowej lub rozwinięcie istniejącej technologii

Zgłaszanie zmian w istniejącej infrastrukturze Zgodność z kierunkiem rozwoju produktu

Interesariusz Klient (część projektu po stronie Klienta) Dostawca (część projektu po stronie Dostawcy)

Strażnik standardu: wróg czy 
przy jaciel?
Strażnik standardu lub procedury wy-
konuje ważną pracę dla performing or-
ganization np. HR-y gwarantują spój-
ność i efektywność ogółu programów 
szkoleniowych. Przy odrobinie wysiłku 
ze strony kierownika projektu można 
projekt tak zaplanować, aby wzajem-
nie sobie pomóc. Znacznie łatwiej jest 
dostosować unikalny i tymczasowy 
projekt niż procedurę obowiązują-
cą w całej organizacji. Konflikt warto 
wykorzystać, bo jest twórczy. Jeśli nie 
rozwiążecie go sami, decyzja zapadnie 
na naprawdę wysokim szczeblu, nie-
prędko, i musi być... naprawdę warta 
czasu VIP-ów.
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Symulacje biznesowe: 
W poszukiwaniu istoty PRINCE2®

Rafał Czarny, Marcin Jackowski

Przygotowanie i Inicjowanie 
Projektu

Jednym z pierwszych wyzwań dla Kierownika 
Projektu (PM) jest Przygotowanie Projektu. 
Faza ta jest szacunkowa i uwzględnia ogra-
niczony zakres informacji. Powinna zawierać 
odpowiedź na pytanie: Czy warto się tym 
zajmować? Trudność leży w tym, iż musimy 
wyróżnić jeszcze jedno pytanie: Jak będzie-
my się tym zajmować? PRINCE2 wyraźnie 
rozdziela te dwa pytania rozróżniając dwa 
procesy, które powinien przeprowadzić PM: 
Przygotowanie Projektu (Czy?) i Inicjowanie 
Projektu (Jak?).

W trakcie symulacji, podczas Przygotowania 
Projektu, uczestnicy wielokrotnie mają pro-
blem związany z „szacowaniem” oraz pracą 
z danymi w formie przedziałów. Z naszych 
obserwacji wynika, że nawet doświadcze-
ni PMowie chcą, podczas Przygotowania 
Projektu, przeprowadzić równocześnie etap 
inicjowania. O ile w prostych projektach nie 
ma przeciwwskazań, o tyle w bardziej skom-
plikowanych konieczne jest rozdzielenie tych 
dwóch części. Celem istnienia obu procesów 
jest uniknięcie chybionych inwestycji w pro-
jekty słabo uzasadnione (poprzez pominięcie 
Przygotowania Projektu albo wręcz realizacja 
bez wcześniejszego Przygotowania i Inicjo-
wania Projektu) lub nadmiarowej pracy nad 
pomysłami, które można było wykluczyć 
podczas wczesnej oceny, nie decydując się 
na Inicjowanie Projektu (zbyt szczegółowe 

kształtu symulacji, jej zasad, występujących 
produktów zarządczych i stopnia złożoności, 
muszą cały czas czuwać nad tym, aby działa-
nia nie odbiegały od zasad metodyki. Jest to 
wyzwaniem szczególnie z perspektywy pro-
jektowania symulacji: należy ją stworzyć tak, 
żeby dawała uczestnikom doświadczenia 
zarządzania zgodnie z metodyką PRINCE2, 
a nie PINO (PRINCE2 In Name Only). 

Aby symulacja spełniała oczekiwania użyt-
kowników, należy postawić cele, które ma 
realizować. Jednym z nich powinno być wy-
konanie przez uczestników Przygotowania 
i Inicjowania Projektu. Są to bardzo ważne 
części każdego projektu zarządzanego zgod-
nie z metodyką PRINCE2. Realizacja projek-
tu, odbywająca się w kolejnych etapach, jest 
wypadkową efektywnego przeprowadzenia 
powyższych procesów. Dlatego też, wybiera-
jąc symulacje, powinniśmy położyć nacisk na 
taką, która zawiera w swoim przebiegu Przy-
gotowanie Projektu i Inicjowanie Projektu, 
dając uczestnikom szansę zobaczyć, w jaki 
sposób należy je wykonać poprawnie i jakie 
są (lub mogą być) konsekwencje poprawnego 
albo nieodpowiedniego ich przeprowadzenia.

Wyobraź sobie, że stajesz się Kierowni-
kiem Projektu, a pierwszą decyzją, którą 
musisz podjąć, jest wybór metodyki zarzą-
dzania projektami. Odpowiednia metoda 
nie tylko sprawi, że kierowanie projektem 
stanie się dla Ciebie prostsze, ale także 
wskaże kierunek w którym należy podążać 
w trudnych sytuacjach. 

Metodyka PRINCE2 jest jednym z rozwiązań, 
które może przyjąć organizacja, aby uspraw-
nić zarządzanie projektami. Firma stosując 
szereg zasad, nie tylko obniża ryzyko niepo-
wodzenia, ale i zwiększa szanse osiągnięcia 
korzyści biznesowych. 

Aby osoby, które będą członkami zespołów 
projektowych miały szansę zdobyć prak-
tyczną umiejętność stosowania PRINCE2, 
powstały liczne symulacje biznesowe. Mają 
być rozwiązaniem dla osób, które posiadają 
wiedzę merytoryczną i doświadczenia pro-
jektowe, ale chcą w bezpiecznych warun-
kach spróbować zarządzić projektem. Gdy 
powstają, autorzy stawiają sobie szereg py-
tań, dotyczących tego, co jest najistotniejsze 
w PRINCE2. Podejmując decyzje odnośnie 
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Główny Projektant Gier Szkoleniowych i Sy-
mulacji Biznesowych w firmie INPROGRESS. 
Od 2009 roku projektuje narzędzia podnoszące 
efektywność szkoleń. Zaprojektowane przez 
niego narzędzia (m. in.: PRINCE2 Business 
Simulation, PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje, 
Agile Game: Agile Warrior czy Lejek Sprzedaży) 
posłużyły rozwojowi kompetencji pracowni-
ków takich firm, jak Orange, IKEA Industry, Ja-
strzębska Spółka Węglowa, Grupa Żywiec czy 
Polpharma. Jest również trenerem kompetencji 
miękkich i certyfikowanym trenerem Change 
Management™.

Akredytowany Trener (PRINCE2, MSP, MoP, 
P3O, MoV) i Konsultant (PPM) w INPROGRESS. 
Trener i manager z wieloletnią praktyką bizne-
sową i szkoleniową. Doświadczenie zawodo-
we obejmuje ponad piętnastoletnią praktykę 
w biznesie, projektach, programach, portfe-
lach i biurach wsparcia. Ukończył Akademię 
Ekonomiczną ze specjalizacjami: zarządzanie 
firmą i rachunkowość oraz studia podyplomo-
we z Zarządzania Projektami na Politechnice 
Wrocławskiej. Hobbystycznie entuzjasta że-
glarstwa morskiego.

swoistym doświadczeniem, które stanie się 
bazą do podejmowania decyzji w przyszłych 
projektach. Dlatego też, zapoznanie się z do-
świadczeniami z poprzednich projektów jest 
nie tylko jedną z podstawowych zasad sto-
sowania metodyki PRINCE2, ale regułą uła-
twiającą swobodne zarządzanie w różnych 
obszarach życia zawodowego.

Czas na Sukces!
Symulacje biznesowe to nie tylko wspomnia-
ne wyżej zagadnienia. Uczestnicy pracując 
pod argusowym okiem trenera wykraczają 
poza termin zamknięcia projektu, kiedy pro-
dukt jest eksploatowany. Sam fakt zrealizo-
wania projektu w budżecie i w terminie, nie 
daje bowiem pewności osiągnięcia sukcesu 
przez wielkie „S”. Żaden PM nie powinien 
zapomnieć, dlaczego jest Project Manage-
rem. Nie po to, aby po ukończeniu projektu 
uznać, że wykonał swoją pracę – lecz po to, 
by wyniki jego projektu generowały długoter-
minowe korzyści. Jeśli nie uda się osiągnąć 
zakładanych korzyści – zarówno koszty po-
niesione przez organizację, jak i praca zespo-
łu były nieuzasadnione biznesowo.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym na-
leżącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgo-
dą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

czanie tolerancji. Są one w PRINCE2 wielo-
poziomowe: PM może wyznaczać wytwór-
com tolerancje na ich prace, samemu będąc 
ograniczonym w zakresie realizacji danego 
etapu. Cały projekt również ma swoje tole-
rancje, które wyznacza organizacja zlecając 
przygotowanie projektu. Dzięki takiej kon-
strukcji tolerancji, są one kaskadowo przeka-
zywane z góry – w dół. Jest to swoiste za-
bezpieczenie przed przekroczeniem budżetu, 
terminu, niedotrzymaniem jakości, zakresu 
i korzyści.

Teoretycznie brzmi to świetnie, jednak rze-
czywistość lubi zaskakiwać. Podczas realiza-
cji scenariusza symulacji zawierających ten 
aspekt, zespoły, już w fazie Przygotowania 
Projektu, wielokrotnie pytały o wyznaczanie 
tolerancji. Tworząc Plany Etapów realiza-
cyjnych nie potrafiły zdefiniować, jaka tole-
rancja jest dobra, a jaka zła. Dzięki temu, że 
uczestnikami byli PMowie, wspólnie docho-
dziliśmy do wniosku, że nie ma jednej reguły 
dotyczącej wyznaczania tolerancji. Wszyst-
ko zależy od poziomu współpracy w zespo-
le projektowym: przede wszystkim między 
PMem a Komitetem Sterującym. Dlatego 
kolejnym ważnym wnioskiem i wskazówką, 
którą wyciągnęliśmy dzięki symulacji pro-
jektu PRINCE2 jest to, że PM powinien jak 
najwcześniej odpowiednio komunikować się 
z Komitetem Sterującym i ustalić sposób 
wyznaczania tolerancji. Jeśli nie dojdzie do 
ustaleń na tym poziomie, zabezpieczenie 
organizacji przed niepowodzeniem przestaje 
mieć sens i jest używane nieadekwatnie.

Lessons learned!
Każdy PM w codziennej pracy spotyka się 
z wyzwaniami, które są dla niego absolut-
ną nowością. Jak sobie poradzić z nowym, 
zupełnie nieznanym projektem? Co zrobić, 
aby zarządzanie projektem było efektyw-
niejsze, a ryzyko niepowodzenia – mniejsze? 
Doświadczenia, dobre rady oraz sugestie to 
czynniki mające największy wpływ na powo-
dzenie projektu. Jeśli PM nie posiada odpo-
wiedniego doświadczenia, zdobycie podpo-
wiedzi z poprzednich, podobnych projektów 
ma bardzo silny wpływ na powodzenie pro-
jektu. Ułatwi to odpowiednie zaplanowanie 
i przeprowadzanie kontroli jakości, a także 
podniesie poczucie pewności podczas pla-
nowania kolejnych etapów i pomoże prze-
widzieć ryzyka, które mogą zagrażać projek-
towi. Po zrealizowaniu projektu w ramach 
symulacji biznesowych i doświadczeniach, 
które z nich wypływają, uczestnicy docho-
dzą do wniosku, że kolejne podejście bę-
dzie bardziej efektywne. Wyciągają wnioski, 
które potrafią przełożyć nie tylko na kolejną 
rozgrywkę: ale (co najważniejsze), na reali-
zowane przez siebie projekty. Uniwersalne 
wnioski, do których dochodzą uczestnicy są 

opracowanie). Wszystko zależeć będzie od 
doświadczeń PMa w zarządzaniu projek-
tem, od doświadczeń, które można pozyskać 
z organizacji, a także od stopnia złożoności 
projektu. Rozgrywając symulację uczestnicy 
mogą samodzielnie podejmować decyzję, jak 
bardzo się zaangażują w Przygotowanie Pro-
jektu a jak w Inicjowanie Projektu. Najlepiej 
jednak jest dać uczestnikom możliwość zdo-
bycia doświadczeń będących fundamentami 
pomagającymi podejmować takie decyzje 
w przyszłości – w trakcie zarządzania real-
nymi projektami. 

Produkty zarządcze, czyli kilka 
słów o dokumentacji projektowej 

Sporządzanie planów, pisanie raportów czy 
obsługa zagadnień – te i wiele innych za-
dań PMa, sprawia, że PRINCE2 uchodzi za 
metodykę mocno sformalizowaną. Istnieje 
jednak możliwość dostosowania projektu, 
w tym również dokumentacji. Strategie za-
rządzania, mechanizmy sterowania, raporty 
– wszystkie te produkty, których stosowanie 
zaleca metodyka, dostosowujemy do potrzeb 
własnego projektu. W PRINCE2 bardziej ceni 
się zawartość, niż formę. Przykładowo Ra-
port Okresowy może być zarówno obszernym 
opracowaniem, jak i e-mailem informującym 
o przebiegu prac: wszystko to, zależy jednak 
od dostosowania do sytuacji, wkładu w cele 
strategiczne oraz priorytetu projektu. 

Symulacja powinna pomóc uczestnikom od-
powiedzieć na pytanie: „jak podjąć decyzje 
o dostosowaniu poszczególnych produktów 
zarządczych?”. Często okazuje się, że wy-
starczy uświadomić sobie funkcję, której 
służą. Jeśli zdamy sobie sprawę po co mamy 
je tworzyć, będziemy potrafili lepiej dostoso-
wać PRINCE2 do środowiska. Dla symulacji 
powinien być to jeden z najwyższych priory-
tetów. Uczestnicy, po zrealizowaniu projektu 
w symulacji, powinni umieć odpowiedzieć 
sobie na pytanie: „po co ja mam to robić?”. 
Dzięki takiemu poznaniu metodyki, dostoso-
wanie do środowiska późniejszych projektów 
jest dużo łatwiejsze. Jest to ważne nie tylko 
w kontekście produktów zarządczych two-
rzonych w Przygotowaniu i Inicjowaniu Pro-
jektu. Jest to istotne z perspektywy tworze-
nia Planów Etapów, Raportów Okresowych 
czy też zgłaszania sytuacji nadzwyczajnej 
(poprzez Raport Nadzwyczajny). Dzięki sy-
mulacji, uczestnicy nabierają zrozumienia 
sensu tych narzędzi projektowych w bez-
piecznych warunkach, a nie na bazie nega-
tywnych doświadczeń w rzeczywistości.

Tolerancje
Kolejnym wyzwaniem stojącym przed 
uczestnikami symulacji PRINCE2, a zatem 
również przed PMami, powinno być wyzna-

PMP
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DevOps is going to fail… unless!
Jan Schilt

CIO: Organizational 
change issues are far 
more challenging.

The Wall Street 
Journal: Enterprises are 
not ready for DevOps but 

will not survive without it.

Looking at one of the definitions of DevOps 
we see some interesting words that should 
trigger us that DevOps is not something we 
can obtain overnight.

DevOps is a cultural 
and professional 
movement that stresses 

communication, collaboration 
and integration between 
software developers and IT 
operations professionals

DevOps Institute

These words show that our journey has to 
focus on people-aspects. And not just on the 
technology.

this moment is that DevOps is going to fail 

as long as…:

we keep calling DevOps another 

framework;

we not invest in the development of new 

competences in our organization;

we keep seeing Automation as the 

solution (Automate everything);

we focus too much on certification;

we think we can ‘implement DevOps’;

we start without a reason, business buy-

in and management buy-in.

My observations are supported by many pub-

lications.

Gartner: Cultural 
resistance will create 
significant failure rates 

when starting with DevOps.

Many organizations are starting 

with DevOps. Some of them think 

about using it, some of them are 

using it already. I visited many 

conferences and was invited 

as speaker on many of them. 

Most of the stories were about 

“Technology”, some of them were 

about “People”. None of them 

really showed HOW to develop 

the skills of the people that 

actually are DevOps. I believe it’s 

time to put the focus on people.

DevOps is going to fail
Travelling around the world with my box of 
cards, gave me a diverse picture of how or-
ganizations “see” DevOps. My conclusion at 
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Director and Owner / GamingWorks BV. 
Jan’s background is Human Resource Devel-
opment (MSc). Within GamingWorks he is 
responsible for Business Simulation design, 
Facilitation and Train the Trainer. He is also 
an expert in developing Learning Activities 
related to Organizational Change.

Jan
Schilt

the status and the issues. It will help us to 
support team work, decision making and or-
ganizing our work. However, we did not see 
many teams who knew how to setup the 
KanBan, how to use it and how to facilitate 
sessions in which the team was using the 
KanBan to manage their work.

Stand-ups are very powerful tools. It brings 
people together for a few minutes with a clear 
focus. Stand-ups are effective and efficient 
if you keep the short, focused and you need 
a facilitator (team member) to facilitate this 
session. We have seen lots of team who were 
not able to facilitate this kind of sessions. 

Flow is the first way according to The Phoe-
nix Project book. Creating flow will bring fast 
delivery and many deliveries. Flow requires 
a clear process and clear roles and responsi-
bilities.  Not many teams are able to create 
this flow in the first 2 rounds of the simu-
lation. As a result, we still see Silo’s and as 
a result a lot of Waste like waiting, rework 
and upstream work.

Lesson 3 – We need to plan time 
for learning and experimenting

It seems that many organizations are not 
able (or willing) to plan time for learning. Ex-
perimenting is also challenging. Making mis-
takes and learn from it is mentioned as a key 
element of DevOps. During the reflections 
many participants say: “Making mistakes and 
learn from it is a nice objective, but hardly 
to apply in the real world. How can you tell 
the business that the system went down for 
1 hour because of an experiment?”

The Phoenix Project and DevOps
The Phoenix Project is seen as a perfect way 
of experiencing DevOps and learn what 
DevOps really means for the organization, 
the teams and the employees. It’s a good 
start of your DevOps journey.

of the business roles in the simulation throw 
their projects over the wall to IT. As a result, 
the backlog shows 10 projects and feature. If 
IT starts to ask questions like “When do you 
need it?”, or “Which part is most important?” 
and “What are your priorities?” the answers 
are always the same: “We need it fast and 
we need it all”.

Product Owner role. This role is not known 
in many organizations. The role is not defined 
and if it’s defined, people do not know what 
to do. After 2 rounds in the simulation, we 
see this role being more involved in the team, 
taking the responsibility to plan the work and 
solve priority issues with the team.

Starting point of the flow (Pull or Push). 
The business can make or break the flow. If 
they throw the projects over the IT-wall they 
will break the flow immediately. They learn 
how to make their own (business) plans, how 
to share them with the DevOps team and to 
translate them to small packages of require-
ments (MoSCoW). And how to manage the 
backlog by focusing on Pull instead of Push. 
Then the whole team knows the priorities 
and can pull the work through their flow

Lesson 2 – We had the theory, but 
now we understand DevOps

Bloom’s Taxonomy 

DevOps theory is crucial. You need to know 
what it is and at least some of the definitions 
and meanings of the DevOps vocabulary be-
fore you start your DevOps journey. But there 
is a difference between “Knowing” and “Un-
derstanding”. And even further, after you 
understand DevOps, “Applying” it in your 
own organization. 

This is one of the powerful aspects of sim-
ulations, bringing the participants from 
knowledge, to understanding to application. 
Look at the ‘Bloom’s Taxonomy’.

Visualization is a must to create this clear 
picture of the work we need to do and we 
are doing. It shows the workload, it shows 

DevOps cannot be 
obtained overnight with 
a simple check and little 

training. It is a transformational 
approach to core processes 
and it takes time, dedication 
and especially a team that can 
implement DevOps practice.

Adam Bertram

So how can we avoid failure?
First, it’s about overall DevOps aware-
ness within the whole organization. If you 
ask different people the question “What is 
DevOps?” you will get different answers. 
I think DevOps is still in the early stage of 
their existence and we need to develop this 
clear and overall “picture” in the organization 
about the following questions:

1. What is DevOps?

2. What can it bring our organization?

3. Is our organization ready for this?

4. How should our journey look like?

Questions that are not easy to answer. To an-
swer those questions, you need to UNDER-
STAND DevOps first.

The Phoenix Project
For those of you who read the book The 
Phoenix Project, you remember how Bill got 
stucked in the IT jungle and found his way 
out by using DevOps principles. For many 
readers this was an eye opener. 

When we got the rights to use this case, we 
decided to build the business simulation to 
give organizations the opportunity to answer 
the questions above, before starting their 
journey and make mistakes that could have 
been avoided.

After several sessions with customers it’s 
good to share some of the findings to (may-
be) avoid failure. This is just a short list of 
many other learning outcomes. 

Three lessons learned from “The 
Phoenix Project”

Lesson 1 – Business must be 100% 
part of the journey

Many organization already came with the 
word ‘BusDevOps’ to indicate the impor-
tance of the role of the business. The busi-
ness should also think Lean and Agile. Most 
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Agile daje lepsze rezultaty, 
bo motywuje ludzi do działania
Urszula Wawrzeniuk

pierwszej z nich były przeglądane, komento-
wane krótkim kiwnięciem głowy i odkładane 
na bok. Prace drugiej grupy nie były w ogóle 
sprawdzane, po prostu odkładane na bok. Prace 
trzeciej grupy trafiały bez żadnego komentarza 
do niszczarki. I to właśnie trzecia grupa wyko-
nała najmniej iteracji tego zadania mimo to, że 
ich prace w ogóle nie były sprawdzane – zatem 
za najmniejszy wysiłek (nie musieli wcale dobrze 
wykonywać swojej pracy), dostaliby najwięcej 
pieniędzy, jednak nie widzieli, aby ich praca mia-
ła jakiś cel. Najwięcej iteracji wykonała grupa 
pierwsza. A co z grupą środkową? Mieli wynik 
bardzo bliski do grupy... trzeciej. Wniosek? Brak 
jakiejkolwiek informacji zwrotnej na temat na-
szej pracy jest tak samo demotywujący jak wy-
rzucenie jej do kosza. Co więcej jasno widać, że 
wykonywanie zadania bez celu lub świadomości 
celu niesie ten sam skutek – tracimy chęć do 
wykonywania zadania. 

Zatem pokazanie zespołowi jasnego celu, do 
którego dążymy, określenie potrzeb, które mamy 
spełnić lub wpływu, jaki ma nasza praca, będzie 
działać motywująco na ludzi.

Jak agile wpływa na celowość działań?

1. Projekt posiada nie tylko jasno określo-
ny cel projektu, ale także cele poszcze-
gólnych sprintów. Zespół deweloperski 
dokładnie wie, na czym ma się skupić w 
najbliższych tygodniach pracy i jaki efekt 
osiągnąć. Zespoły często stosują technikę 
SMART, aby zapewnić efektywność posta-
wionego celu. Ponadto pod koniec każdego 
sprintu od razu oceniamy, czy udało nam się 
zrealizować postawione przed nami zadanie. 

2. Zespoły zwinne korzystają z narzędzi wi-
zualizacji. W ten sposób prezentują cele 
sprintu, plan sprintu w postaci tablicy ze-

agile zawsze główną rolę będzie odgrywał czło-
wiek. Zaczynając od Manifestu Agile, w którym 
liczą się ludzie i interakcje pomiędzy nimi oraz 
współpraca z klientem, aż do ciągłego podkreśla-
nia, że to osoby odpowiednio umocowane w po-
dejmowaniu decyzji oraz zmotywowane są klu-
czem do powodzenia działań. Brzmi to jak zespół 
idealny, pytanie jest jedno – jak sprawić, aby 
ludzie pracujący w projekcie byli rzeczywiście 
zmotywowani i zaangażowani w swoje zadania?

Wbrew pozorom odpowiedź nie jest trudna – to 
właśnie narzędzia agile są tak skonstruowane, 
aby ludzie chcieli działać. Podstawowym aspek-
tem jest ich poznanie, jednak dopiero zrozumie-
nie, w jaki sposób wpływają one na zachowania 
zespołów pozwoli na pełne wykorzystanie ich 
w praktyce. Oczywiście w dużym stopniu ich 
przeznaczeniem jest możliwość kontroli i śle-
dzenia postępów w projekcie, jednak sposób ich 
konstrukcji nie jest przypadkowy.

Poniżej odnosząc się do najważniejszych czyn-
ników motywacji pokażę, jakie elementy podej-
ścia zwinnego zapewnią nam zaangażowanie 
pracowników.

Daj mi powód do działania
Zarówno Daniel Pink, Dan Ariely jak i wielu in-
nych naukowców udowodniło za pomocą swo-
ich badań, że zadań bez określonego celu po 
prostu nie chcemy wykonywać. Nawet za pie-
niądze. 

Dan pokazał to w jednym ze swoich ekspery-
mentów. Badani otrzymali kartki z wymiesza-
nymi literami i zostali poproszeni o znalezienie 
jak największej liczby par tych samych liter. 
Za pierwsze wykonanie ćwiczenia otrzymy-
wali 3 dolary, za drugie 2,80 dolara itd. Zespół 
badanych był podzielony na trzy grupy: prace 

Najczęstszymi powodami wdrożenia podejścia 
zwinnego w ogranizacji jest przyspieszenie do-
starczenia rozwiązania oraz możliwość dosto-
sowywania produktu do zmieniających się wa-
runków. Wabikiem na organizacje są statystyki, 
które jasno wskazują, że zdecydowanie więcej 
projektów kończy się sukcesem, gdy wyko-
rzystujemy agile. Wygląda na to, że podejście 
zwinne to idealny zbiór narzędzi i technik, które 
odpowiednio wykorzystane poprowadzą nas do 
celu. Ja w agile widzę inne powody sukcesu.

Narzędzia a ludzie
Patrząc na projekty w szerszej perspektywie 
i mając na uwadze najczęściej podawane przy-
czyny porażek (brak zaangażowania, niedookre-
ślone wymagania, nierealistyczne oczekiwania, 
niewystarczające planowanie, brak reakcji na 
zmiany) wynika, że to nie technologia nas za-
wodzi, ale czynnik ludzki. Niewystarczająca 
komunikacja oraz brak zaangażowania w reali-
zację zadań mają olbrzymi wpływ na ostateczny 
sukces projektu. Możemy korzystać z najbardziej 
zaawansowanych technologii i metodyk, jednak 
bez pracy ludzi pozostaną one tylko martwymi 
tworami. 

Kiedy słyszymy o podejściu zwinnym po raz 
pierwszy, najczęściej dowiadujemy się o szero-
kich korzyściach płynących z wykorzystania tej 
metody. Zgłębiając temat poznajemy narzędzia, 
techniki, zmianę podejścia do określania wy-
magań oraz pozostałych parametrów projektu. 
I bardzo często na tej wiedzy się zatrzymujemy, 
podejmujemy próby wdrażania agile i nie widzi-
my pożądanych efektów. Wynika to z tego, że 
nie dotarliśmy do jednego z istotnych powodów 
efektywności podejścia zwinnego.

Filozofia agile
We wszystkich aspektach wytwarzania produk-
tów i prowadzenia projektów, o których mówi 
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Urszula
Wawrzeniuk

Akredytowany trener Agile PM w firmie Alt-
kom Akademia. Od kilku lat projektuje i pro-
wadzi szkolenia w oparciu o sprawdzone 
techniki i narzędzia oraz stosuje autorskie 
ćwiczenia i symulacje. Współtworzy i reali-
zuje program anglojęzycznych warsztatów 
rozwojowych. Specjalizuje się w zarządzaniu 
projektami, budowaniu i kierowaniu zespo-
łem, komunikacji. Odpowiadała za zarzą-
dzanie projektami we wdrożeniach aplikacji 
gamifikacyjnych, organizacji targów nauko-
wych, wydarzeń publicznych, konferencji, 
tworzeniu programów edukacyjnych. Praca 
z ludźmi jest dla niej niekończącym się źró-
dłem inspiracji.

Mochona oraz Dana Ariely) pokazują, że większą 
wartość materialną i emocjonalną ma dla nas 
przedmiot, w którego tworzenie mieliśmy wkład. 

Nie inaczej jest w działaniach realizowanych 
w ramach projektów. Jeśli pozwolimy ludziom 
wpływać na kształt końcowego produktu, będą 
oni czuli większą przynależność do projektu oraz 
odpowiedzialność za końcowy wynik, na który 
mieliśmy realny wpływ. 

Jak agile zapewnia nam poczucie wpływu?

1. To zespoły deweloperskie określają zada-
nia i czas ich trwania, który pozwoli na do-
starczenie celów sprintu. Twórcy produktu 
są ekspertami, którzy najlepiej wiedzą, jak 
zapewnić potrzeby biznesu. Poczucie odpo-
wiedzialności za wytwarzany produkt i moż-
liwość decydowania jak to zapewnić pozwala 
na szersze spojrzenie oraz lepszą jakość roz-
wiązania. 

2. Biznes jest zaangażowany na każdym eta-
pie projektu, również w ramach podejmo-
wania codziennych decyzji. Zespół pracuje 
w krótkich sprintach, a po każdym z nich 
prezentuje efekty pracy biznesowi. Jest to 
moment, w którym biznes ma możliwość na 
bieżąco kontrolować rozwój produktu, wpły-
wać na jego kształt, dodawać swoje uwagi 
i zmieniać szczegóły. Pozwala to na dostar-
czenie produktu tak, aby zapewnił końcowe 
korzyści biznesu, ale także sprawia, że czują 
się oni właścicielami końcowego rozwiązania.

Dostosuj swoje narzędzia
Zestawienie twardych narzędzi i miękkich 
aspektów motywacji człowieka daje nam pełen 
obraz tego, dlaczego projekty zwinne zdecydo-
wanie częściej kończą się powodzeniem. Nie 
chodzi tu tylko o dostosowanie się do dynamicz-
nie zmieniającej się branży, ale także uwzględ-
nienie zmian rynku na poziomie odpowiedniego 
środowiska dla współczesnego pracownika. Do-
piero korzystając z podejścia zwinnego dwupo-
ziomowo, wdrażając agile nie tylko na poziomie 
narzędzi, ale także kultury organizacyjnej może-
my szykować się na sukces.

z najczęściej wymienianych czynników pod-
czas poszukiwania pracy. Idąc dalej: model Kena 
Blancharda prezentujący fazy rozwoju pracow-
nika pokazuje, że specjalistom, którzy znają się 
na wykonywanej przez siebie pracy i są zmo-
tywowani do działania potrzebne są wyzwania 
i nowe możliwości rozwoju – bez tego pracow-
nik powróci do fazy demotywacji lub opuści na-
szą organizację w poszukiwaniu wyzwań poza 
strukturami naszej firmy.

Jak agile zapewnia możliwość rozwoju?

1. Jednym z najważniejszych narzędzi za-
pewniających wzrost efektywności ze-
społów zwinnych jest Retrospektywa. 
Nie jest to lessons learned, które odbywa 
się po projekcie – czyli już po zakończonych 
działaniach, ale jest to spotkanie po każ-
dym sprincie. Zespół podsumowuje swoje 
działania, weryfikuje błędy i już w kolejnym 
sprincie może wpływać na swoje działania. 
Działa to wyjątkowo motywująco na osoby 
w zespole, które w krótkim czasie mogą za-
obserwować swój rozwój. 

2. Zespoły obrazują codzienne postępy na 
tablicy scrumowej. Jest to plan zadań dla 
całego sprintu ukazujący, które zadania są 
jeszcze do zrobienia, które są w trakcie reali-
zacji, a które już zostały ukończone. Dzięki 
temu każdy wie, na jakim etapie jesteśmy, 
ile nam jeszcze zostało do końca, czy jeste-
śmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów 
sprintu, kto nad czym w danej chwili pracuje. 

3. Agile bazuje na podejściu empirycznym. 
Oznacza to, że wiedza wynika z doświad-
czenia i podejmowania decyzji w oparciu 
o to, co znane. Zatem z każdym kolejnym 
sprintem zespoły wyciągają wnioski z po-
przednich działań i ulepszają swoją pracę, 
ale także przewidywalność dostarczania. 
Zwiększa to pewność w zespole oraz zmniej-
sza poziom stresu. 

4. Agile buduje kulturę zespołu bez szukania 
winnych. Naszym celem jest usprawnienie 
działań, wprowadzenie zmian, które pozwolą 
nam pracować lepiej, a nie karanie za błędy. 
W takim podejściu jesteśmy w stanie rze-
czywiście identyfikować elementy do popra-
wy, które wdrożymy w kolejnym sprincie. 

Wpływ ma znaczenie
Kiedy w 1950 roku wprowadzono na rynek cia-
sto instant jako element pojawiającego się tren-
du na ułatwianie życia, przewidywano wielki 
sukces – w końcu przygotowanie ciasta dla go-
ści będzie nas kosztować jedynie wymieszanie 
proszku z wodą oraz wstawienie do piekarnika 
i gotowe! Wbrew przewidywaniom, produkt nie 
sprzedawał się dobrze. Ostatecznie analiza po-
kazała, że ciasto było... za proste w przygoto-
waniu. Nikt nie chciał stawiać na stole swojego 
ciasta z poczuciem, że nie zrobił przy nim wła-
ściwie nic. Dopiero zmiana receptury i przepisu, 
w którym należało również dodać jajka i mleko 
do mieszanki sprawiło, że produkt stał się hitem.

Zostało to nazwane efektem IKEA. Badania 
przeprowadzone w 2011 roku przez trzech ba-
daczy z Harvardu (Michaela Nortona, Daniela 

społu, procesy i docelowy produkt. Korzy-
stają z modeli i prototypów. Wykorzystują 
narzędzia facylitacji, które pomagają im 
zobrazować wymagania w projekcie. Dzięki 
temu każda osoba w zespole wie, do cze-
go dążymy, cele nie są rozmyte, a większa 
świadomość wiąże się z większą odpowie-
dzialnością za realizację. 

3. Zespoły zwinne określają Definicję ukoń-
czenia (ang. Definition of Done), która po-
zwala ustalić wspólną listę kryteriów okre-
ślającą kiedy funkcjonalność możemy uznać 
za zakończoną. Zespół nie ma wątpliwości 
do czego dąży. 

4. Agile zakłada dostarczanie przyrostowe. 
Dzięki temu zespoły szybko widzą efekty 
swojej pracy w rzeczywistym środowisku 
klienta. Ponadto na bieżąco weryfikują i do-
stosowują swoje działania do rzeczywistej 
reakcji użytkowników i ostatecznego przeło-
żenia na realizację korzyści. 

Autonomia
Autonomia jest jednym z ważniejszych celów 
w życiu człowieka. Pragniemy sami decydować 
o kierunkach, w których dążymy. Zgodnie z teo-
rią autodeterminacji (ang. self-determination 
theory – SDT) autonomia jest jednym z wro-
dzonych potrzeb, które pozwalają nam na opty-
malne funkcjonowanie i rozwój. Nie jest inaczej 
w miejscu pracy.

Tym, czego potrzebujemy w złożonych i za-
awansowanych technologicznie projektach jest 
podejmowanie szybkich i trafnych decyzji przez 
zaangażowanych specjalistów. Nie osiągniemy 
tego poprzez delegowanie z góry określonych 
i zdefiniowanych zadań. Osiągniemy to, gdy 
pozwolimy ludziom samodzielnie określać odpo-
wiedni sposób działania.

Jak agile zapewnia autonomię?

Jest to wprost wpisane w podejście zwinne. 
Zespoły deweloperskie powinny być samoorga-
nizujące się. Nikt, włączając w to kierownika 
projektu nie powinien narzucać im w jaki sposób 
mają pracować, jak dzielić się zadaniami i reali-
zować zakres. Kierownik projektu planuje dzia-
łania na wysokim poziomie ogólności, a zespół 
nie jest rozliczany z wykonanych zadań, a z do-
wiezienia celu na koniec etapu. 

Zespoły realizujące zakres projektu, a nie 
zewnętrzni eksperci dokonują szacunków 
w projekcie. Po pierwsze zapewni nam to więk-
szą dokładność – bo przecież zespół zespołowi 
nierówny, sami twórcy najlepiej wiedzą, ile im 
zajmie dane zadanie, a czasem nawet jaką tech-
niką są w stanie wykonać to najlepiej. Po drugie 
zespół będzie bardziej przywiązany do własnych 
deklaracji niż narzuconych szacunków z góry. 

Postęp miarą sukcesu
Powyższa teoria autodeterminacji uwzględnia 
również drugi czynnik, którym jest dążenie do 
mistrzostwa. Nie potrzeba nam jednak teorii 
i badań, aby zaobserwować to w naszym życiu 
codziennym. Możliwość rozwoju jest jednym 
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Zwinny czy winny?
Magdalena Baran

odpowiedzialność za projekt. Przykładem 

niech będzie globalna organizacja, w której 

rola Product Ownera jest rozłożona na gru-

pę interesariuszy pracujących w różnych lo-

kalizacjach. Przyjmijmy, że ani różnica stref 

czasowych, ani fakt, iż dany projekt jest 

tylko jednym z wielu mniejszych obszarów 

strategicznych, nie powodują wyjątkowego 

zaangażowania ani uwagi interesariuszy. Co 

więcej, interesariusze oczekują od Project 

Managera jedynie raportów z Jiry o postę-

pach w zamykaniu User Stories. 

Project Manager ma w tej sytuacji dwa wyj-

ścia. Ciemna strona mocy podpowiada, by 

nie wychylać się, próbując dołączyć przynaj-

mniej niektórych z interesariuszy do spotkań 

takich jak Review czy Demo. Pytania, czy 

komentarze interesariuszy mogłyby w kon-

sekwencji zburzyć w kolejnych iteracjach 

wygląd – stabilnego jak dotąd – Burndown 

Chart. Po co wprowadzać zamieszanie? Ja-

sna strona mocy jednak wie, że nie należy 

ufać jednostajnym wykresom ani poprze-

stawać na kurtuazyjnej wymianie maili. Je-

żeli Product Owner nie jest zaangażowany 

i nie mówi „sprawdzam!” – zespół nigdy nie 

otrzymuje feedbacku ani nie jest traktowany 

jako partner do rozmowy. W rezultacie blo-

kuje się cel, jakim jest Continuous Improve-

ment w projekcie. Nie ma bowiem miejsca na 

sze, Scrum udowadnia, że to, czego należy się 
obawiać, to nie jest brak niektórych odpowie-
dzi, ale przekonanie, że znamy odpowiedzi 
na wszystkie pytania. Po drugie, Scrum nie 
potrzebuje każdego Project Managera. Scrum 
potrzebuje zwinnego Project Managera.

Super niemoc 
Umiejętność czytania w myślach, przewi-
dywania przyszłości czy przemieniania dyni 
w karocę stanowią mile widziany zbiór pre-
dyspozycji, o którym można przeczytać mię-
dzy wierszami typowego ogłoszenia o pracę 
dla Project Managera. Wspomniane wyma-
gania tworzą wyjątkową rolę superbohatera, 
dodatkowo wzmocnioną przeświadczeniem 
o niezależnej odpowiedzialności za powodze-
nie projektu. Ilu Project Managerów wpada 
w pułapkę tego schematu? Wystarczająco 
wielu, by ryzyko dostarczenia 45% zbędnych 
funkcjonalności stało się przekleństwem 
większości projektów.

Które zatem wyobrażenie o supermocy jest 
najbardziej zgubne dla Project Managera? 
W wielu przypadkach będzie nim wyłączna 

Etos profesji podpowiada, iż każdy 
Project Manager powinien znać 
odpowiedzi na pytania o sens 
życia projektu: skąd przyszedł? 
czym jest? dokąd zmierza? 

Kojarzą się one jednak raczej z filozoficz-
nymi dywagacjami niż z opracowywaniem 
karty projektu, czego większość organizacji 
wolałaby uniknąć. Nie dziwi więc wymóg 
szybkiego udzielenia odpowiedzi – takich, 
które zapewnią Project Managerowi oraz 
interesariuszom wrażenie stabilnej perspek-
tywy. W konsekwencji diagram Gantta kreśli 
iluzję komfortu, składając ryzykowną obiet-
nicę braku zmian. Zła wiadomość jest taka, 
że komfort w zarządzaniu projektami nie jest 
dobrym doradcą. Kolejna zła wiadomość jest 
taka, że weryfikacja obietnicy w zderzeniu 
z rzeczywistością często przypomina roz-
czarowujący moment odpakowywania pre-
zentów pod choinką. Wszak w dokumentacji 
była mowa o czymś innym...

Dlaczego trzeba zwolnić Project Managera 
z pełnienia roli świętego Mikołaja? Po pierw-
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Antropolożka korporacji oraz praktyk meto-
dyk Scrum i Large-Scale Scrum (LeSS). Spe-
cjalizuje się w tworzeniu i praktykowaniu 
najlepszych metod współpracy biznesowej 
oraz w kształtowaniu kultury organizacyjnej 
ze szczególnym uwzględnieniem budowa-
nia, wzmacniania i odkrywania potencjału 
antropologii kulturowej. Obserwacje i ko-
mentarze publikuje na blogu:
www.itisnotrocketscience.me

wcześniej nie miał pojęcia. Metoda obserwa-

cji uczestniczącej została przeciwstawiona 

antropologii gabinetowej, która faworyzowa-

ła wyłączną pracę z tekstami i dokumentami, 

formułując niezweryfikowane teorie i ode-

rwane od rzeczywistości założenia. 

W każdym z waloryzowanych pozytywnie 

przykładów można odnotować rolę Project 

Managera jako umiarkowanego, acz cieka-

wego obserwatora zespołu. Takiego, który 

zniesie niewygody wspierania zespołu niż za-

akceptuje iluzję komfortu. Dzięki takiej posta-

wie zyskują zespół oraz produkt. Jakkolwiek 

trudno porównywać wyprawę na Trobriandy 

z podróżą na Marsa – można zgodzić się co 

do wspólnego mianownika. Niech będzie nim 

Agile Project Manager Manifesto, które bar-

dziej ceni:

Pytania od odpowiedzi

Obserwację uczestniczącą od gabinetowej

Konstruktywny ferment od strefy komfortu

Próby i błędy od braku innowacji.

1. Sposób zepsucia fotografii (osobie lub rzeczy) 
poprzez nieoczekiwane pojawienie się w polu 
widzenia kamer, w momencie robienia zdjęcia.

2. Elon Musk na Międzynarodowym Kongresie 
Astronautycznym w Meksyku 27 września 2016 
roku przedstawił plan stworzenia kolonii, a na-
stępnie całej cywilizacji na Marsie, wraz z mię-
dzyplanetarnym systemem transportowania 
ludzi i ładunku.

Zdjęcie dokumentuje zniszczone kręgi dojrzewają-
cego parmezanu - jedną z konsekwencji trzęsienia 
ziemi, jakie w 2012 r. nawiedziło północne Włochy. 
Szef kuchni Massimo Bottura uratował tysiąc krę-
gów parmezanu poprzez stworzenie interpretacji 
tradycyjnego przepisu na risotto cacio e pepe wy-
korzystującego parmezan po trzęsieniu ziemi. Do 
realizacji dania zwerbował lokalnych szefów kuch-
ni, ratując jednocześnie sytuację ekonomiczną re-
gionalnych wytwórców parmezanu.

społem, nie dezintegrując przy tym pracy 

w projekcie.

Błądzić jest rzeczą zespołową
Innowacyjność jest jednym z synonimów fir-

mujących dobrze rozwijającą się organizację 

lub wyznaczających kierunek aspiracji bizne-

sowych. Nikt jednak nie rodzi się w czepku 

innowacji ani nie dziedziczy jej w genach. 

Innowacyjność jest bowiem pochodną zde-

rzenia ślepego założenia z głuchym ekspery-

mentem. Oznacza przyzwolenie na kwestio-

nowanie pewników i testowanie alternatyw. 

Jaka jest wartość innowacji? Wystarczy po-

słuchać Elona Muska2. Co takiego jego zespół 

zrobił lepiej niż inne, że parę miesięcy temu 

cały świat usłyszał o zaawansowanym planie 

podróży i stworzenia cywilizacji na Marsie? 

Zaryzykuję stwierdzeniem, że kluczowym 

czynnikiem sukcesu była liczba prób i niepo-

wodzeń w pracy zespołu. 

Czy jakikolwiek inny zespół byłby w stanie 

przygotować własną strategię stworzenia 

kolonii na jednej z planet układu słonecz-

nego? Tak, jeśli zwinny Project Manager bę-

dzie współpracować z interesariuszami, żeby 

zapewnić środowisko przyjazne eksperymen-

tom. Tylko dzięki konsekwentnej komunikacji 

o sensowności celów projektu oraz praktyce 

ustalanych rozwiązań zespół jest w stanie 

skonfrontować założenia z nieustannie do-

starczaną funkcjonalnością produktu. Trudno 

sobie wyobrazić by zespoły Elona osiągnęły 

podobny etap pracując bez przyzwolenia na 

pomyłki, które w praktyce stanowią jeden 

z konstruktywnych sposobów osiągnięcia 

celu. 

Argonauci projektów
Co łączy antropologa kultury opisującego 

życie mieszkańców na Trobriandach w 1916 

roku z Project Managerem w 2016 roku? 

Więcej niż może się wydawać. Wystarczy 

porównać metody oraz narzędzia pracy obu 

stron, żeby zauważyć, że sto lat temu pionie-

rzy antropologii kulturowej czerpali z prak-

tyk, których syntezą jest dziś Agile.

Bronisław Malinowski sformułował metodę 

badawczą, która wyparła wcześniej obowią-

zujący styl pracy. Malinowski udowodnił, że 

zrównoważone i zdystansowane zaangażo-

wanie w rytm życia społeczności zamiast 

wyrywkowych i przypadkowych kontaktów 

oraz regularne „Go See” przynoszą najlep-

sze rezultaty i katalizują odkrycia, o których 

usprawnienia bez fermentu. O wiele mniej 

kosztuje bowiem wycofanie się z realizacji 

jakiejś funkcjonalności po dwóch tygodniach 

niż po siedmiu miesiącach. Jeżeli Project Ma-

nager pozostaje w strefie komfortu – tracą 

na tym produkt oraz zespół.

Wiem, że nic nie wiem
Gdyby zechcieć sportretować zależno-

ści i specyfikę ról w projekcie scrumowym 

– na pierwszym planie znalazłby się produkt. 

W jego kierunku patrzą zespół projektowy 

oraz Product Owner. Z kolei Scrum Master 

patrzy na zespół i na Product Ownera. W od-

ległym tle kadru ledwie widoczny jest Project 

Manager, który w chwili naciśnięcia spustu 

migawki niespodziewanie wbiega na pierw-

szy plan. Praktyka podpowiada, iż niejeden 

zespół scrumowy może pochwalić się albu-

mem z serią nieudanych zdjęć dokumentują-

cych codzienne próby współpracy z Project 

Managerem.

Dlaczego menadżerski photobombing1 nie 

sprawdza się jako strategia budowania relacji 

Project Managera z zespołem scrumowym? 

Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy 

zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, 

Project Manager znajduje się poza kadrem 

projektu. Powodem może być skłonność do 

reaktywnych zachowań. Przykładem niech 

będzie sytuacja, w której Project Manager 

rzadko opuszcza swoje biurko w pracy. Wła-

śnie sprawdza Sprint Backlog, a następnie 

udaje się z wątpliwościami i pytaniami do ze-

społu – w najgorszym wypadku pisze wiado-

mość – zaraz po tym jak zespół skończył swój 

Stand-up meeting, ale jeszcze nie wszyscy 

zdążyli zaktualizować backloga. Stand-up, 

Planning, Backlog Refinement, Review czy 

Demo są spotkaniami, dzięki którym Project 

Manager syty, a zespół cały.

Po drugie, Project Manager powinien patrzeć 

w tym samym kierunku, co reszta: skupiając 

się na zespole i na produkcie. Do poprawne-

go funkcjonowania wskazanej optyki służą 

zarówno rytuały komunikacyjne Scruma, jak 

i narzędzia, takie jak Product Backlog. Bur-

ndown Chart nie stanowi jednak kompletnej 

opowieści o danej iteracji – dopiero infor-

macje oraz komentarze od zespołu w czasie 

Review czy Demo dopełniają treści.  W kon-

sekwencji „Chodź, słuchaj i pytaj” powin-

no stanowić regułę odnoszącą się do tego, 

w jakiej kolejności Project Manager powinien 

podejmować kroki by budować relację z ze-
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Transfer wiedzy w Biurze Projektów
– jak skorzystać z otwartych drzwi, zamiast je wyważać 
Karolina Jarocka

a nie całego Biura Projektów. Aby wyposa-
żyć każdą osobę indywidualnie w ten sam 
zasób wiedzy, firma musi ponieść znaczenie 
większe nakłady finansowe i czasowe, niż 
w przypadku zapewnienia dystrybucji wiedzy 
wewnątrz. Jest to szczególnie istotne z uwa-
gi na rotację pracowników w firmie – wraz 
z odejściem danej osoby, jej wiedza odchodzi 
razem z nią.

Często również zdarza się tak, że nie nada-
jemy specjalnej wartości wiedzy, którą już 
posiadamy. Jest to wiedza nieuświadomiona, 
a przez to ukryta, która wyzwala się często 
w obliczu konkretnie zadanego pytania czy 
pojawiającego się problemu. Wówczas, jako 
właściciele tej wiedzy, możemy się nią po-
dzielić – mówimy wtedy o upowszechnieniu 
wiedzy ukrytej. Możemy również, idąc o krok 
dalej, zacząć tę wiedzę popularyzować, do-
strzegając jej wartość i znaczenie. Jednak 
możemy też zatrzymać tę wiedzę dla siebie, 
na przykład nie widząc własnych korzyści 
w dzieleniu się nią.

Przedstawione ograniczenia w procesie 
transferu wiedzy bardzo często nie są zamie-
rzone, powodują jednak, że wiedza staje się 
hermetyczna – korzysta z niej tylko ten, kto 
ją posiada. To znak, że brakuje odpowiedniej 
kultury organizacyjnej, a także rozumienia, że 
istotne jest nie tylko to, czy pracownik zdo-
bywa wiedzę, czy korzysta z niej umiejętnie, 
ale również to, czy efektywnie się nią dzieli.

wymianie wniosków i doświadczeń, propa-
gowaniu dobrych praktyk czy uczeniu się na 
błędach innych projektów. I ten drugi przypa-
dek chcę poruszyć.

Kompetencje własne a potencjał 
Biura Projektów

Nasze (project managerów) własne kom-
petencje w zarządzaniu projektami buduje-
my w oparciu nasze własne doświadczenia 
projektowe. Scrumowe retrospekcje czy 
waterfallowe lessons learned są najczęściej 
spotykaną praktyką wyciągania wniosków 
z porażek i doskonalenia się, jednak w kon-
tekście transferu wiedzy w Biurze Projektów 
są niewystarczające, bowiem wiedza zdoby-
ta w ten sposób nadal pozostaje na poziomie 
projektu i project managera. 

Nieefektywne w procesie uczenia się orga-
nizacji jest także zdobywanie wciąż nowej 
wiedzy, zamiast  dzielenie się tą już zdobytą. 
Zdobywana wiedza jest wąsko i selektyw-
nie wykorzystywana i tak naprawdę podno-
si wartość kompetencyjną jej posiadacza, 

Biuro Projektów jest centrum kompetencji 
w zarządzaniu projektami, jednak czy suma 
know-how i doświadczeń poszczególnych 
project managerów świadczy o poziomie 
wiedzy tej komórki organizacyjnej? Nie-
stety nie. Wiedza ta, jeśli nie jest dystry-
buowana, pozostaje często rozproszona 
i zdefragmentaryzowana (tworzą się tzw. 
„mury” i „kominy”), co znacznie osłabia 
BP i efektywność jego działań w organiza-
cji. Odpowiedzią na brak wiedzy może być 
zdobywanie jej, co jednak zrobić z wiedzą 
już zdobytą? Transferować! I o tym będzie 
ten artykuł.

Transfer wiedzy jest procesem polegającym 
na przekazaniu wiedzy z jednej części orga-
nizacji do drugiej lub w ramach danego dzia-
łu lub pionu organizacji jego poszczególnym 
pracownikom. W przypadku Biura Projektów 
obydwie sytuacje są możliwe – przekazanie 
wiedzy z BP na przykład do działu sprzeda-
ży w ramach lepszego zrozumienia procesu 
zarządzania projektami, w celu usprawnie-
nia równoległych procesów w organizacji 
lub w ramach samego biura, gdzie transfer 
wiedzy pomiędzy pracownikami ma służyć 
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Certyfikowany Project Manager (PRINCE2 
Practitioner) oraz Scrum Master. Autorka ar-
tykułów branżowych i bloga kjarocka.pl, po-
święconego perspektywie psychologicznej 
w zarządzaniu projektami, a także efektyw-
ności pracy zespołowej. Mentorka w ramach 
społeczności Lifetramp, skupiona wokół 
środowiska IT, w którym chętnie dzieli się 
swoją wiedzą i doświadczeniem. Trener 
w dziedzinie zarządzania projektami oraz 
kompetencji miękkich, mentor project ma-
nagerów, business coach.

Karolina
Jarocka

obszaru działań BP. Mogą to być na przykład 
grupy dedykowane zarządzaniu ryzykiem, 
zmianą czy kompetencjom interpersonal-
nym. Funkcjonują wewnątrz Biura Projektów, 
a czasem działają nawet na poziomie całej 
organizacji, wdrażając zaproponowane przez 
siebie rozwiązania. 

Cykliczne spotkania Biura Projektów – je-
stem ich ogromną zwolenniczką, jako że spo-
tkania te są prawdziwą płaszczyzną wymia-
ny informacji, ożywionej dyskusji, dzielenia 
się sukcesami, jak również porażkami. Mają 
charakter bardzo integrujący i są jedną z nie-
licznych okazji, kiedy wszyscy project ma-
nagerowie skupiają się wokół jednego stołu. 
W toku rozmów często padają określone 
problemy, z którymi okazuje się, że zmagają 
się inne projekty. Wówczas budzi się i ujaw-
nia wcześniej wspomniana nieuświadomiona 
i ukryta wiedza.

Jak już wspomniałam, transfer wiedzy po-
winien być procesem świadomym i choć nie 
lubię słowa „procedura”, powinien posiadać 
zasady określające sposób i formę przeka-
zywania wiedzy. Każdy z powyżej przedsta-
wionych sposobów powinien funkcjonować 
w jasno określonych ramach. Tylko wtedy 
wymiana doświadczeń ma szansę być efek-
tywna i przynosić korzyści. 

Podsumowanie
Jako ogromna zwolenniczka zarówno zdoby-
wania wiedzy, jak i jej dalszego dystrybuowa-
nia bez wahania mogę stwierdzić, że transfer 
wiedzy w dużym stopniu świadczy zarówno 
o kulturze, jak i kondycji i dojrzałości Biura 
Projektów. Nie jest przywilejem, jest obo-
wiązkiem. Podnosi skuteczność zarządzania 
projektami, zwiększa przewagę konkurencyj-
ną, stymuluje do innowacji, w efekcie czego 
podnosi jakość usług oferowanych przez BP. 
Wyrównuje poziom wiedzy między project 
managerami, pozwala uspójnić działania 
i stać się prawdziwą wizytówką tej komórki 
w całej organizacji.

Naśladowanie dobrych praktyk innych osób 
– wymaga umiejętności obserwacji, a tak-
że otwartości. Niezbędna jest przy tym doza 
właściwej oceny kontekstu, w którym działa-
my – to, co miało zastosowanie w sąsiednim 
projekcie, niekoniecznie musi zadziałać w na-
szym. Ważne, aby naśladowane rozwiązania 
umieć zaadaptować do naszych realiów. 

Zatrudnienie osób, które posiadają pożą-
daną przez BP wiedzę – jeśli potrzebujemy 
kompetencji, których nie posiadamy we-
wnątrz własnych struktur, korzystne może 
okazać się zatrudnienie osoby, która je posia-
da i będzie dzielić się nimi w firmie. Jedno-
razowe szkolenia nie dadzą nam bowiem tej 
wartości, jaką ma pracownik z doświadcze-
niem. Staje się on ekspertem w danej dzie-
dzinie.

Wyznaczenie pracowników do zdobycia 
wiedzy – w obliczu pojawiających się po-
trzeb lub wyzwań, BP może powołać w ra-
mach swoich struktur ekspertów w zakresie 
określonych kompetencji poprzez zachęcenie 
ich do zdobycia nowych umiejętności w da-
nym obszarze. Może to być oddelegowanie 
wybranych pracowników na zewnętrzne 
szkolenie w celu zdobycia wiedzy, a następ-
nie propagowanie jej w firmie.

Mentoring project managerów – przeka-
zywanie wiedzy początkującym czy mniej 
doświadczonym project managerom przez 
ich doświadczonych kolegów. Jest to jedna 
z najbardziej efektywnych form transferu 
wiedzy, ponieważ uwzględnia również cele 
samego BP i organizacji, obejmuje firmowe 
praktyki i standardy, oparta jest na zaufaniu 
i doświadczeniu. Jako mentor z całą pewno-
ścią mogę powiedzieć, że korzyści wynikające 
z mentoringu są bardzo szybko zauważalne.

Program wdrożenia nowych project ma-
nagerów – szalenie ważne jest wdrożenie 
nowego pracownika w procesy i standardy 
panujące w danej komórce organizacyjnej, 
czy firmie z uwagi na większą łatwość zaada-
ptowania się w nowym środowisku i większą 
efektywność realizowania wspólnych celów. 
Propagowanie wartości firmy, przedstawienie 
narzędzi, zaznajomienie z celami organizacji 
czy rzetelne wprowadzenie do projektów ini-
cjują transfer wiedzy już w pierwszym etapie 
całego cyklu życia pracownika w firmie.

Szkolenia wewnętrzne – aby dzielić się 
wiedzą, wystarczy chcieć. Również w ramach 
oddolnych inicjatyw na poziomie kierowni-
ków projektów warto organizować szkole-
nia z wewnętrznymi ekspertami czy liderami 
jakiejś idei. Szkolenia wewnętrzne mają tą 
przewagę nad zewnętrznymi, że doskonale 
realizują cele i potrzeby Biura Projektów.

Grupy kompetencyjne – to mini-społecz-
ności skupione wokół danej kompetencji czy 

Biuro Projektów jako integrator 
wiedzy projektowej

Z pomocą przyjść powinno PMO – Project 
Management Office, czyli właśnie Biuro Pro-
jektów, którego zadaniem jest integrowanie 
wiedzy zdobytej w jego strukturach, a także 
poza nimi. Według Harolda Kerznera, świa-
towej sławy autorytetu w zarządzaniu pro-
jektami, którego metodę ratowania projek-
tów UATRNE przedstawiłam w 13. numerze 
„Strefy PMI”, Biuro Projektów ma za zadanie 
utrzymanie całego kapitału intelektualne-
go związanego z zarządzaniem projektami. 
G. Kendal i S. Rollins w swojej książce Ad-
vanced Project Portfolio Management and the 
PMO (J. Ross Publishing, 2003) definiują Biu-
ro Projektów między innymi jako scentralizo-
waną organizację poświęconą doskonaleniu 
praktyk i rezultatów zarządzania projektami. 
To właśnie centrum dowodzenia i zarządza-
nia wiedzą.

Przyjmijmy, że wiedzę już mamy (zdobywanie 
wiedzy w ramach BP jest tematem wartym 
osobnego artykułu), co zatem zrobić, żeby 
jej przepływ miał miejsce? Przede wszystkim 
musimy się na niego otworzyć, pamiętając 
jednocześnie, że: 

1. Wiedza jest wartością i wspomnianym już 
kapitałem Biura Projektów, stąd zapew-
nienie jej transferu powinno być proce-
sem świadomym.

2. Proces uczenia się nie jest ograniczony 
czy skończony w czasie – jest procesem 
stałym.

3. Dzielenie się wiedzą, jako dobra prak-
tyka, powinno być częścią codziennej 
pracy BP, a nie wyodrębnionym zadaniem 
czy jednorazowym obowiązkiem.

4. Dzielenie się wiedzą wymaga procesu 
ciągłej komunikacji.

Sposoby na zapewnienie 
transferu wiedzy

Przytoczę kilka sprawdzonych przeze mnie 
sposobów, które w naturalny, czasem nawet 
nieuświadomiony sposób zaowocowały wy-
mianą wiedzy.

Współpraca project managerów – trans-
fer wiedzy poprzez współpracę odbywa się 
w sposób mimowolny, nie narzucony przez 
organizację, „przy okazji”. Z uwagi na dużą 
odrębność zespołów projektowych, ważne 
jest stworzenie przestrzeni do współpracy, 
nie tylko fizycznej, ale również mentalnej, 
w tym przede wszystkim odejście od ry-
walizacji. Okazją do współpracy może być 
zaadresowanie wspólnego problemu do roz-
wiązania, na przykład problemu na poziomie 
całego Biura Projektów.
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4 sekundy do chwały
Konrad Malec

– Ronem Ayersem. Prędkość, jaką chcieli 
osiągnąć zjeżyła siwe już włosy na głowie 
starszego pana. Po krótkiej licytacji, końskim 
targiem obniżyli ją do skromnych 1000 mil na 
godzinę (1600 km/h).  Następnie pewni swe-
go udali się do Lorda Draysona z propozycją 
nie do odrzucenia: damy wam cud inżynierii 
oraz podzielimy się całą zdobytą wiedzą. Po-
trzebujemy tylko małego wsparcia. Plus sil-
nik odrzutowy. Albo dwa… Umowa stoi? 

Pomimo negatywnej początkowo odpowie-
dzi, wojsko znacząco wsparło poprawiony 
projekt. Nie tylko dostarczyło 3 silniki od-
rzutowe, ale uzupełniło zespół konstrukcyjny 
o specjalistów z zakresu mechaniki i elek-
tryki. Jedna z agencji rządowych została też 
sponsorem wstępnej fazy badawczej.

Plan był prosty: zaprojektować i zbudować 
pojazd zdolny rozpędzić się do 1600 km/h 
dostarczając jednocześnie impulsu do roz-
woju wielu dziedzin inżynierii oraz co najważ-
niejsze – niczym amerykański program lotów 
na Księżyc – zaszczepić w nowym pokoleniu 
młodych ludzi fascynację inżynierią. 

Koszty programu oszacowano na 6,6 milio-
na funtów. To znacznie więcej niż 2,8 milio-
na wydanych na poprzednika – Thrust SSC 
– jednak biorąc pod uwagę skalę wyzwania, 
jak i potencjalne korzyści uzyskane z rozwoju 
pojazdu, są to w zasadzie drobne. 

Wstępne badania zostały sfinansowane przez 
5 sponsorów: dwa uniwersytety, agencję rzą-

Narodziny
Poparty dogłębnymi badaniami i ochrzczony 
mianem Bloodhound SSC projekt został ofi-
cjalnie ogłoszony 28 października 2008 roku. 
W imieniu całego zespołu, ówczesny Minister 
Nauki Lord Paul Drayson zainicjował najam-
bitniejszy program inżynieryjny od wielu lat. 
Chociaż media jak i publiczność zelektryzo-
wała zakładana docelowa prędkość, cały ze-
spół zgodnym chórem twierdził jednak, że to 
tak naprawdę niewiele wobec celu nadrzęd-
nego. Edukacji!

Kilka lat wcześniej Lord Drayson wygłosił 
płomienną mowę o największej bolączce 
brytyjskiego przemysłu – wciąż topniejącej 
liczbie inżynierów i naukowców. Wezwał ze-
branych do inicjacji projektów zdolnych za-
inspirować najmłodszych poddanych Korony. 
Obecni na spotkaniu Green i Noble, którzy 
mieli już na koncie aktualny rekord 1227 
km/h samochodem Thrust SSC czuli, że zna-
leźli na to odpowiedź.

Pomysł zrodzony w pubie panowie skonsul-
towali z kolegą, specem od aerodynamiki 

Brytyjska ziemia zrodziła 
wielu wybitnych inżynierów 
i naukowców. Izaaka Newtona, 
Charlesa Stephensona czy 
Stephena Hawkinga. Co 
jednak, gdy zaczyna brakować 
ich następców? Czy dwóch 
znajomych siedząc w pubie jest 
w stanie znaleźć na to remedium?

W zależności od zebranego grona i długości 
trwania takiego spotkania tematy ewoluują. 
Wraz z kolejnymi opróżnionymi naczyniami 
dryfują od pracy i rodziny, ku wspominkom 
sukcesów, ploteczkom, aż po plany podboju 
świata. W pół roku.

Nie wtedy jednak, gdy przy kufelku spoty-
kają się Richard Noble i Andy Green. Obaj 
z wyjątkowym osiągnięciem na życiowym 
koncie. Rekordem prędkości na lądzie. Mimo, 
iż już dokonali niewyobrażalnego, raz jeszcze 
postanawiają udowodnić potęgę brytyjskiej 
myśli technicznej.
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Z wykształcenia prawnik, zawodowo przez 
kilka ostatnich lat na stanowisku analityka 
i analityka biznesowego. Aktualnie związany 
z obszarem fotogrametrii i technologii bez-
załogowych.

Pasjonat konstruktywnych zmian w orga-
nizacjach i projektów z całym dobrodziej-
stwem inwentarza. W czasie wolnym foto-
grafuje i rozkłada rzeczywistość na czynniki 
pierwsze.

Konrad
Malec

amanta stał się też idealnym ambasadorem 
programu.

Śmiałkowie na start!
Trudności z pokonaniem barier technologicz-
nych i chronicznym niedoinwestowaniem 
sprawiły, iż wyznaczony początkowo termin 
próby pobicia rekordu minął 5 lat temu. Gdy 
zespół pokonał już wszystkie przeszkody 
konstrukcyjne i zbudował samochód, zabra-
kło jednak finansów na uruchomienie i testy 
całości.

Dalsze losy projektu stały pod znakiem za-
pytania aż do sierpnia 2016, kiedy pozyskano 
nowego partnera strategicznego. Został nim 
Geely Auto – chiński właściciel Volvo oraz 
producent kultowych londyńskich taksówek. 
Geely zapewni pojazdy niezbędne do prowa-
dzenia operacji w RPA oraz znaczne wsparcie 
finansowe. Jednocześnie umowa otworzy-
ła naukowemu programowi inspiracyjnemu 
drzwi do Azji.

Wraz z ogłoszeniem nowego sponsora 
światło dzienne ujrzał też nowy terminarz 
testów. Według niego Bloodhound ożyje 
w czerwcu 2017 na pasie kornwalijskiego lot-
niska Newquay. Potem pojazd zostanie zde-
montowany i wysłany do Afryki na pierwsze 
biegi w październiku 2017. Dokładnie 20 lat 
od chwili, gdy Andy Green ustanowił obecny 
rekord.

Co ciekawe, główny cel projektu został już 
osiągnięty. Według dostępnych danych, oko-
ło 65% uczniów i studentów, którzy zetknę-
li się z projektem rozważa studia związane 
z naukami ścisłymi i inżynierią. Brytyjskie 
uczelnie już to odczuły i to nawet przed ru-
szeniem pojazdu z miejsca. Czyżby sukces 
programu Apollo udało się powtórzyć? Trzy-
majmy kciuki by Orzeł znów wylądował.

przekracza znacznie 90%, stanowił olbrzymi 
zastrzyk gotówki. Dodatkowo na potrzeby 
projektu zdecydowano o rozbudowie wodo-
ciągu, który będzie służył lokalnej społeczno-
ści także przez kolejne lata.

Pociąg bez szyn
Pomimo piętrzących się problemów i przesu-
wanych terminów zespół dowiódł, iż jest na 
co czekać. Z wirtualnych desek kreślarskich 
spływał powoli finalny kształt samochodu. 
Efekt końcowy oszałamiał. Długi na ponad 13 
metrów pojazd miał docelowo ważyć około 
7 i pół tony. Główny mechanik – Mark Elvin, 
całość opisał wprost jako hybrydę samocho-
du wyścigowego, pociągu i ciężarówki. 

Samochód wyglądał nie tylko jak zbudowa-
ny z wielu materiałów, ale i w kilku epokach. 
Przód kryjący zawieszenie, kabinę pilota oraz 
zbiornik paliwa wykonano z włókien węglo-
wych. Za nim rozciągała się długa jak przęsło 
mostu stalowa kratownica pełniąca rolę bur-
ty. Całość ukryto następnie pod poszyciem 
z tytanu i aluminium. Wreszcie by wszystko 
trzymało się razem użyto supermocnego kle-
ju i złączono nitami. Kilkunastoma tysiącami 
nitów.

Do docelowych 1600 km/h auto rozpędzą 
2 silniki – odrzutowy i rakietowy. Odrzuto-
wy, pochodzący z myśliwca Eurofighter, ma 
za zadanie ruszyć pojazd z miejsca. Potem, 
by przebić się przez twarde niczym beton 
powietrze dołączy do niego silnik rakietowy. 
Nie byle jaki! Inżynierowie sięgnęli po tech-
nologię dopiero rozwijaną przez norweską fir-
mę NAMMO dla następnych generacji rakiet 
kosmicznych. W ten oto sposób Bloodhound 
stał się królikiem doświadczalnym. 

Jest też trzeci silnik, zazwyczaj widywa-
ny w sportowych Jaguarach. Jego 500 koni 
będzie jednak służyć wyłącznie do napędu 
pompy paliwa rakiety. Ale to zaledwie uła-
mek tego, czym będzie łącznie dysponował 
pilot. Całkowita moc jest szacowana na 
135 000 koni mechanicznych. Dość by rozpę-
dzić pojazd do 1600 km/h i pokonać odcinek 
pomiarowy w niecałe 4 sekundy. 

Wyzwaniu okiełznania tego kosmicznego 
tworu mógł sprostać tylko jeden człowiek 
– Andy Green. Jako zawodowy pilot wojsko-
wy i posiadacz aktualnego rekordu prędkości 
był oczywistym wyborem. Posiadał odpo-
wiednią wiedzę i doświadczenie stanowiąc 
doskonałe wsparcie dla zespołu inżynierskie-
go. Z aparycją i charyzmą hollywoodzkiego 

dową oraz dwie firmy. Od tamtego momen-
tu na kadłubie Bloodhounda zmieniało się 
wiele znanych logotypów. Co ważne jednak 
– znaczna część z nich uczestniczyła w pro-
gramie poprzez zaopatrywanie konstrukto-
rów w materiały oraz wykonywanie specja-
listycznych usług za darmo. Był to istotny 
wkład. Rachunek za wytworzenie tylko 
jednego z elementów tyłu pojazdu opiewać 
mógł na niemal 500 tysięcy funtów.  Kil-
ku uczestników jednak przynosiło ze sobą 
znaczne fundusze a i zwykli ludzie mogli do-
łożyć swoją cegiełkę. 

Spełnione obietnice
Zespół co do joty wywiązał się ze swojej czę-
ści umowy. Wyniki badań, obliczenia oraz 
zdjęcia zostały udostępnione publicznie. Do 
hangaru w Bristolu, gdzie budowano pojazd, 
ciągnęły niezliczone wycieczki szkolne i uni-
wersyteckie. W szkołach inżynierowie urzą-
dzali spotkania z uczniami oraz konkursy, 
przyciągające tłumy uczestników. Dzięki me-
diom społecznościowym zwykli ludzie mogli 
też zajrzeć za kulisy projektu. Zobaczyć, iż 
aby pobić rekord nie wystarczy zbudować 
obłędnie szybki samochód. Trzeba także zna-
leźć rozwiązanie wielu kwestii pobocznych. 

Internet umożliwił śledzenie zmagań ze-
społu z wieloma wyzwaniami. Należało nie 
tylko opracować stabilny przy prędkościach 
ponaddźwiękowych samochód, ale i system 
przesyłu danych w czasie rzeczywistym, 
rozwinąć technologię rakiet hybrydowych. 
Konieczne stało się też znalezienie nowego 
miejsca do bicia rekordu gdyż ostatnia lokali-
zacja – pustynia Black Rock w USA ucierpia-
ła nie tylko wskutek zmian klimatycznych, 
ale jej spora część została po prostu zadep-
tana przez dziesiątki tysięcy uczestników fe-
stiwalu Burning Man.

Ostatnia kwestia została rozwiązana w spek-
takularny sposób. Wielofazowa analiza wy-
konana przez naukowców z Uniwersytetu 
Swansea wyłoniła kilkanaście potencjalnych 
lokalizacji. Po inspekcjach na miejscu, wy-
brano ostatecznie Hakskeen Pan na połu-
dniowoafrykańskiej części pustyni Kalahari. 
Region ten ominęła organizacja mundialu 
w 2010 roku, więc uczestnictwo w brytyj-
skim projekcie było szansą promocji regionu. 
Lokalne władze zmobilizowały ludność do 
oczyszczenia nawierzchni. Aby jej jednak nie 
zniszczyć – należało to zrobić ręcznie.  Usu-
nięto wszystkie kamyczki na powierzchni 24 
kilometrów kwadratowych. Łącznie kilkana-
ście tysięcy ton! Dochód kilkusetosobowej 
ekipy uzyskany z tej sezonowej pracy był 
skromny, jednak w regionie gdzie bezrobocie 
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sSzkolenia – koszt czy inwestycja? 
Motywacja czy problem?
Maciej Mordaka

z drugiego pytania dadzą nam zarówno wie-
dzę, jakie szkolenia wybrałby zespół w opar-
ciu o codzienne potrzeby, jak i zadziałają na 
nich motywująco.

Po zebraniu powyższych informacji powin-
niśmy mieć już mniej lub bardziej precyzyjny 
zarys naszego zapotrzebowania na szkolenia. 
Teraz pozostają już tylko poszukiwania do-
stawców na rynku, negocjacje cen, planowa-
nie szkoleń i budżetów. Jest to jednak już hi-
storia na osobny artykuł (a pewnie i całą serię).

Oczami pracownika
Wydawałoby się, że szkolenia sponsorowane 
przez firmę powinny zawsze być motywato-
rem dla pracowników. Moje doświadczenie 
podpowiada mi jednak co innego – wysyłając 
pracownika na szkolenie, możemy go zmoty-
wować i nagrodzić, możemy jednak także go 
zdemotywować. Jak to możliwe? Wyobraźcie 
sobie doświadczonego kierownika projektu 
wysłanego na szkolenie i certyfikację CAPM®. 
Pomimo chęci rozwoju kompetencji ze stro-
ny pracodawcy będzie to krok co najmniej 
nietrafiony w tym konkretnym przypadku. 
Dlatego zawsze planując szkolenia dla pra-
cowników, trzeba każdego potraktować in-
dywidualnie, przyglądając się jego doświad-
czeniu i potrzebom.

Częste kontrowersje wywołują szkolenia 
miękkie np. z komunikacji. Niejednokrotnie 
wysłanie pracownika na szkolenie z kompe-
tencji miękkich odbierane jest jako przekaz, 
że dana osoba tych kompetencji nie posiada 
lub są one niewystarczające. Tak sytuacja 
szybko prowadzi do demotywacji. Jak jej 

dostępne na rynku. Analizę potrzeb najlepiej 
zacząć od prostego pytania: „Na czym skupia 
się dział/zespół/firma dla której poszukujemy 
szkoleń?”. Znając na nie odpowiedź, zawęża-
my tematykę interesujących nas kursów oraz 
ułatwiamy sobie dalsze kroki i poszukiwania 
na rynku. Załóżmy dla przykładu, że poszuku-
jemy szkoleń dla działu zajmującego się zarzą-
dzaniem projektami. Jakiej wiedzy, umiejęt-
ności czy kompetencji potrzebuje kierownik 
projektu, żeby właściwie wykonywać swoją 
pracę? Inna odpowiedź padnie w przypadku 
firmy 20 lub 40-osobowej, inna w międzyna-
rodowej korporacji. O  ile mniejsza instytucja 
może się skupić na podstawach zarządzania 
projektami zapewnianymi przez certyfikację 
np. CAPM® czy PRINCE2® Foundation, o tyle 
w korporacji nacisk będzie położony na cer-
tyfikację PMP® czy PgMP® lub PRINCE2® 
Practitioner czy MSP®. Oczywiście kierownik 
projektu żyje nie tylko certyfikacjami z zarzą-
dzania projektami, więc należy dodać do nich 
jeszcze szkolenia miękkie z zakresów takich 
jak komunikacja, negocjacje, praca w zespole 
oraz motywacja zespołu.

Mając już za sobą wstępne rozważania w kon-
tekście potrzeb, warto wykonać dwa kroki: 
zweryfikować, jakie certyfikacje czy szkolenia 
mają już nasi pracownicy zdobyte (zarówno 
w naszej firmie, jak i w innych), oraz zapytać 
samych pracowników, jakie szkolenia uważa-
ją za niezbędne do dalszego rozwoju osobi-
stego i firmy. Odpowiedź na pierwsze pytanie 
da nam jasny ogląd kompetencji, jakie obec-
nie posiadamy, wskazując osoby, które może-
my poprosić o informację zwrotną odnośnie 
przydatności szkoleń, jakie odbyli. Informacje 

W czasach, gdy niemal każda 
firma przynajmniej dwa razy 
patrzy na każdy wydany grosz, 
szkolenia pozostają drażliwym 
tematem. Z jednej strony 
nie rozwijając kompetencji 
pracowników, firma ryzykuje 
pozostanie w tyle za konkurencją, 
z drugiej zaś - profesjonalne 
szkolenia są sporym kosztem.

Oczami pracodawcy
Patrząc na kwestię szkoleń z perspekty-
wy pracodawcy, zawsze będą one kosztem 
– trzeba zapłacić za uczestnictwo w kursie 
i certyfikację, często również za podróż i za-
kwaterowanie w miejscu szkolenia. Ograni-
czając się jednak tylko do tego spojrzenia, 
pomijamy niezmiernie ważny aspekt – war-
tości dodanej jaką stanowią szkolenia dla fir-
my i jej pracowników. Szkoląc pracowników, 
firma zapewnia zarówno im, jak i samej sobie 
napływ nowej wiedzy i doświadczenia. Każ-
de odpowiednio dobrane szkolenie zapew-
nia pracownikowi rozwój, wzrost motywacji, 
a także możliwość dzielenia się wiedzą wśród 
kolegów w formie np. szkolenia wewnętrz-
nego czy chociażby sesji wprowadzającej 
w temat. 

Nie sztuką jest jednak wysyłać każdego 
pracownika na każde szkolenie dostępne 
na rynku. Prawdziwą sztuką jest rozpozna-
nie potrzeb firmy czy też konkretnego dzia-
łu i właściwe przeniesienie ich na szkolenia 
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Maciej
Mordaka

Daria Włoch
Project Leader

Michał Fidler
Project Leader

Team Manager w bydgoskim oddziale firmy Atos 
Kierownik projektów z szerokim doświadcze-
niem w branży IT, sieci strukturalnych, bez-
pieczeństwa ruchu drogowego oraz technolo-
gii innowacyjnych. Doświadczenie zdobywał, 
przechodząc ścieżkę inżyniera oraz kierownika 
projektów strategicznych i innowacyjnych. 
Obecnie Team Manager w Atos Poland GDC, 
wolontariusz PMI w oddziale Kujawsko-Po-
morskim, trener, mentor i coach. Pasjonat 
zarządzania projektami, nieczujący potrzeby 
dzielenia się posiadanymi certyfikatami traktu-
jący je jako „efekt uboczny” zdobywanej wie-
dzy, która jest dla niego nieustannym moty-
watorem do podejmowania kolejnych wyzwań.

W zeszłym roku na LinkedIn znalazłam 
ogłoszenie dotyczące Project Management 
Academy w Atos i zaaplikowałam. Po kilku 
dniach otrzymałam pozytywną odpowiedź 

i już po miesiącu dołączyłam do grona pracowników. 
Za parę dni minie moja pierwsza rocznica odkąd wstą-
piłam w szeregi firmy.

Zgłosiłem swój udział w PM Academy 
aplikując on-line. Kolejnym etapem była 
rozmowa kwalifikacyjna przez telefon 
i tak po około miesiącu zostałem uczest-

nikiem organizowanego przez Atos szkolenia. Forma 
zajęć – jak dla mnie rewelacja! Spotkania odbywały 
się w weekendy, w komfortowych warunkach. Każde 
zajęcia prowadzone były przez różnych wykładowców 

- doświadczonych pracowników Atos, zawierały mnó-
stwo praktycznych ćwiczeń i przykładów. Słuchacze 
Akademii mieli okazję doświadczyć przeniesienia teorii 
z zakresu zarządzania projektami do codziennej pracy 
PM oraz poznać nieco strukturę firmy Atos. Wszystko 
to odbywało się w przyjaznej i zarazem profesjonalnej 
atmosferze.  Materiały szkoleniowe nie odbiegały w ni-
czym od tych prezentowanych na studiach podyplomo-
wych z PM. Sama akademia kończyła się testem, a jego 
pozytywny wynik – przejściem do kolejnego etapu re-
krutacji i finalnie rozpoczęciem pracy w Atos.

cia wiedzy z zakresu zarządzania projektami 
oraz potencjalną ofertę pracy w Atos w dzia-
le Project and Program Management. Zachę-
cam do śledzenia naszej strony internetowej 
pl.atos.net/kariera, a szczególnie zakładki 
Atos Szkoli kandydatów, w której znajdują 
się informacje na temat prowadzonych pro-
jektów.

Mamy prostą zasadę, która umożliwia nam 
ciągłe doskonalenie i poszerzanie oferty: 
Masz pomysł na szkolenie wewnętrzne? 
Przyjdź do nas, podziel się pomysłem, prze-
prowadź szkolenie pilotażowe, a w oparciu 
o opinię jego uczestników i potrzebę może 
być ono dodane do naszego portfolio szkoleń 
wewnętrznych. 

Atos Project Management Academy - jed-
no ze szkoleń prowadzonych przez naszych 
doświadczonych pracowników.

Akademia jest skierowana zarówno do pra-
cowników wewnętrznych, jak i potencjal-
nych kandydatów spoza firmy zaintereso-
wanych pracą w dziale PPM. Jej celem jest 
przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu 
zarządzania projektami w oparciu o najlepsze 
praktyki stosowane w Atos.

Akademia prowadzona jest przez pracowni-
ków PPM i PMO (Project Management Offi-
ce), którzy zgłosili się jako trenerzy, chcący 
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Bezpłatne zajęcia prowadzone są w bydgo-
skiej siedzibie firmy Atos w języku angiel-
skim i trwają 80 godzin rozdzielonych na 
5 weekendów. Każdy dzień to inna tematyka. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu 
o dokumenty i materiały stosowane w na-
szych działach w codziennej pracy, umożli-
wiając jednoczenie zdobycie wiedzy z zakresu 
zarządzania projektami i pokazania, jak zarzą-
dzamy nimi w naszej firmie.

Program Akademii został stworzony w taki 
sposób, aby przekazać podstawową wiedzę 
z zarządzania projektami w Atos. Obejmuje 
on zarówno aspekty twarde (harmonogra-
mowanie, zarządzanie finansami, zarzą-
dzanie zmianą), jak i miękkie (komunikacja, 
zarządzanie interesariuszami). Dodatkowo 
program zapewnia jeden dzień dostarczający 
wiedzę z zakresu Project Management Office. 
Ostatniego dnia zajęć odbywa się egzamin 
w języku angielskim weryfikujący wiedzę zdo-
bytą przez uczestników w trakcie całej Aka-
demii. Każdy uczestnik, który spełni wymogi 
obecności na zajęciach i pozytywnie zaliczy 
egzamin nagrodzony zostanie certyfikatem 
uczestnictwa w Atos Project Management 
Academy oraz zaproszeniem do rekrutacji na 
stanowisko Project Leadera w zespole PPM.

Kandydaci zgłaszający swoje CV do udziału 
w Akademii biorą udział w procesie rekrutacji 
na dane szkolenie. Weryfikujemy posiadane 
doświadczenie, kompetencje z obszaru zarzą-
dzania projektami, a także znajomość języka 
angielskiego. Osoby, które pomyślnie przejdą 
prowadzoną weryfikację otrzymają zaprosze-
nie do udziału w Akademii, możliwość zdoby-

uniknąć? Budujmy w firmie kulturę szkoleń 
rozwojowych, nie korygujących. Przekazuj-
my naszym pracownikom jasno i często, że 
szkolenia są po to, aby kompetencje budo-
wać i rozwijać. Nie wysyłamy ich na szko-
lenia z powodu niewystarczających kompe-
tencji.

Dodatkowym motywatorem dla pracowników 
będzie także jasno określona i aktualizowana 
lista szkoleń, jakie firma oferuje oraz na ja-
kich zasadach są one przypisywane poszcze-
gólnym osobom. Podstawą naszych planów 
szkoleniowych powinna być ich transparent-
ność oraz jasne zasady dostępu do szkoleń.

Jak sprawić, aby szkolenia były zarówno 
motywatorem jak i przynosiły wartość do-
daną, czyli jak to robimy w Atos?

W dziale Project and Program Management 
(PPM), w którym mam przyjemność pracować 
opracowana została macierz szkoleń, która 
jest jawnie zakomunikowana całemu zespo-
łowi (Rys 1.).

W macierzy ujęte zostały stanowiska funk-
cjonujące w PPM-ie, szkolenia, jakie są ofero-
wane oraz podział na szkolenia obowiązkowe, 
rozszerzające oraz dodatkowe.

Dzięki tej prostej metodzie każdy pracownik 
wie, jakich szkoleń może oczekiwać na peł-
nionym przez siebie stanowisku oraz na jakie 
szkolenia rozszerzające może być wysłany, 
jeśli posiada już wszystkie szkolenia obowiąz-
kowe. Z początkiem roku pracownicy działu 
PPM-u otrzymują swój indywidualny plan 
szkoleniowy (ITP – Individual Training Plan), 
w którym rozpisane są szkolenia, na jakie 
zostaną wysłani.

Macierz jest aktualizowana co roku i rozsze-
rzana w oparciu o wiodące trendy w dziedzi-
nie zarządzania projektami, jak i informacje 
zwrotne od pracowników, którzy wzięli udział 
w szkoleniach. Podejmując decyzję o doda-
niu nowego szkolenia do macierzy, tworzymy 
grupę pilotażową i po pierwszym szkoleniu 
weryfikujemy, czy jest to szkolenie, które na 
pewno przyniesie nam wartość dodaną oraz 
czy chcemy, aby dane szkolenie dostarczane 
było dalej przez danego dostawcę.

Oprócz szkoleń zewnętrznych Atos oferuje 
również szkolenia wewnętrzne prowadzone 
przez doświadczonych pracowników firmy. 
Obejmują one tematykę zarówno kompeten-
cji miękkich (np. komunikacja, asertywność), 
jak i narzędziowe (np. MS Project, MS Excel, 
SAP). Co miesiąc tworzymy kalendarz szkoleń 
w oparciu o dostępność czasową trenerów 
i każdy z pracowników działu może się na nie 
zapisać.

Position 1

Position 2

Position 3

Position 4

Training 1 Training 2 Training 3 Training 4 Training 5 Training 6

Position 5

MANDATORY
ADDITIONAL

Rys 1.
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Invest wisely
Tip #1 on cross-cultural project teams
Monika Chutnik

relationships. Richard Gesteland, a seasoned 
international executive with thirty years of 
global management experience, author of 
a bestseller Cross-Cultural Business Behavior 
– A guide for Global Management, highlights 
the difference between relationship-focused 
and deal-focused business cultures. 

Get an understanding what type of busi-
ness culture your project stakeholders 
come from: deal  or relationship focused.

In deal-focused business cultures, people 
concentrate on what needs to be done, by 
when, and meeting what criteria. Who you 
cooperate with is perhaps a bit less import-
ant than whether a task gets done or not. 
Surely, email communication is popular and 
satisfactory, tables and charts are the favor-
ite method of tracking project progress, and 
“reliable” is a word used to describe some-
one who delivers good quality on time. Di-
rect communication is perceived as the most 
efficient, and there is little appreciation for 
small talk becoming long talk on personal 
matters. People tend to go straight to busi-
ness. It is not necessary to know the person 
on a personal level to get things done. Some 
of deal-focused business cultures would be 
UK, Germany, Norway, or USA. Watch out: it 
would be very untrue to say that people from 
deal-focused cultures would not be interest-
ed to get to know you as a person. The trust 
grows in line with the time spent on working, 
i.e. completing tasks together. The more you 

came to difficult decisions and the moment 
when you need to push things through to 
get them running, I need to admit that there 
was hardly anyone as effective as Natalia 
was in making things happen. How come? 
By that time she knew precisely what time 
which people would come to the office, when 
someone was unavailable because they col-
lect their child from a kindergarten, and who 
actually was the crucial person to take a de-
cision. She had got to know the people from 
the Spanish organization, in and out. She had 
gathered the social capital – and now in the 
stressful time she was able to make the best 
use of this investment. 

A bit of cultural knowledge can 
do wonders

It became apparent that a bit of cross-cultur-
al knowledge can do wonders. In my German 
project team, I was appreciated for reliabili-
ty, planning, and attention to detail. Would 
these skills help me out if I was dropped into 
the Spanish project? Only if strongly com-
bined with flexibility and the ability to build 

My teammate Natalia seemed to 
have endless energy to chit chat 
on the phone with her colleagues 
from Spain. The atmosphere in 
the office seemed rather relaxed, 
and Natalia seemed to enjoy 
gossiping and letting the time 
flow. We were both running 
projects of organizing large 
scale learning and networking 
events, and at that time I was 
working for Germany. Needless 
to say, our project in Germany 
was already half way through 
with preparations, and we were 
getting to the point of discussing 
event details. Natalia was still 
enjoying herself… 

…at least this was what I thought at that 
time. As the timeline was getting shorter, 
and the number of activities was increasing, 
so were the speed and stress levels. When it 
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Leadership & Cross-Cultural Consultant, 
Leadership Coach, Monika keeps on trans-
forming diversity of people into effective-
ness of a team. She ran people development 
projects in 14 countries as well as virtually, 
for groups from all over the world. Managing 
Director of ETTA Global Leadership Consult-
ing, a top people development company in 
international and cross-cultural cooperation 
in business. Holds Project Managers in high 
regard and takes delight in facilitating suc-
cess of their teams.

Monika
Chutnik

In a production company where I have re-
cently supported a team development proj-
ect, Polish and Portuguese members of the 
leadership team kept convincing each other 
about “the right way” to approach appear-
ing issues. Portuguese members of the team 
used every opportunity to highlight that per-
sonal face to face exchange is necessary to 
get a good understanding of any issue and it 
sometimes even allows solving the issue on 
the spot. Polish team members considered 
emails as an efficient way to communicate 
and could not understand the fuss around 
constantly “having 5 minutes face to face”. 

Address and Let the Team Decide 
What would be the right solution for you 
if this was Your Project Team? My sugges-
tion would be: let the people decide. Run 
a meeting where they can talk about what 
advantages they see of meeting face to face 
/ emailing and why they would want to stick 
to this or the other option. As a result, you 
can all agree e.g. what types of issues should 
be best resolved which way, or perhaps 
which people need to approached in which 
way (email/face to face) so that you can get 
what you need from them. There “right way” 
is right for a specific team and always gets 
negotiated by team members themselves. 
They are wise enough to decide what suits 
them best.

not mean ignoring the timelines but flexibly 
adjusting them to the circumstances as they 
appear. You might have already guessed that 
your relationship-focused teammates would 
come from places like India and most Asia, 
Mediterranean, Middle East, South America, 
and Africa. Isn’t it a bit surprising to see that 
this would mean the vast majority of the 
planet? 

If you want to be successful in a relation-
ship-focused environment, you might want 
to make your personal map of project stake-
holders, and pick a few who would be crucial 
to the project success.

Then, you start to invest
Trust gets derived from the time spent to-
gether, and the level of closeness created. 
A Polish colleague of mine collected his new 
Russian teammate from the airport. On the 
way to the office, he was told everything 
about her children, grandparents, her reno-
vated flat, and current health issues of family 
members.

He was not ready to reciprocate with a sim-
ilar story, and in fact he told me afterwards 
that he was shocked to hear some of the 
things. Why? He considered them far too 
private. But in relationship-focused business 
cultures, the more you disclose about your-
self both on professional and on the private 
levels, the more opportunity you give to the 
other team member to have a feeling, a good 
understanding of who you are as a person, 
and the more trust can get created. There-
fore, I would advise you to be ready to share 
some personal stories with your colleague 
from a relationship-focused country. It’s up 
to you to decide what you want to share 
– just have something at hand!

Personalized communication is much more 
successful if it follows ‘personal’ channels: 
face to face meetings, phone calls, or at 
least chat. Email with others cc’d would be 
the least favorite and the least effective way 
to get to the next step. Therefore, if you plan 
a project meeting, it would be useful to plan 
a buffer for personal small talk in the begin-
ning and to adjust your expectations about 
what realistically can be covered in the 
meeting time. 

In relationship-focused business cultures, 
plan enough time for the socializing phase. 
Use any opportunity for a face to face 
contact, and be ready to share person-
al stories with others. Trust gets derived 
from the time spent together, and the lev-
el of closeness created. Identify your key 
stakeholder and invest in building the re-
lationship.

have experienced together, the stronger the 
bond between you, and the higher the respect 
and appreciation you would give to another 
person. When I joined an international team 
spread around EMEA, I set a call individually 
with every team member with the purpose to 
introduce myself and get to know them a bit. 
The phone call with my colleague Ansgar was 
the shortest of all; it might have taken less 
than 15 minutes. I did most of the talking. 
The only thing I learned about Ansgar at that 
time was how long he had been with the 
company, and what was his area of respon-
sibility in the project. In fact, I learned little 
else about him afterwards. I don’t even know 
whether he had any wife or kids – but I know 
that he always supported me on common 
deliveries, and that he was fully available 
for me with any advice or support I needed 
when I was taking over a large scale event 
program from another colleague of ours. In 
other words: the sooner you start working 
together, the faster you can become a good 
team because in deal-focused cultures trust 
is won through experience of mutual reliabil-
ity. As a project manager, you would want to 
plan things ahead, get team members into 
action as soon as the plan is ready, and com-
municate precisely and directly about what 
needs to be done. Run your communication 
by email, is fast and efficient. 

In a task-focused business culture, let the 
team start working together as soon as 
the plan is ready, the trust is built through 
common working experience. Use email 
as a convenient way to communicate. In 
case of a problem, address it directly – it 
is fine to describe it in an email. “Reliable” 
is a word used to describe someone who 
delivers good quality on time.

Relationship-focused business cultures 
seem to be governed by a different set of 
rules. First you need to know the people, only 
then you actually become able to cooperate. 
It is common to spend some time on getting 
to know each other before deciding on next 
steps. As a project manager, you would want 
to plan extra time for the get-to-know-
each-other phase. It is necessary to create 
personal bonds among team members. With-
out developing relationships with other team 
members it is hardly possible to have any 
project run in a sustainable way. “Reliable” 
would be a word to describe someone who 
knows how to react to the issues I face, and 
is willing to help me. The personal connec-
tion has much more power than any list of 
tasks to complete. Needless to say, in rela-
tionship-focused business cultures timelines 
and deadlines would get adjusted to personal 
circumstances of team members, which does 

Deal- And Relationship-Focused Cultures. Source: 
TargetMap.com
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Czasy się zmieniają… podejście do 
rekrutacji też
Ada Grzenkowicz
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powiedzieć sobie: „to koniec” i zacząć szukać 
czegoś nowego. Zanim jednak CV, listy mo-
tywacyjne i aplikacje, przenalizujmy jeszcze, 
co dokładnie nam przeszkadza. Przyczyn 
może być wiele, od braku motywacji i wypa-
lenia zawodowego, po złą kulturę organizacji 
i nieumiejętność odnalezienia się w firmie czy 
zespole. Powody mogą być rozmaite, ale jeśli 
zdamy sobie sprawę z tego, co jest naszym 
rzeczywistym problemem, wtedy też wiemy, 
czego powinniśmy szukać. 

Mądry szef
Pewien mądry szef powiedział mi kiedyś, że 
ludzie odchodzą z zespołu nie dlatego, że 
uwiera ich praca i obowiązki, ale dlatego, że 
nie mieli wystarczająco dobrego szefa i nie 
potrafili się z nim zgrać. I choć z początku się 
zarzekałam, że tak nie jest, to potem dotarło 
do mnie, że miał on sporo racji. Zdarzyło mi 
się, że w jednym zespole w korporacji prze-
pracowałam kilka lat i chociaż miałam ape-
tyt na więcej i marzył mi się awans było mi 
dobrze, bo miałam przełożonego, który mnie 
motywował i dawał możliwości rozwoju. Nie 
przeszkadzało mi to, że inni zarabiają więcej 
czy pną się po wyższych szczeblach kariery. 
Dla mnie najważniejsze było to, że mój szef 
mi ufa, wspiera mnie i pozwala mi na realiza-
cję swoich pomysłów. 

Dlatego jestem też wielką zwolenniczką roz-
mów rekrutacyjnych w obecności przyszłego 

Znalazłam aż 65 portali, gdzie można zna-
leźć oferty pracy w całej Polsce, a gdyby tak 
dokładniej poszukać uzbierałoby się tego 
znacznie więcej, do tego dochodzą portale 
społecznościowe, w tym najpopularniejsze: 
Goldenline i LinkedIn. Jednym słowem: praca 
leży na ulicy. Dlaczego więc tak często na-
rzekamy, szukamy innych ofert, chodzimy na 
rozmowy, aplikujemy? Ano dlatego, że jeste-
śmy tylko ludźmi i mamy po pierwsze różne 
charaktery. Po drugie, mamy aspiracje i chce-
my więcej. Po trzecie, nie ma co ukrywać, 
zależy nam na finansowym bezpieczeństwie. 
Tacy już jesteśmy, jednak pewne rzeczy trze-
ba sobie uświadomić i powiedzieć samemu 
sobie analizując własną sytuację. 

Analizuj
Analiza to podstawa… Może czasem warto 
zacząć od rozmowy z przełożonym? Powie-
dzieć, co nas uwiera, czego oczekujemy i po-
czekać na reakcję. Jeśli szef zaczyna się sta-
rać i próbuje nam pomóc, warto mu zaufać 
i poczekać na efekt. Jeśli jednak nie nada-
jemy na tych samych falach, to może warto 

41 731 – tyle właśnie ma ofert 
pracy najbardziej popularny polski 
portal pracuj.pl, 20 131 ofert 
na praca.pl, jobs.pl ma 25 809 
aktualnych ogłoszeń, infopraca.
pl – 21 055, a gowork.pl to aż 
76 814 ofert1. We wrześniu b.r. 
stopa bezrobocia w naszym kraju 
wyniosła 8,3%2 – tak niski wynik 
mieliśmy ostatnio w połowie 
1991 r. Te liczby pokazują dużo.

Oznaczają, że jeśli ktoś chce i ma odpowied-
nie kwalifikacje jest w stanie znaleźć pracę 
i to na coraz lepszych warunkach. Oznaczają 
też, że na rynku większą przewagę ma pra-
cownik, a pracodawcy muszą się bardziej sta-
rać, zwłaszcza jeśli mierzą wysoko i szukają 
wykwalifikowanej kadry.  Niniejszy artykuł 
nie ma być jednak analizą sytuacji jeśli cho-
dzi o rynek ofert pracy, a mini-poradnikiem, 
wskazówką, jak znaleźć i utrzymać pracę na 
dłużej, czuć się w niej dobrze i rozwijać swoje 
umiejętności.
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Wicedyrektor ds. Komunikacji i Marketingu 
w PMI PC Gdańsk Branch, Program Manager 
English Camp. Zawodowo Project Manager 
w Alior Bank, rozwijająca swoje umiejęt-
ności w zakresie zarządzania projektami 
oraz kontaktów z klientami. Certyfikowany 
Scrum Master, trener, mentor w zakresie 
zarządzania projektami oraz komunikacji. 
Z wykształcenia filolog rosyjski i fotograf. 
W wolnym czasie uwielbia gotować, grać 
w squasha i czytać książki.

Ada
Grzenkowicz

kandydata. Pamiętajmy, że to co nam od-
powiada, niekoniecznie musi się pokrywać 
z oczekiwaniami innych.

Nowością na rynku są też firmy, które spe-
cjalizują się w pozyskiwaniu pracowników 
z konkretnych branż w oparciu o system po-
leceń. Niedawno w Gdańsku powstał star-
tup skillhunt.io który skupia się na szukaniu 
programistów i specjalistów z branży IT. Uni-
kalność tego serwisu polega na tym, że za 
polecenie osoby poprzez ten serwis możemy 
zdobyć nawet do 10 tys. zł premii. Po kilku 
miesiącach działalności do grona klientów 
portalu dołączył m.in. Amazon. Za jakiś czas 
zobaczymy, czy aplikacja się rozwinie i jak 
będzie działać. Ja trzymam kciuki, bo pomysł 
ciekawy i odpowiada na realny problem wielu 
firm, jakim jest znalezienie dobrego progra-
misty na pełen etat i zatrzymanie go przy so-
bie na okres kilku lat.

Co dalej?
Szukaj miejsca dla siebie, a uwierz mi, że jeśli 
solidnie się do tego przyłożysz, znajdziesz je. 
Jeśli wolisz działać niezależnie, rozważ zało-
żenie własnej działalności. Podejmij ryzyko, 
ale staraj się je minimalizować. Jeśli boisz 
się zmiany pracy, ale czujesz się niewygod-
nie w obecnej sytuacji, nie siedź z założony-
mi rękoma, tylko zacznij działać. Narzekanie 
nie przyniesie Ci nic dobrego, ale już próba 
zmiany tego na lepsze – na pewno tak. A jeśli 
już coś pójdzie nie tak, nie załamuj się tylko 
szukaj i próbuj. Pamiętaj, że każda sytuacja 
czegoś nas uczy i to od nas samych zależy co 
z tym zrobimy.

1. Dane na 16.09.2016

2. Dane GUS za: http://stat.gov.pl/obszary-tema-
tyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/
stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.
html

spolity „hejt”: pracownicy wylewają z siebie 
cały ogrom pretensji i żalu, co nie zawsze jest 
zgodne z rzeczywistością i nie zawsze zna-
my też tło oceniającego, nie wiemy kim jest 
i czy to, co pisze, to prawda. Dlatego lepiej 
porozmawiać z kimś, kogo znamy, kto jest 
pracownikiem danej firmy. I nie jest to wca-
le aż tak trudne. Można też zerknąć na profil 
społecznościowy potencjalnego pracodawcy 
(coraz więcej firm już je ma, zwłaszcza du-
żych korporacji), tam też nie zawsze wszyst-
ko znajdziemy, ale może coś akurat nam 
o tej firmie powie. Często także wiarygodne 
są badania prowadzone przez profesjonalne 
firmy zewnętrzne. Jeśli uda nam się dotrzeć 
do takich raportów, warto się im przypatrzeć. 
Polecam także sprawdzenie strony www 
pracodawcy, nie tylko po to, żeby się przy-
gotować do rozmowy, ale też żeby zobaczyć 
jakimi wartościami kieruje się firma, jaką ma 
misję, co i jak robi. 

System poleceń
Od kilku lat nowym trendem w zatrudnianiu 
pracowników jest system poleceń. Praco-
dawcy oferują swoim pracownikom premie 
finansowe lub też inne nagrody w zamian za 
polecenie osoby na otwarty wakat. Wg opu-
blikowanego przez LinkedIn raportu o tren-
dach w rekrutacji w 2016 roku rola systemu 
poleceń wzrasta. Trzy najważniejsze źródła 
pozyskiwania wartościowych pracowników 
przedstawione są na rysunku.

Metoda ta ma sporo zalet i z pewnością jesz-
cze przez kilka lat będzie święcić tryumfy. 
Pracodawca łatwiej może znaleźć nowego 
pracownika, polecający – bonus, a pole-
cany – pracę. Korzyści dla każdej ze stron. 
To co jednak mnie martwi to także pułapki. 
Zdarza się, że pracownicy, którzy chcą zy-
skać premię polecają nieznane osoby i nie 
zawsze do końca wiedzą kogo polecają, nie 
zastanawiając się nad tym, jaki to może mieć 
wpływ nie tylko na firmę, ale także na opinię 
o nich samych. Warto więc pamiętać o tym, 
że powinniśmy polecać tych, których rzeczy-
wiście chcemy zarekomendować i wierzymy, 
że sobie poradzą w danej roli. Polecanemu 
powiedzmy też, jak wygląda praca w firmie, 
jakie są zasady, jakie są oczekiwania wobec 

szefa. Jeśli „nie klika” na rozmowie, to mo-
żemy mieć później problem. Po to właśnie 
rekruterzy pytają nas czy chcemy się czegoś 
dowiedzieć, żeby zapytać np. o podejście do 
pracowników, sposób pracy zespołu, omó-
wić zakres obowiązków, jeśli w ogłoszeniu 
wydawał się nam on niejasny lub niespójny 
względem nazwy stanowiska. Każdy szef jest 
inny, każdy pracownik jest inny i nigdy nie 
będzie tak, że każdy z każdym się od razu su-
per dogaduje. W relacji szef-przełożony jest 
to szczególnie ważne, dlatego warto na to 
zwrócić uwagę dla własnego komfortu. 

Aplikuj z głową
Jeśli dobrze przeanalizowaliśmy swoją wła-
sną sytuację i wiemy, dlaczego chcemy 
zmienić pracę możemy zacząć szukać. I tu 
pojawia się kolejny problem – na początku 
wymieniłam tylko kilka portali z przeogrom-
ną ilością ogłoszeń, w internecie „hula” tego 
cała masa. Na co więc zwrócić uwagę? Na 
pewno na początek warto ułatwić sobie życie 
i zerknąć, gdzie i co się pojawia. Może inte-
resuje nas konkretna firma, może konkretny 
model pracy? Warto trochę poszukać i po-
czytać, porozmawiać z ludźmi z branży, pra-
cownikami innych firm. Można założyć sobie 
alerty mailowe na konkretne stanowiska, 
w tej chwili każdy portal z ofertami pracy już 
to posiada. 

Po drugie, czytajmy ogłoszenia. Jeśli widzimy 
stanowisko Project Manager, ale w obowiąz-
kach firma wymienia nam coś co pasuje do 
roli Account Managera, to od razu powinni-
śmy wiedzieć, że zakres nie spełnia naszych 
kryteriów. Zwłaszcza w dziedzinie zarządza-
nia projektami radzę naprawdę dokładnie i ze 
zrozumieniem przeczytać co jest napisane. 
Rola PMa jest ostatnimi czasy niesłychanie 
modna, ale przez to też wrzucana w tytuł 
ogłoszenia jako swego rodzaju przynętę, 
może dlatego że ładnie brzmi. Bardzo często 
widziałam ogłoszenia, gdzie stanowisko to 
Project Manager, ale już opis pracy ewident-
nie wskazywał na przedstawiciela handlowe-
go. Uważajmy też na błędy w ogłoszeniach, 
każdy PM wie, że nie ma czegoś takiego jak 
metodyka PMP (możecie się śmiać, ale parę 
takich ogłoszeń widziałam) i jeśli firma po-
daje nam w wymaganiach takie oczekiwanie, 
radzę zamknąć przeglądarkę. 

Po trzecie, weryfikujmy potencjalnego pra-
codawcę u wiarygodnego źródła. Odradzam 
tu kierowanie swoich zapytań w przestrzeń 
publiczną na różnych forach internetowych, 
gdzie pracownicy oceniają pracodawców. 
Bardzo często jest to niestety zwykły, po-

43% serwisy społecznościowe, specjalizujące się
w kontaktach zawodowo-biznesowych

42% ogłoszenia o pracę zamieszczone
w Internecie

32% programy poleceń pracowniczych
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Identify Benefits to Drive Business 
Results
Interview with Beth Partleton conducted by Justyna Jakubów

During the 11th International PMI PC Con-
gress you will present the latest edition of 
Pulse of the Profession®: The High Cost of 
Low Performance. What are its key discov-
eries?

The Pulse report subtitle is The Strategic Im-
pact of Projects: Identify Benefits to Drive Busi-
ness Results. We see fewer projects meeting 
original goals and business intent or being 
completed within budget. More projects are 
failing and creating substantial monetary loss 
for their organizations. Further discussion is 
needed to understand why organizations do 
not fully appreciate that strategic initiatives 
are projects and programs. We suspect this 
disconnect may result because so few organi-
zations monitor and measure the benefits that 
projects and programs deliver across a busi-
ness.

Now let’s look at the key findings of the report 
which resulted in three practical tips.

Firstly, strengthen the conversation around 
project management and benefits identifica-
tion. Project management is how strategy is 
implemented successfully. Benefits identifi-
cation is determining whether projects, pro-

grams, and portfolios can produce the intend-
ed business results. When project benefits are 
frequently identified before the start of a proj-
ect—as part of the business case— organiza-
tions experience better results: 74 percent of 
projects meet goals and business intent ver-
sus 48 percent in organizations that do not. 
And when organizations frequently use formal 
project management to address the benefits 
identification process, they experience greater 
gains: 80 percent of their projects meet goals 
and business intent versus 54 percent in orga-
nizations that do not.

Secondly, position benefits identification as 
a shared responsibility between leadership 
and project teams. Executives typically focus 
on organizational strategy, whereas project 
managers focus more on project activities. But 
they both have a vested interest in ensuring 
projects deliver the benefits critical to achiev-
ing strategic objectives—the necessary change 
that will advance the business. As a result, 
benefits identification is a shared responsibili-
ty, which extends to the business owners and 
executive sponsors. Yet, our research indicates 
that, although 38 percent of project managers 
are accountable for identifying project bene-

fits, just 27 percent have responsibility for the 
strategic alignment of those identified bene-
fits. Meanwhile, only four in ten organizations 
indicate that a functional area vice president 
or director is accountable for ensuring that the 
identified project benefits are aligned with the 
strategic goals of the organization.

Finally, take a strategic view of benefits. Man-
aging project benefits underpins all aspects of 
strategic success. When benefits are delivered, 
organizations achieve their desired outcomes: 
customers are satisfied, business owners real-
ize the return on their investment, and project 
teams see that their job was done well. Yet, 
only half of organizations report that they fre-
quently identify benefits that are measurable, 
concrete, or explicit to achieving strategic 
goals.

So what could one do to introduce those prac-
tices? You should link benefits identification 
to both project and program management. The 
next step could be establishing benefits iden-
tification as a shared responsibility between 
an organization’s leaders, business owners, 
and project professionals. And finally, you 
could take actions towards aligning identified 
benefits to the organization’s strategic goals.

The report shows that executive leaders and 
PMO directors have very disparate views 
about benefits from improving project man-
agement. How can we reduce this gap in 
order to convince top management to trust 
and use project and portfolio management 
tools?
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Beth Partleton, from Milwaukee, Wisconsin, 
has been involved with PMI since 1991. For 
six years she served on the PMI Education-
al Foundation Board of Directors, serving as 
Chair in 2006. She served on the PMI Board 
of Directors from 2008 to 2013 and she was 
elected Vice Chair In 2010 and Chair in 2011. 
Currently she is a member of the Certification 
Governance Council and chairs their Strate-
gic Planning Committee. Ms. Partleton is an 
experienced consultant who provides project 
and portfolio management to leading organi-
zations. During her career with Miller, she also 
served as head of the project management of-
fice, senior project manager, and the functional 
manager of architectural and civil engineering. 
Ms. Partleton holds a Master of Project Man-
agement degree from Keller Graduate School 
of Management and a Master of Architecture 
from University of Wisconsin, Milwaukee. She 
has been a certified Project Management Pro-
fessional (PMP) ® since 1991.

Beth
Partleton

PMI’s research shows that organizations spend 
millions of dollars on projects that fail to meet 
expectations to deliver intended benefits. 
They may come in on time, on budget and 
meet original goals and business intent. But 
too often the business intent focuses on out-
puts and outcomes, and not on the benefits 
that will advance their business over time. 

We need to learn to communicate to execu-
tives and shareholders in their business vocab-
ulary, not in project management vocabulary. 
By using a business vocabulary that they un-
derstand, it becomes easier for executives and 
shareholders to trust. 

Developing the capabilities and competencies 
identified on the PMI Talent Triangle™ (Lead-
ership, Business insight, Strategic thinking) 
can also be very beneficial.

While talking to the top managers, share infor-
mation from the PMI Pulse reports – pick one 
to three key points that would be important 
to executive leaders, such as monies wasted, 
or loss of market share. The Pulse and Pulse 
in-depth reports for 2016 all focus on bene-
fits realization management. In an executive’s 
vocabulary, this is essentially the return on in-
vestment (ROI).

Organizations that successfully deliver on 
strategy have the right tools and process-
es in place to monitor and measure benefits. 
They make an investment in benefits reali-
zation management and implement a formal 
approach that can be duplicated across proj-
ects. More specifically, our research confirms 
that organizations with certain practices in 
place are more profitable and efficient.

For instance, those that have a fully prescribed 
process for reporting benefits realization report 
an average of  38 percent more projects that 
meet or exceed forecasted ROI  (61% versus 
44%). Another good example is standardized 
documentation. Those that have fully stan-
dardized documentation for reporting benefits 
realization metrics report an average of 19 per-
cent more projects that meet or exceed fore-
casted ROI (56% versus 47%). And last but not 
least, comes routine reporting. Those that fully 
receive information about project performance 
against identified metrics report an average of 
28 percent more projects that meet or exceed 
forecasted ROI (61% versus 44%).

What are the biggest risks for today’s busi-
nesses and how project management can 
help?

It depends on the industry sector and the 
business/political/social climate in a particular 
region. However, overall, the biggest threat to 
business is global volatility and near constant 
change caused by disruption. Disruption, espe-
cially technical innovation and disruption, can 
make an organization’s new products obsolete 
before they finish production. In general what 
experienced, skilled, and trained project, pro-

gram and portfolio managers bring is the abili-
ty to change quickly to meet the challenges of 
disruption. Because PPPMs have a foundation 
of standardized practices, they do not have to 
continuously reinvent practices and proce-
dures. This allows them to change direction 
faster in response to change or disruption.

In addition, project managers should be the 
primary whistleblower (reporter) on proj-
ects that they believe will  no longer achieve 
the project’s promised intention, regardless 
of the money, resources, and time that have 
been invested to date. The ability or courage 
to do this falls under the leadership and busi-
ness/strategic thinking aspects of the PMI Tal-
ent Triangle™.

What benefits can mature project manage-
ment practices bring to an enterprise? In 
what way does the maturity in project man-
agement contribute to organization’s higher 
performance?

Organizations mature in PPPM practices are 
generally more flexible, have more projects 
and programs come in on time, on schedule, 
and within budget. They also are far more likely 
to realize the business goals identified by the 
organization as the business benefits or ROI.

Moreover, mature organizations have career 
paths in place for their project managers. 
These include additional training as well as ex-
periences outside of their expertise.

Furthermore, organizations mature in PPPM 
practices make the connection between their 
strategic goals and the projects and programs 
that implement those goals.

Finally, mature organizations don’t stop at im-
plementation. In those organizations, projects 
continue to be monitored for their relevance 
and value even after they move to operations. 
Project managers at these organizations are on 
the monitoring team.

Are Project Managers skilled enough to be 
good business leaders nowadays? How can 
we improve our skills to serve the organiza-
tion better and help to achieve its business 
goals?

The PMI Talent Triangle™ was developed in re-
sponse to what Mark Langley was hearing from 
organizations about the skills, knowledge, and 
expertise they needed to be successful. From 
those conversations, Mark and PMI identified 
core and essential competencies that project 
and program managers must have to be suc-
cessful and advance their careers. Some are. 
More can be.

What else could the project management 
community do  to improve company busi-
ness results?

John Duschinsky was a keynote speaker at 
EMEA 2014 in Dubai. He told the audience 

that no six year old has ever said that when 
he or she grows up they want to be a project 
manager. And he said, “And that’s your fault.” 
That grabbed the audience’s attention. He 
challenged them to “tell a different story.”   
Set aside the data and project management 
vocabulary. Tell people how that bridge, stadi-
um, hospital, road, IT platform you built ben-
efits them. That also applies to how you talk 
to executives and stakeholders about your 
project. Always tell them a story about the 
project they can understand on their terms: 
how it benefits the company, the customer, 
or the community. How  does  it improve the 
business?

It is important, and beneficial, to keep your 
executives updated on how the project ben-
efits the organization after it has transferred 
from execution to operations. Speaking up to 
your executive when you know that a proj-
ect will not deliver the hoped for benefits; or 
is no longer relevant because of a disruption 
in your industry sector and will not meet busi-
ness goals is also crucial. You should also re-
mind them that success also requires the right 
resources: the right people with the right skills 
on the right project. Project managers should 
not be assigned to a project based on who is 
available, but instead on who is right for the 
project. Finally, a good practice is also initiat-
ing a process that captures, shares, and makes 
accessible lessons learned for each project or 
program*. This provides knowledge and helps 
organizations to avoid repeating mistakes and 
wasting resources.

* On  PMI.org  there is a  NASA white paper  that 
details how NASA developed its knowledge man-
agement platform to share lessons learned across 
the organization.
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PMI PC to przede wszystkim ludzie
Z Agnieszką Krogulec, Prezes PMI Poland Chapter, rozmawia 
Szymon Pawłowski

nia ekonomiczne, ekologiczne i społeczne 
wspierając rozwój społeczności lokalnych. 
PMI PC jako pierwszy chapter w Europie 
zaczął współpracować z międzynarodową 
organizacją Enactus. Nasze zaangażowanie 
w Polsce zostało docenione poprzez wyróż-
nienie „Special Recognition for PMI Poland 
Chapter. Enactus Poland 2015 Diamond 
Partner” między innymi za realizowany pro-
gram mentoringowy, prowadzenie szkoleń 
i warsztatów z zakresu zarządzania projekta-
mi dla studentów. Zachęceni naszymi sukce-
sami PMI UK Chapter i PMI France Chapter 
również przystąpiły do współpracy z Enactus. 

Z kolei zainspirowana obozami dla dzieci 
organizowanymi przez Oddział Gdański by-
łam inicjatorem i opiekunem 1 edycji Project 
Management Kids Camp 2014 w Warszawie, 
w którym wzięło udział 21 dzieci z 4 domów 
dziecka i blisko 100 wolontariuszy, w tym 
z PMI UK Chapter i PMI North Italy Chapter. 
Cieszę się, że idea rozwijania umiejętności 
zarządzania projektami jako ważnej umie-
jętności życiowej się przyjęła, a osoby, które 
udało mi się zachęcić do projektu nadal nas 
wspierają. 

Polski oddział PMI jest wysoko oceniany 
na całym świecie, przez inne chaptery, 
został też doceniony międzynarodowymi 
nagrodami. A jak Ty oceniłabyś PMI Poland 
Chapter w momencie, kiedy przejmujesz 
jego stery?

PMI to organizacja, gdzie ze wspaniałymi 
ludźmi można wspólnie wdrażać w życie 
swoje pomysły. Dzięki temu razem z wo-
lontariuszami zrealizowałam wiele różnych 
projektów, z których wymienię kilka kluczo-
wych: Enactus, Project Management Kids 
Camp, Academic Workshop z przedstawi-
cielami PMI USA dla 30 wyższych uczelni 
w Polsce, współpraca z Dziecięcą Akademią 
Przedsiębiorczości w Warszawie, 10-lecie 
PMI Poland Chapter, blog PMI PC, urucho-
mienie corocznego Konkursu Wolontariusz 
Roku, Volunteers for Project with Passion, 
czy zainicjowanie programu mentoringowego 
dla wolontariuszy PMI PC. Z mojej inicjatywy 
podpisano też pierwszą w Europie formal-
ną umowę o współpracy pomiędzy PMI PC 
i PMI UK Chapter, aby wzajemnie wspierać 
się w rozwoju.

W szczególności utożsamiam się osobiście 
z projektami Enactus i Project Management 
Kids Camp. Enactus to rozpoczęty prze-
ze mnie w Polsce projekt, który łączy stu-
dentów, wykładowców i liderów biznesu, 
menedżerów oraz firmy. Realizowane przez 
studentów projekty odpowiadają na wyzwa-

Pod koniec czerwca zostałaś Prezesem 
PMI Poland Chapter, ale aktywnie uczest-
niczysz w życiu stowarzyszenia już od 
wielu lat. Mogłabyś opowiedzieć o tym, 
co skłoniło Cię do wstąpienia do PMI PC 
i czym zajmowałaś się w ostatnich latach?

Zachęcona przez koleżankę, swoją przygodę 
z PMI PC rozpoczęłam w 2010 r. Traktuję ją 
jako kolejną rozwojową podróż. Dodam, że im 
dłużej jestem w PMI, tym bardziej mnie wcią-
ga, ponieważ to ludzie, których tu poznaję 
i projekty, jakie razem z nimi mogę realizo-
wać, tworzą tą fantastyczną organizację. 

Zaczynałam jako wolontariusz wspierają-
cy przygotowanie V i VI Międzynarodowego 
Kongresu PMI Poland Chapter, potem za-
proszono mnie do zespołu Oddziału War-
szawskiego, gdzie zajmowałam się obsza-
rem edukacji i rozwoju. Pod koniec 2012 r. 
dołączyłam do Zarządu PMI PC, gdzie byłam 
odpowiedzialna za obszar edukacji i rozwoju. 
Idąc za moją pasją poznawania ludzi i wspie-
rania ich w rozwoju zostałam Członkiem Za-
rządu PMI PC ds. Wolontariuszy, a pod ko-
niec czerwca zostałam wybrana na Prezesa 
Polskiego Oddziału PMI.
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Certyfikowany project manager (PMP®, 
PRINCE2®), mentor, coach i  trener bizne-
su. Aktywny wolontariusz PMI w Polsce, od 
czerwca 2016 r.  Prezes Polskiego Oddziału 
PMI. Przez blisko 10 lat pracowała w De-
loitte, gdzie realizowała projekty z zakresu 
optymalizacji procesów biznesowych, roz-
woju pracowników i organizacji dla klien-
tów z różnych branż w Polsce i w Europie. 
W latach 2010-2015 Kierownik Działu Pro-
jektów w Departamencie Strategii i Projek-
tów w KIR SA, obecnie prowadzi projekty 
wdrożeniowe w zakresie innowacyjnych 
rozwiązań dotyczących rozliczania płatno-
ści kartowych dla banków i agentów rozli-
czeniowych. 

Miłośniczka podróży, gór i tańca. Lubi od-
krywać nowe zakątki świata, poznawać 
nowe kultury i ciekawych ludzi. Ma też du-
szę społecznika, udziela się w projektach, 
które zmieniają świat na lepszy.

Agnieszka
Krogulec

Kolejny priorytet to zwiększanie efektywno-
ści operacyjnej PMI w Polsce poprzez otwar-
tą współpracę pomiędzy oddziałami oraz 
usprawnianie procesów wewnątrz organizacji.

I wreszcie ostatni, piąty priorytet to wzmac-
nianie marki PMI w Polsce. 

Dalej, z racji mojej historii, będę kontynuować 
prace, które rozpoczęłam w składzie dwóch 
poprzednich Zarządów PMI PC, bo nie ma 
dynamicznego rozwoju stowarzyszenia bez 
udziału wolontariuszy. Osobiście zależy mi 
na tym, aby każdy wolontariusz miał ogrom-
ną satysfakcję z zaangażowania się w wo-
lontariat w naszym stowarzyszeniu. Moim 
marzeniem jest także, aby PMI w Polsce był 
jedną z trzech organizacji pierwszego wyboru 
przyciągających wolontariuszy, którym zale-
ży na rozwoju osobistym i zawodowym oraz 
na możliwości budowania sieci kontaktów 
z profesjonalistami z całego świata. 

Głęboko wierzę w to, że mając takich 
wspaniałych wolontariuszy, a także działając 
wspólnie osiągniemy wszystko, co sobie 
zaplanujemy i wymarzymy. PMI PC to przede 
wszystkim ludzie. To ludzie, którzy nie zna-
ją ograniczeń, nie boją się wyzwań i zawsze 
przesuwają granice. Dopiero się rozpędzamy 
i jeszcze daleka droga przed nami, ale mamy 
wszelkie podstawy, aby stworzyć razem coś 
wyjątkowego w ramach wielkiej społeczności 
PMI. Do zobaczenia w projektach!

Jesteśmy postrzegani jako eksperci, którzy są 
zapraszani na konferencje w kraju i na świe-
cie. Regularnie uczestniczymy w regional-
nych spotkaniach wolontariuszy PMI: Lead-
ership Institute Meeting i Region 8 Meeting. 

Mamy też dobre podłoże do dalszej współ-
pracy z administracją publiczną dzięki temu, 
że PMI Poland Chapter jest współorganiza-
torem i patronem honorowym już drugiej 
edycji Akademii Zarządzania IT Administracji 
Publicznej. 

Czy mogłabyś opowiedzieć, jakie plany 
masz Ty osobiście i nowy Zarząd PMI PC 
na dwuletnią kadencję 2016-2018?

Chcemy dalej rozwijać najbardziej rozpozna-
walną oraz szanowaną wśród ekspertów spo-
łeczność zarządzania projektami w Polsce, 
dbać o dalszy wzrost dojrzałości stowarzysze-
nia oraz wspierać budowanie profesjonalizmu 
w zarządzaniu projektami w organizacjach. 

Obecnie realizujemy cele na 2016 rok wypra-
cowane jeszcze podczas kadencji poprzed-
niego Zarządu PMI PC. W ramach budowa-
nia strategii na kolejną kadencję niedawno 
wybraliśmy nowych dyrektorów zarządza-
jących w oddziałach regionalnych. To wraz 
z nimi i ich zespołami planujemy na początku 
przyszłego roku spotkanie strategiczne, aby 
wspólnie razem wypracować cele na kolejne 
dwa lata, w ramach pięciu priorytetów roz-
woju PMI Poland Chapter. 

Pierwszy z nich to budowanie wartości dla 
naszych członków i wolontariuszy, prakty-
ków i osób poszukujących rozwoju w zakresie 
szeroko pojętego zarządzania projektami.

Drugi, to współpraca z innymi oddziałami 
PMI na świecie celem wymiany doświadczeń 
i dobrych praktyk. 

Trzecim z naszych priorytetów jest współ-
praca z biznesem, innymi stowarzyszeniami 
i fundacjami, a także ośrodkami akademicki-
mi i organizacjami studenckimi.

Bardzo doceniam to, co zostało zrobione do-
tychczas w PMI Poland Chapter. Dojrzałość 
naszej organizacji wzrasta z każdym rokiem, 
a wszystko to osiągamy dzięki ogromnej 
pracy i zaangażowaniu wielu wolontariuszy. 
Dzięki naszej różnorodności i 11 oddziałom 
w głównych miastach w Polsce docieramy 
do szerokiej rzeszy praktyków i sympatyków 
zarządzania projektami. Wspólnie dążymy do 
tego, aby profesjonalizm, rozwój zawodowy 
i osobisty, wolontariat oraz pasja i współpra-
ca były nieodłącznymi elementami kojarzą-
cymi się z aktywnością w PMI PC. 

Każdy z wolontariuszy może znaleźć w PMI 
coś dla siebie, ci rozpoczynający swoją karie-
rę w zarządzaniu projektami, jak i ci doświad-
czeni – jako liderzy, kierownicy projektów, 
mentorzy, trenerzy czy członkowie zespołów 
projektowych.

Ostatnio na spotkaniu z uczestnikami Mię-
dzynarodowego Programu PMI Leadership 
Institute Master Class w San Diego, usłysza-
łam, że PMI w Polsce to „prawdziwa petarda” 
i rzeczywiście mamy się czym chwalić. Orga-
nizujemy coraz więcej profesjonalnych wy-
darzeń w Polsce: coroczny Międzynarodowy 
Kongres PMI PC w Warszawie, New Trends in 
Project Management w Trójmieście, Konfe-
rencje Zarządzania Projektami na Śląsku oraz 
we Wrocławiu, PAM Summit w Krakowie, 
PMPiada w Poznaniu. W tym roku także we 
Wrocławiu odbyła się pierwsza Konferencja 
Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projek-
tami, która pewnie na stałe wejdzie już do ka-
lendarza wydarzeń Oddziału Wrocławskiego. 
Obok projektów biznesowych realizujemy też 
rozpoznawalne projekty społeczne, w tym 
English Camp w Trójmieście, Junior Camp 
w Oddziale Kujawsko-Pomorskim, Project 
Management Kids Camp w Warszawie. Coraz 
więcej oddziałów angażuje się w Project Ma-
nagement at Schools czy też organizuje pre-
stiżowe wydarzenia dla naszych członków. 
Prężnie rozwija się też kwartalnik „Strefa 
PMI”, który z każdym numerem zdobywa no-
wych czytelników.
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Doświadczony manager, praktykę zdoby-
wał w branży finansowej, IT oraz w sekto-
rze rządowym Polski jak i Wielkiej Brytanii. 
Posiada doświadczenie w zakresie wdraża-
nia projektów informatycznych, unijnych 
oraz compliance dla jednego z największych 
banków na świecie. W wolnych chwilach 
rozwija swoje kompetencje pracując dla 
wrocławskiego oddziału PMI Poland Chap-
ter. Interesuje się psychologią, trenuje Muay 
Thai. Baterie ładuje słuchając muzyki z lam-
powego wzmacniacza podziwiając przy tym 
holenderski styl akwarystyki.

Michał
Serwa

Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Pro-
jektami to?

Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projek-
tami to wyjątkowa konferencja, której celem 
było zwrócenie uwagi na miękkie aspekty 
prowadzenia biznesu, relacje międzyludzkie, 
budowanie zespołów, budowanie marki oso-
bistej, motywowanie oraz bycie zmotywo-
wanym, a w efekcie budowanie przyjaznego 
otoczenia pracy i odnoszenia sukcesów. 

Zaproszeni prelegenci to wybitne postaci biz-
nesu, zarządzania projektami oraz specjaliści 
budowania marki osobistej, budowania stra-
tegii oraz zespołów: Miłosz Brzeziński, Łukasz 
Olczyk, Kate Terlecka, Mirosław Dąbrowski 
& Grzegorz Szałajko oraz Agnieszka Świst-
-Kamińska. Panel dyskusyjny oraz konfe-
rencję poprowadził Michał Kasprzyk, twórca 
TEDxWroclaw.

Konferencja to także 300 uczestników 
i dwóch złotych sponsorów GlobalLogic oraz 
Grupa Germaz, oraz grono partnerów i patro-
nów medialnych, bez których nie byłoby tego 
wydarzenia. To również świetny zespół, który 
w bardzo ograniczonym czasie, bez założone-
go budżetu, z wieloma niewiadomymi, zreali-
zował projekt!

Skąd pomysł na projekt „Psychologia 
w Biznesie i Zarządzaniu Projektami”?

To takie moje małe dziecko, które rośnie i doj-
rzewa razem ze mną. Od kilku lat świadomie 
interesuję się psychologią, zachowaniami 
ludzkimi, a od dziecka nieraz złapałem się na 
tym, że analizuję zachowanie swoje i innych. 
Poddaję się emocjom, które mną zarządzają, 
po czym zdobywam wiedzę, dlaczego reakcje 
są takie a nie inne i czy można mieć na nie 
wpływ. Dosyć poważnie w kwestii psycholo-
gii zaraził mnie Miłosz Brzeziński, który opi-
suje zjawiska występujące w naszej głowie 
i stara się znaleźć instrukcję obsługi do na-
szego mózgu. Tytuł tego wywiadu to właśnie 
jego słowa i świetnie oddają model przygo-
towania konferencji. Temat psychologii, nie 
tylko w biznesie i zarządzaniu projektami, jest 
o tyle ciekawy, że znając potrzeby, wartości, 
wymagania czy oczekiwania innych, stajemy 
się po prostu empatycznie lepsi. Szczegól-
nie w pracy Project Managera, aspekt tzw. 
„soft-skillowy” jest bardzo ważny. Przydaje 
się nieraz bardziej, za sprawą dobrych relacji 

z ludźmi, niż sama wiedza techniczna i do-
świadczenie razem wzięte. Proszę sobie wy-
obrazić prezydenta Stanów Zjednoczonych 
w roli nieempatycznego super-introwertyka. 

Czy odbędzie się druga edycja konferencji?

Planowanie w dzisiejszych czasach jest passé, 
teraz w odpowiedzi na błyskawicznie zmie-
niające się środowisko stosuje się podejścia 
zwinne. Dopóki projekt nie wejdzie w fazę 
„execution”, to o realizowaniu planowania nie 
może być mowy.

Czy jesteś zadowolony z pierwszej edycji?

Tak, choć nie ukrywam, że można było zro-
bić to jeszcze lepiej. Mamy lessons learned, 
mamy energię, więc jeśli przyjdzie nam zor-
ganizować coś podobnego, to już wiemy co 
poprawić.

Co doradziłbyś innym w kwestii organizacji 
takiego, dosyć sporego, wydarzenia?

Korzystając ze swoich obserwacji, to chyba 
najważniejszym było działanie. Nie mieliśmy 
zbyt dużo czasu od inicjacji do wdrożenia i ten 
czas wykorzystaliśmy w 110%. Nie marnowa-
liśmy go na tzw. callach i dyskusjach o ni-
czym. Mieliśmy wizję co chcemy stworzyć, 
a to już bardzo dużo. Przyznam szczerze, że 
powstało bardzo mało dokumentacji, bo i nie 
było siły, aby jeszcze ją tworzyć. Gdybym miał 
stworzyć przepis na sukces organizacyjny to 
wyglądało by to następująco: Wizja √ Zespół, 
który myśli podobnie √ Działanie √ Wspieranie 
√ Celebrowanie. To ostatnie, takie trochę nie-
spójne z pozostałymi, ale jeśli się myśli o dal-
szej współpracy, o przyszłości, musi być na to 
czas i miejsce. 

Jak to się stało, że jesteś tutaj, gdzie je-
steś, czyli w PMI Poland Chapter? Praca 
dla PMI to przecież praca za darmo.

Oj, to będzie długa i pewnie nudna historia, 
ale co tam… Zaczęło się od tego, że zosta-
łem bezrobotny i postanowiłem skorzystać 
z „okazji” i wyjechać do Wielkiej Brytanii pod-
szkolić język w ekspresowym tempie. Szkoda 
mi było czasu na korepetycje w kraju a i nie 
ukrywam, że lenistwo nie pozwoliło by mi 
poddać się systematycznemu procesowi na-
uki. Miałem, też sporo szczęścia, bo będąc już 
na miejscu, udało mi się przejść trzy etapy re-
krutacji i rozpocząć kilku miesięczny darmo-
wy staż, na stanowisku Junior Project Mana-

gera w Stafford Shire County Council. To coś 
takiego, jak urząd marszałkowski w Polsce. 
Nic by w tym dziwnego nie było, gdyby nie 
fakt, że mój angielski na tamten czas, był de-
likatnie mówiąc – dosyć ubogi. O tym pseu-
do-, jak na tamtą chwilę, przedsięwzięciu, 
w wielkim skrócie, można byłoby powiedzieć, 
że zostawiłem wszystkie oszczędności życia 
w UK, a żonę w Polsce. To zdecydowanie nie 
była moja strefa komfortu. Poznałem, za to 
mnóstwo wspaniałych ludzi, zdobyłem nie-
bagatelne doświadczenie pracując dla bry-
tyjskiego rządu, a i też nauczyłem się sporo 
od swojego szefa, dla którego najważniejsze 
było nie to, jakie mam doświadczenie, ale czy 
układa mi się w życiu prywatnym i kiedy za-
proszę żonę do UK. To było coś dziwnego dla 
mnie, nigdy nie byłem na podobnej rekrutacji, 
ale zdecydowanie mogę powiedzieć, że kiedy 
„dorosnę”, to zostanę właśnie takim szefem. 
Tutaj zostawiam pole do własnej refleksji.

Planując powrót do kraju, doszedłem do 
wniosku, że znalezienie pracy w Polsce do 
łatwych należeć nie będzie, stąd też pomysł 
by pracować nawet za darmo, ale w branży, 
tj. w zarządzaniu projektami. Złożyłem aplika-
cję będąc jeszcze w Anglii i zaraz po powrocie 
ostałem zaproszony na rozmowę rekrutacyj-
ną, a potem to już wiadomo jak było. Wraca-
jąc do pytania, jestem przekonany, że praca 
dla PMI nie jest do końca „za darmo”. Uwa-
żam, że to, że nie otrzymujemy z tego tytułu 
żadnego wynagrodzenia, nie oznacza, że to 
zaangażowanie nie daje nam innych korzyści. 
Mam tutaj na myśli kontakt czy dostęp do 
wspaniałych ludzi ze świata biznesu, szkol-
nictwa, medycyny czy ludzi, którzy są dopiero 
na początku swojej drogi zawodowej. W PMI 
możemy dawać, a to często bardziej moty-
wuje do działania niż branie. Jest to miejsce, 
gdzie mogę się realizować, mam mnóstwo 
pomysłów, gdzie sam, jako jednostka nie zbu-
dowałbym niczego. W PMI mamy super ze-
spół, każdy ma głowę pełną pomysłów, a ra-
zem tworzymy efekt organizacyjny, gdzie 2+2 
jest czasem nawet większe niż 5.

Struktura Agile’owa – rzekł Mieszko 
do Dobrawy
czyli Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami
Z Michałem Serwą, Project Managerem wrocławskiej konferen-
cji Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami, rozmawia 
Edyta Samborska
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Wiedza, inspiracje i networking
III Konferencja Zarządzania Projektami PMI Śląsk
Anna Sorek

Anna
Sorek

Project Manager z wykształcenia i z pasji. 
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Obecnie zarządza 
głównie projektami edukacyjnymi w GSDC 
IBM w Katowicach. Certyfikowany praktyk 
PRINCE2®. Z PMI związana od 2015 roku, 
obecnie wicedyrektor Oddziału Śląskiego 
ds. Marketingu i Komunikacji. Prywatnie pa-
sjonatka narciarstwa, kolarstwa górskiego 
i zdrowego stylu życia.

Za nami już trzecia konferencja śląskiego 
oddziału PMI PC –  największe wydarzenie 
w dziedzinie zarządzania projektami na Gór-
nym Śląsku. W tym roku 26 września w sercu 
Katowic spotkało się 150 pasjonatów zarzą-
dzania projektami. Tegoroczna konferencja 
była znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy, 
a także spotkań, które zaowocowały nowymi 
kontaktami.  Był to czas  szukania rozwiązań 
i nowych perspektyw.  Prelekcje prowadzi-
li uznani praktycy, poruszając różne aspekty 
zarządzania projektami. 

Konferencję otworzył Hans deVries (MT&DC) 
z wystąpieniem pt. Agile, Iterative or Hybrid 
Approach? What makes the most sense? Na-
stępnie uczestnicy mieli do wyboru dwa bloki 
tematyczne:  Trendy w zarządzaniu projek-
tami  oraz  Projekty w przemyśle, innowacje, 
nowe przedsięwzięcia. 

Grzegorz Szałajko wytłumaczył, dlaczego 
tak często się mylimy i przybliżył historie 
figli, które płata nam mózg. O złej  wieloza-
daniowości  opowiadał Marek Kowalczyk 
(twórca MANDARINE Project Partners  i wy-
dawnictwa  MINT Books), a Mirosław Dą-
browski  przybliżył nam rozmach i skalę 
Agile. Marek Kasperek (KasperekConsult-
ing) opowiedział o metodyce ASPM w re-
alizacji projektów logistycznych, a Jakub 
Lesiński odbył trudną podróż do cyfrowości 
i przybliżył  wdrożenie Billingu i CRM 
w sektorze energetycznym. Maciej Bodych 
(WHITECOM Project Experience) poruszył 
temat rozwoju  kompetencji kierownika pro-
jektu według Project Management Institute. 
Eksperci z ING Bank Śląski poprowadzili panel 
dyskusyjny: Agile way of working, a konferen-
cję zamknęła  prelekcja  Turkusowa firma XXI 
wieku profesora Andrzeja Blikle.

Konferencja nie mogła by się odbyć bez spon-
sorów i partnerów, do grona których oprócz 
Złotego Sponsora PMI Śląsk firmy Capgemi-
ni w tym roku dołączyło MT&DC, Whitecom 
i Mirosław Dąbrowski. Sponsorom serdecznie 
dziękujemy. Dopisali także patroni medialni 
na czele z portalem 4pm.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i mamy 
nadzieję, że spotkamy się w jeszcze szerszym 
gronie za rok. W międzyczasie zapraszamy na 
seminaria organizowane przez śląski oddział 
PMI Poland Chapter.

Śląski Oddział PMI PC

Oddział PMI PC na Śląsku powstał 
w grudniu 2013 roku. Powołaniu oddzia-
łu przyświecały następujące cele:

Wsparcie rozwoju best practice oraz 
wiedzy z zakresu project manage-
mentu zgodnie ze standardami PMI 
na Górnym Śląsku;

Zbudowanie społeczności ludzi zaj-
mujących się i kierujących swoje za-
interesowania w stronę project ma-
nagementu;

Stworzenie platformy do dzielenia 
się wiedzą z zakresu project manage-
mentu i dziedzin pokrewnych;

Zainicjowanie dialogu pomiędzy biz-
nesem a środowiskiem akademickim 
w obszarze zarządzania projektami;

Wsparcie osób oraz firm z sektora 
MŚP rozpoczynających swoją przy-
godę w zarządzaniu projektami.

Obecnie Dyrektorem Zarządzającym jest 
Maciej Panek.
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O’Brochta

Chair of the PMI Ethics Member Advisory 
Group (EMAG) and president of Zozer Inc., 
Roanoke, Virginia, USA.
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It Depends on How You Look At It
Michael O’Brochta, PMI-ACP, PMP

I’m Ethical – Are You?

I would like to provoke some critical thinking 
by claiming that I am ethical and, then by ask-
ing if you are. This simple statement and ques-
tion can lead to complex considerations. For 
example, recently while attending an event 
with two dozen professionals, I asked each 
person to use a five-point scale to score their 
own ethical behavior and, then, to score his/
her perception of the ethical behavior of others 
in their profession; five points was the most 
ethical. Interestingly, the average of the indi-
vidual self-assessments for ethical behavior 
were quite high, an average of 4.5 on the scale. 
And, even more interestingly, the assessments 
of others in the profession were much lower, 
an average of 2.8 on the scale. Mind you, the 
same people giving themselves high ethical 
scores were being given much lower scores by 
their peers.

How You Look At It
I have concluded that ethics is one of those 
subjects that can depend on how one looks 
at it; not unlike the duck versus rabbit conun-
drum illustrated in the picture. My conclusion 
stems from a lifelong interest in the subject 
of ethics; I am currently serving as the Chair 
of the Ethics Member Advisory Group for the 
Project Management Institute. My thinking 

is that being ethical and being perceived as 
ethical are critical factors in project success; 
a successful project requires leadership, which 
requires followers, which requires trust, which 
requires ethical behavior.

Cultural Influences
How people look at ethics is very much influ-
enced by what life experiences they have had, 
what values they have adopted, what culture 
they have adopted, what their religious views 
are, what organization they work for, what pro-
fession they are in. For those of us in the proj-
ect management profession, it is worth noting 
the findings from a study titled “The Ethical 
Enterprise,” published in 2006 by the Ameri-
can Management Association, that found the 
number one reason for ethical compromise 
on projects was “pressure to meet unrealis-
tic expectations.” For some project managers, 
those unrealistic expectations involve overly 
optimistic schedules, increasing scope with-
out commensurate resources, and responsibil-
ities far in excess of authority. Recently, the 
Project Management Institute, together with 
QED Consulting, released an ethics survey fo-
cused on several of these very factors. I believe 
that spending 15 minutes to take the survey 
is a worthwhile use of time, and I encourage 
readers of this article to do so; it is available 
at: www.projectmanagement.com/Practices/
Ethics/

Shades of Gray
Now, I want to acknowledge that relativistic 
views of ethics, where it depends on the way 
in which one looks at it, are not necessar-

ily true for all people or all situations. When 
push comes to shove, some find ethics to be 
more of a black and white affair, at least for 
certain situations. For them, little judgment 
is needed, and they can see their way clearly 
through ethical dilemmas. For me, shades of 
gray exist; and I am far from being alone. Jo-
seph Grenny, when writing about his research 
in the January 8, 2014 edition of the Harvard 
Business Review, stated “two-thirds of respon-
dents report regularly witnessing either minor 
or major ethical infractions.” And “only half of 
those said they spoke up about the problem.” 
It seems as if ethics is a gray area for many, if 
not, for most people.

Help Available
To aid in cutting through the shades of gray, 
at least for members of the Project Manage-
ment Institute, there is a Code of Ethics and 
Professional Conduct (Code) that members 
are required to follow. And, there is an Ethi-
cal Decision Making Framework (EDMF). That 
framework includes a five-step process for 
addressing ethical dilemmas and can be used 
to address conflicts within a team, as well as 
other conflicts. Moreover, leaders within the 
Project Management Institute, have access 
to an entire ethics toolkit that they can use 
to help promote ethics within their portions 
of the organization. The EDMF and the Eth-
ics Code, which are published in eleven lan-
guages1 and available to the public, as well as 
a host of other ethics resources, are available 
at:  www.pmi.org/ethics

Next Steps
So, let’s think about ethics critically. Let’s ac-
knowledge that shades of gray exist for many 
of us much of the time. Let’s help our project 
management profession by taking the ethics 
survey. And, let’s help ourselves deal with eth-
ical situations by abiding by the PMI Code of 
Ethics and Professional Conduct and by using 
the Ethical Decision Making Framework when 
we are confronted with ethical dilemmas. The 
way I see it, ethical behavior builds trust with-
in the broad and diverse set of people upon 
which the project is dependent for success. 
That accumulated trust serves as the basis for 
effective leadership and project success.

1. Editors note: Already available in twelve lan-
guages - with Polish version which can also be 
found at www.pmi.org.pl

PMI-ACP, PMP
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Członek Zarządu PMI Poland Chapter ds. Wo-
lontariuszy. Poprzednio Dyrektor Zarządza-
jący PMI PC Oddział Kujawsko-Pomorskie. 
Asesor Konkursu Projekt Roku 2015, 2014 
PMI Poland Chapter. Od wielu lat praktyku-
je oraz zgłębia teoretyczne meandry zarzą-
dzania projektami. Początkowo jako czło-
nek zespołu projektowego (Lead Software 
Engineer), następnie Project oraz Transition 
Manager, Senior Project Manager, a obecnie 
Program Manager. Sprawdza się w ratowa-
niu zagrożonych projektów i wyprowadzaniu 
ich na pożądany kurs. Swoją pasją dzieli się 
ze studentami jako wykładowca, prowadząc 
zajęcia z zakresu zarządzania projektami 
i programami. Absolwent elektroniki i tele-
komunikacji na UTP w Bydgoszczy. Ukończył 
studia podyplomowe z Zarządzania Projekta-
mi, Psychologii Zarządzania na WSB w Toru-
niu. Posiadacz certyfikatów: PMP, PMI-RMP, 
PSM, PRINCE2, ITIL, MSP, MoR oraz SixSigma 
Yellow Belt.

Maciej
Koszykowski

Kodeks Etyki PMI już po polsku!
O projekcie tłumaczenia Kodeksu Etyki na język polski 
z kierownikiem projektu, Maciejem Koszykowskim, rozmawia 
Paulina Szczepaniak

Polski oddział PMI zrealizował w tym roku wy-
jątkowe przedsięwzięcie, jakim był projekt tłu-
maczenia „Kodeksu Etyki PMI”, czyli PMI’s Code 
of Ethics and Professional Conduct. Jako kierownik 
projektu, czy możesz nam przybliżyć jego po-
czątki?

PMI Poland Chapter tłumaczy na język polski coraz 
więcej produktów PMI. Osobiście nurtowało mnie 
pytanie, dlaczego nie podjęliśmy jeszcze wyzwania 
przetłumaczenia Kodeksu Etycznego PMI, który 
znacząco wartościuje zawód kierownika projektu. 
Dokładnie rok temu przedyskutowałem temat z Wi-
toldem Hendrysiakiem, prezesem PMI PC w latach 
2013-2014, a obecnie działaczem zespołu etyki 
PMI. Doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście korzy-
ści płynące z dostępności polskiej wersji Kodeksu 
dla społeczności w Polsce są znaczące. Kiedy pomy-
słodawcy idei nie biorą odpowiedzialności w swoje 
ręce dany pomysł umiera śmiercią naturalną, dlate-
go zobowiązałem się, że pokieruję projektem tłuma-
czenia Kodeksu w roli kierownika projektu. W stycz-
niu 2016 roku opracowaliśmy formułę realizacji oraz 
uzyskaliśmy wszystkie potrzebne pozwolenia z PMI 
Global. 

Posiadacze certyfikatów PMI z pewnością nie 
raz zetknęli się z Kodeksem Etyki. Czy mógłbyś 
jednak powiedzieć o nim coś więcej pozostałym 
Czytelnikom? Czym tak naprawdę jest ten do-
kument, o czym mówi, do kogo jest skierowany?

Aby wyjaśnić czym jest Kodeks warto rozpocząć 
od cytatu: „Kodeks Etyki i Profesjonalnego Postępo-
wania przedstawia oczekiwania, jakie mamy w sto-
sunku do nas samych oraz naszych kolegów i kole-
żanek tworzących globalną społeczność zarządzania 
projektami. Wyraża on zarówno ideały, do których 
dążymy, jak i praktyki, obowiązujące nas jako pro-
fesjonalistów i wolontariuszy”. Zatem dokument 
obrazuje Nam, w jaki sposób postępować dla dobra 
zarządzania projektami, realizowanych projektów, 
biznesu i klienta, a przede wszystkim ludzi, z któ-
rymi współpracujemy. Każda osoba będąca wolon-
tariuszem lub członkiem PMI, czy też posiadająca 

certyfikat PMI, zobowiązuje się dobrowolnie do 
przestrzegania Kodeksu. Wg statystyk GUS tylko 
16,8 % Polaków ufa w pełni osobom, z którymi na 
co dzień pracuje. W mojej opinii ta liczba jest bardzo 
mała i wynika z braku zachowań etycznych w miej-
scach pracy. Kierownik projektu jest odpowiedzialny 
za zbudowanie wydajnego zespołu, ponieważ taki 
gwarantuje sukces projektu. Taki zespół zbuduje się 
wyłącznie budując zaufanie, a zaufanie zdobywa się 
poprzez spójne i etycznie postępowanie. Dlatego 
tak naprawdę Kodeks jest adresowany do każdego 
kierownika projektu. 

W jaki sposób przebiegały prace nad polskoję-
zyczną wersją Kodeksu?

Po przejściu przez etap przygotowania i zainicjo-
wania projektu, rozpoczął się etap tłumaczenia 
w wąskim gronie zespołu projektowego zbudowa-
nego z wolontariuszy – tłumaczy i specjalistów 
z zakresu zarządzania projektami. Ważnym wyma-
ganiem było uzyskanie akceptacji dokumentu przez 
szerokie grono naszej społeczności. Aby poradzić 
sobie z potencjalnie dużą liczbą komentarzy, po-
dzieliliśmy konsultacje na dwa etapy. W pierwszym 
etapie wysłaliśmy dokument do 35 ekspertów 
zarządzania projektami oraz wszystkich polskich 
REP-ów (Registered Education Providers). Celem 
tego etapu było wyłapanie kluczowych wyzwań 
w tłumaczeniu. Następny etap to szerokie otwarte 
konsultacje, podczas których każdy zainteresowany 
miał szansę zgłosić swoje uwagi, bez względu na to, 
czy był członkiem PMI czy też nie. Etap ten trwał 
ponad półtora miesiąca. Po konsultacjach nastąpi-
ło zamknięcie dokumentu i publikacja. Zespół był 
rozproszony, dlatego praca zespołu była wspiera-
na przez wideokonferencje, a dokument był pisany 
w narzędziu wspierającym edycję online dla wielu 
użytkowników. Sam projekt był zarządzany przy 
pomocy open source’owej platformy Redmine, która 
także wspiera pracę zespołów rozproszonych. 

Dzięki polskiej wersji językowej Kodeks dostęp-
ny będzie także dla osób, które nie posługują się 
zbyt dobrze językiem angielskim. Jak zachęciłbyś 

kierowników projektów do zapoznania się z do-
kumentem?

Wydaje mi się, że odpowiedź na drugie pytanie moc-
no zachęca kierowników projektów do postępowa-
nia etycznego, dlatego ten aspekt możemy odha-
czyć. Jednakże, każdy z nas może w różny sposób 
określać co jest postępowaniem etycznym, a co nie. 
Tymczasem Kodeks zawiera 35 reguł odnoszących 
się do konkretnych postaw, a budzące wątpliwo-
ści sytuacje są opatrzone komentarzem. Przy tak 
komplementarnym podejściu, dokument pozostaje 
w miarę krótki – ma 10 stron. Skoro postępowanie 
etyczne jest drogą do sukcesu, a pierwszy krok na 
drodze do sukcesu to przeczytanie 10 stron tekstu, 
to warto wykonać ten krok, jako dobrą inwestycję 
w siebie. 

Gdzie można znaleźć polską wersję językową Ko-
deksu Etyki?

Kodeks Etyki i Profesjonalnego Postępowania wraz 
ze Strukturą Procesów Decyzyjnych PMI dotyczą-
cych Etyki można pobrać ze stron: www.pmi.org.pl 
oraz www.pmi.org/about/ethics/code. 

Ponadto podczas 11. Międzynarodowego Kongresu 
PMI PC będą rozdawane pendrive’y z elektroniczną 
wersją dokumentów dotyczących etyki, a wersję 
drukowaną będzie można otrzymać na kongreso-
wym stoisku PMI PC.

Zespół projektu Tłumaczenie Kodeksu Ety-
ki i Profesjonalnego Postępowania wraz ze 
Strukturą Procesów Decyzyjnych PMI dotyczą-
cych Etyki

Project Manager: Maciej Koszykowski, PMP, 
PMI-RMP

Członkowie Zespołu: 

Dorota Grabowska
Witold Hendrysiak, PMP
Hanna Hendrysiak
Izabela Maciejewska
Wioleta Malec
Maciej Mordaka, PMP
Paulina Szczepaniak
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było się blisko 50 różnych wystąpień. W tym 
roku organizatorzy zdecydowali się wprowa-
dzić 7 bloków tematycznych obejmujących 
różne zagadnienia związane z realizacją pro-
jektów zwinnych. Taki podział zapewnił dużą 
różnorodność i dzięki temu poruszone zosta-
ły niemal wszystkie aspekty związane z Agi-
le. Nawet najbardziej wybredni uczestnicy 
mogli znaleźć coś dla siebie. Dużą popularno-
ścią cieszyły się prelekcje, które oparte były 
o case studies konkretnych firm. Pojawili się 
m.in. przedstawiciele Spotify, mBanku, Citi, 
PZU, Avvo. Wszyscy na przykładzie własnych 
organizacji opowiadali o swoich projektach 
i o tym co im daje wykorzystywanie Kanbana, 
Lean, UX czy Scruma. Mówili nie tylko o suk-
cesach, ale też porażkach i problemach. 

Jednak to, co nas przyciąga najbardziej to 
keynote speakerzy. Muszą zachwycać, bo 
taka jest ich rola i nie mogą zawieść. ABE 
2016 otworzył swoim wystąpieniem prof. 
Andrzej Koźmiński. Skupił się na zagadnie-
niach związanych z byciem liderem, poru-
szając temat charyzmy i zaufania. Jurgen 
Appelo, znany autor książki Management 3.0 
opowiedział, o tym w jaki sposób zarządzać 
zespołem, jak uczynić ludzi szczęśliwymi 
i zadowolonymi i tym samym zakończył ofi-
cjalną część pierwszego dnia. Henrik Kniberg 
otworzył drugi dzień konferencji prezentacją, 
w tracie której poruszył jedno z najważniej-
szych zagadnień, a zarazem bolączek projek-

jednak zorganizować dwudniową konferen-
cję na ponad 500 osób i dodatkowo 1-dnio-
we warsztaty na kolejnych 200 uczestników 
i nie zaliczyć najmniejszej nawet wpadki to 
jest zwyczajnie niemożliwe. 

Pierwszy dzień konferencji – Dojo – był 
dniem warsztatowym. Każdy uczestnik mógł 
wziąć udział w dwóch 3-godzinnych warsz-
tatach, wybierając spośród aż 18 możliwo-
ści, a łączna liczba uczestników sięgnęła 
200. Organizatorzy wraz z radą programową 
zadbali o to, by każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, od miękkich umiejętności po pozna-
nie zwinnych metodyk i przećwiczenie ich 
w praktyce. I tak można było między innymi 
wziąć udział w warsztacie na temat umie-
jętności interpersonalnych dla introwerty-
ków, prowadzenia trudnych rozmów, jak i np. 
warsztacie o Evo, czy pisaniu User Stories. 
Można też była zagrać w grę i zobaczyć jak 
funkcjonuje Lean Startup.

Dwa kolejne dni, tj. 11 i 12 października były 
już typowo konferencyjne, a w ich trakcie 
w ramach dwóch równoległych ścieżek od-

Jesień to zdecydowanie gorący sezon konfe-
rencyjny. W gąszczu ofert możemy znaleźć 
mnóstwo propozycji, pytanie tylko na co się 
wybrać. Z roku na rok organizatorzy prześci-
gają się w promocji i wybitnymi nazwiskami 
próbują przyciągnąć do siebie jak najwięcej 
uczestników. I to cieszy, nawet bardzo, bo 
mamy z czego wybierać, a jako uczestnicy 
zyskujemy coraz to lepszą wartość mery-
toryczną. W październiku po raz pierwszy 
wybrałam się konferencję AgileByExample 
(ABE), nad którą PMI Poland Chapter spra-
wował patronat. 

10. najlepsza konferencja Agile na świecie 
– na tym miejscu znajduje się ABE w rankin-
gu 50 najlepszych konferencji w tematyce 
Agile. Takie miejsce zobowiązuje, a uczestnik 
(w tym ja) ma od razu wyższe oczekiwania. 
Sprostać takiemu zadaniu nie było łatwo, 
ale już na początku, nie chcąc trzymać Was 
w niepewności, napiszę – organizatorzy dali 
radę! Zadbali o wiele szczegółów i świetnie 
się przygotowali. Można by się oczywiście 
przyczepić (my, Polacy to bardzo lubimy), 

Podsumowanie konferencji
Ada Grzenkowicz

AgileByExample 2016
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Wicedyrektor ds. Komunikacji i Marketingu 
w PMI PC Gdańsk Branch, Program Manager 
English Camp. Zawodowo Project Manager 
w Alior Bank, rozwijająca swoje umiejęt-
ności w zakresie zarządzania projektami 
oraz kontaktów z klientami. Certyfikowany 
Scrum Master, trener, mentor w zakresie 
zarządzania projektami oraz komunikacji. 
Z wykształcenia filolog rosyjski i fotograf. 
W wolnym czasie uwielbia gotować, grać 
w squasha i czytać książki.

Ada
Grzenkowicz
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i gdzie się znajduje, udało się uniknąć logi-
stycznego bałaganu. 

O inicjatywie
AgileByExample to konferencja, która wyro-
sła ze społeczności Agile Warsaw i organizo-
wana jest nieprzerwanie od 2010 roku. Ze-
spół, który przygotował 6. edycję liczył osiem 
osób. To największa konferencja dedykowana 
Agile w Polsce, w której uczestniczy ponad 
500 osób. Z najważniejszymi prelegentami 
termin ustalamy jest z rocznym wyprzedze-
niem i co ciekawe, a zarazem najbardziej za-
bawne – organizacja ABE to klasyczny wa-
terfall.

nie brakowało. Dla poszukujących odpowie-
dzi na konkretne pytania przygotowana była 
specjalna „zielona” strefa networkingowa, 
gdzie można było przez dwa dni porozma-
wiać z wybitnymi ekspertami wszystkich 
zwinnych metodyk. Inicjatywę tą podzielono 
na dwa bloki: Ask the Expert oraz Coaching 
Corner.

AgileByExample jest miejscem godnym pole-
cenia również z uwagi na to, że doświadcze-
niami można było wymienić się z innymi pra-
cownikami z różnych branż i firm. To centrum 
wymiany doświadczeń dla deweloperów, te-
sterów i zarządzających projektami. Bogac-
two doświadczenia i ogrom wiedzy – warto 
obserwować ABE i czekać na kolejną edycję. 

Poza prelekcjami, szacunek dla organiza-
torów należy się za wyjątkowo sprawną 
rejestrację uczestników i naprawdę błyska-
wiczną reakcję na zmiany w prelekcjach. Jak 
to zwykle bywa, czasem ktoś się może nie 
pojawić z różnych przyczyn, ale tu komuni-
kacja do uczestników o zmianach odbywała 
się sprawnie, uczestnicy mieli też łatwy do-
stęp do informacji w dedykowanej aplikacji. 
To, co przykuło moją uwagę i bardzo mi się 
spodobało to materiały marketingowe: już 
przed samym wejściem do Multikina, gdzie 
odbywała się konferencja wiedziało się, że tu 
odbywa się ABE. W środku było jeszcze lepiej, 
dzięki jasnym i przejrzystym informacjom, co 

towych, mówiąc o tym jak zacząć kończyć 
projekty, a nie tylko je zaczynać. A jak to 
zrobić Henrik unaocznił uczestnikom wy-
korzystując swoje dzieci i kilku ochotników 
z sali.  Zamknięcie należało do ostatniego 
keynote’a, Briana Maricka. Brian to jeden 
z współautorów Agile Manifesto i w swoim 
wystąpieniu poruszył temat przewagi zwin-
nych projektów nad kaskadowymi. Przypo-
mniał również, na przekór innym, że sukces 
można odnieść nie tyko pracując w Dolinie 
Krzemowej. 

Na wyróżnienie zasługuje sesja Lightning 
talks zorganizowana pierwszego dnia kon-
ferencji. Udział w niej wzięło „siedmiu 
wspaniałych”. Nie było narzuconego z góry 
tematu, a każdy prelegent w ciągu maksy-
malnie siedmiu minut miał za zadanie mó-
wić o czymś inspirującym. Zachwycił dobór 
prelegentów i różnorodność tematów, co na 
koniec intensywnego dnia zadziałało wyjąt-
kowo pobudzająco na uczestników. 

Konferencję zdecydowanie polecam nie tyl-
ko tym, którzy już pracują zwinnie, ale także 
tym, którzy chcą się do tego przekonać. Na 
pewno warto mieć już jakąś wiedzę, bo te-
matyka jest zaawansowana. Z pewnością Ci, 
którzy borykają się w swoich projektach z ja-
kimikolwiek problemami mogli podczas niej 
porozmawiać z innymi i zainspirować się róż-
nymi rozwiązaniami i przykładami, których 
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Siła międzynarodowych zespołów
Relacja z konferencji
Monika Chutnik

liła się Joanna Tomalczyk, Dyrektor Zakupu 
znanej odzieżowej marki Top Secret. 

O ile z Chinami kojarzy się nam produkcja 
i handel, to już zaawansowane usługi out-
sourcingowe oraz projekty IT to nadal przede 
wszystkim Indie. A tam tymczasem… ter-
miny są dla ludzi, jakość jest negocjowalna, 
a każdy proces można obejść. I znów kluczem 
do współpracy staje się relacja, a buduje się ją 
poprzez codzienny spersonalizowany – czyli 
osobisty – kontakt. Dlaczego tak jest, skąd 
to się bierze? Jak budować relacje poprzez 
e-mail i chat, jeśli z góry wiadomo, że nie 
spotkamy się face to face? Do eksplorowania 
tajników dobrej, owocnej współpracy z Indu-
sami, czyli mieszkańcami Indii – a nie Hin-
dusami – wyznawcami hinduizmu, zaprosiła 
uczestników Michalina Konkel, konsultant-
ka międzykulturowa ETTA. 

– Kierunek wschodni jest ogromnie frapu-
jący także w bardziej bezpośredni sposób. 
Imigranci z Ukrainy to w tej chwili prawie 
80% wszystkich obcokrajowców pracujących 
w Polsce. Specjalistami z tego kraju coraz 
bardziej wypełnia się polski rynek IT i wydaje 
się, że dla Ukraińców jest jeszcze sporo miej-
sca. Poszczególne firmy z tej branży rekrutu-
ją z tego kierunku nawet +50% swojej załogi. 
Największym wyzwaniem w owocnej współ-
pracy jest to, że obie strony – polska i ukra-
ińska – ulegają złudzeniu, że nie występują 

się na międzynarodowej i międzykulturowej 
współpracy w biznesie. 

Strategie dopasowania kulturowego w mię-
dzynarodowych fuzjach i przejęciach dotyczą 
także polskich przedsiębiorstw, które podej-
mując decyzje o kierunku międzynarodowej 
ekspansji coraz częściej rozważają nie tylko 
bariery podatkowe i prawne, ale także ła-
twość dopasowania kulturowego do nowego 
rynku działalności. 

Chodźmy na wschód. Tam musi 
być jakaś cywilizacja! 

– Czy to, że Chińczycy twierdzą, że nie są 
w stanie osiągnąć celów ustanowionych 
przez centralę w Polsce, traktować jako 
prawdę związaną z lokalnymi realiami czy 
jako sposób na wymiganie się od pracy na 
tym samym poziomie? W jaki sposób bu-
dować relacje z partnerem z Chin i w jaki 
sposób jej jakość przełoży się na jakość wy-
konania i dostaw? – tak swoim wieloletnim 
doświadczeniem współpracy z Azjatami dzie-

Jak to możliwe, że tacy gi-
ganci jak Nokia i Siemens, 
tworząc wspólne przed-

sięwzięcie po kilku latach wycofu-
ją się z niego, a świeżo utworzone 
Nokia Siemens Networks zostaje 
podzielone, by utworzyć wcześniej 
nieplanowane konstelacje? Różnice 
kulturowe to prawie 20% przyczyn 
nieudanych fuzji i przejęć – a cho-
ciaż przyczyny niepowodzeń łatwo 
jest badać ex post, znacznie lepiej 
jest wyciągnąć odpowiednie wnio-
ski i zapobiegać biznesowym wpad-
kom na etapie planowania kolej-
nych inwestycji.

O tym – jako gospodarz wydarzenia – mówiła 
Monika Chutnik, dyrektor zarządzająca ETTA 
Global Leadership Consulting w wykładzie 
otwierającym konferencję „Siła międzyna-
rodowych zespołów”. Było to pierwsze tego 
typu wydarzenie w Polsce w pełni skupiające 
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Monika
Chutnik

Leadership & Cross-Cultural Consultant, 
Leadership Coach, pomaga międzynarodo-
wym zespołom znajdować obszar swojego 
potencjału wynikający z różnorodności jaką 
tworzą. Dyrektor Zarządzająca ETTA Global 
Leadership Consulting, firmy lidera w za-
kresie międzynarodowej i międzykulturowej 
współpracy w biznesie. Project managerów 
darzy dużą estymą i z radością pracuje z nimi 
i ich teamami w kierunku sprawnego i spój-
nego osiągania celów. 

narodowym projektom firmy w Chile dzieliła 
się swoimi doświadczeniami w zakresie we-
wnętrznej rekrutacji w firmie na stanowiska 
i do projektów wiążących się z relokacją. 
Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, 
jakie warunki muszą spełnić pracownicy jeśli 
międzynarodowy projekt oznacza także kil-
kuletni pobyt za granicą, jakie mogą być dłu-
gofalowe efekty zagranicznej relokacji oraz 
co daje przygotowanie międzykulturowe, 
o których opowiadał z własnego doświadcze-
nia Radek Walentynowicz związany z ETTA 
Global Leadership Consulting. 

Z kolei o tym, jak to jest, kiedy tą zagranicz-
ną destynacją jest Polska, jak pobyt w innym 
kraju może wpłynąć na życie, karierę i sposób 
myślenia opowiadał z osobistej perspekty-
wy Tobias Svensson, Dyrektor Zarządzający 
SSAB Polska w wystąpieniu Od szoku kultu-
rowego do nawigacji poprzez kultury. Moja 
osobista polska podróż. – Zagraniczny projekt 
urzeka poziomem wyzwań, oszołamia moż-
liwościami uczenia się nowych rzeczy. Na 
początku mówiłem ludziom „U nas w Szwe-
cji robi się to tak!”. Teraz częściej mówię do 
naszej szwedzkiej centrali „U nas w Polsce 
działa to tak a tak”. Tłumaczę, wyjaśniam. 
Stanowię interfejs – mówił Tobias Svensson. 

– Ostatecznie wiedza międzykulturowa waż-
na jest dla nas po to, żebyśmy jako menedże-
rowie sprawili, że ludzie poczują, że mogą coś 
zrobić i że będą chcieli to zrobić – uchwyciła 
sedno Grażyna Drab, doświadczony me-
nadżer od wielu lat pracujący w międzynaro-
dowym biznesie. 

Kolejna konferencja Siła Międzynarodo-
wych Zespołów odbędzie się 20 paździer-
nika 2017 roku, a wszelkie szczegóły będą 
dostępne na stronie www.silazespolow.pl 
/ www.internationalteams.eu.

mi wielonarodowych korporacji opowiadał 
z zaangażowaniem Edesio Santana, Service 
Delivery Manager IBM. 

Oko w oko z konsultantem…
W ramach konferencji Siła Międzynarodo-
wych Zespołów, oprócz dawki solidnej wie-
dzy eksperckiej oraz możliwości poznania 
praktycznych case studies, uczestnicy mieli 
także okazję do udziału w indywidualnych, 
skondensowanych do 15 minut rozmów 
z ekspertami. Dotyczyły one tematów tak 
różnych jak planowanie kolejnego kroku za 
granicą w postaci budowania oddziału wła-
snej firmy od podstaw lub poprzez przeję-
cie, trudne sytuacje z szefem z innego kraju, 
wskazówki i porady na temat prowadzenia 
międzynarodowych negocjacji lub to, jak zo-
stać profesjonalnym trenerem międzykultu-
rowym. 

Szerokie podejście do zarządzania między-
kulturowego prezentowała także Agnieszka 
Woźniak, Head of Global Employee Develop-
ment Program, Training&Recruitment, Arce-
lorMittal dzieląc się swoimi doświadczenia-
mi w zakresie budowania kultury organizacji 
otwartej na różnorodność w firmie produk-
cyjnej oraz Aleksandra Zarzycka, HR Ge-
neralist & Payroll Team UBS Business Solu-
tions Poland, dając wskazówki jak zarządzać 
trudnymi sytuacjami z pracownikami w taki 
sposób, aby jednocześnie świadomie wspie-
rać biznes w międzynarodowej organizacji. 
Zarządzanie projektami w międzynarodo-
wym wymiarze zostało bezpośrednio zaadre-
sowane także przez Katarzynę Chrulską, 
LNG Division Managera OGP Gaz-System 
S.A. oraz trenerkę międzykulturową ETTA. 
Z kolei o tym, jak efektywnie współpracować 
z Holendrami, Niemcami, Szwajcarami radzi-
ły konsultantki ETTA Dora Pędziwiatr i Bar-
bara Bartczak. 

Ekspatem być, czyli skąd ja się tu 
wziąłem? 

Organizacje oczekują sukcesów swoich mię-
dzynarodowych projektów i międzynarodo-
wych zespołów. Pytanie brzmi zatem: jacy 
ludzie, z jakim przygotowaniem, z jakimi 
kompetencjami mają największe szanse na 
sukces w międzynarodowym i międzykul-
turowym środowisku? Jak ich rekrutować? 
Odpowiedź na to pytanie można było uzy-
skać od Anny Jaroszewskiej, Recruitment 
Manager EY Global Services. Z kolei Elżbie-
ta Malicka, International Mobility & Talent 
Management Chief Specialist KGHM, odpo-
wiedzialna za zapewnienie sukcesu między-

między nami różnice kulturowe – stwierdziły 
zgodnie Iga Machalewska i Joanna Bagiń-
ska, reprezentujące Dział Rozwoju i Szkoleń 
firmy Luxoft. – Skargi i utyskiwania pojawiają 
się jednak we wszystkich obszarach wspól-
nej pracy Polaków i Ukraińców – sposób 
zarządzania zespołem, delegowanie zadań, 
oczekiwania względem kolegów z drugiego 
kraju, integrowanie zespołu i język. Dla nas 
największe wyzwanie to sprawić, że pracow-
nicy przyznają, że różnice kulturowe istnie-
ją. Dopiero wtedy temat zostanie nazwany 
i będziemy mogli rzeczywiście zacząć roz-
wiązywać sporne kwestie – dodały ekspertki 
Luxoft.

Pierwsza warsztatowa sesja przeprowadzona 
podczas konferencji „Siła Międzynarodowych 
Zespołów” była ukierunkowana na wspólne 
wypracowywanie rozwiązań typowych pro-
blemów i wyzwań pojawiających się w pol-
sko-ukraińskiej współpracy w jednym biurze, 
natomiast konsultacje eksperckie z Ritą 
Proćków, HR Manager SoftServe dały prze-
strzeń do bardziej zindywidualizowanego 
omówienia polsko-ukraińskich oraz polsko-
-rosyjskich wyzwań we własnej organizacji. 

Globalni liderzy, międzynarodowe 
projekty

O tym, jaki styl zarządzania może być naj-
bardziej adekwatny w zespołach, których 
członkowie pochodzą z bardzo różnych kra-
jów i kultur opowiadał Bartosz Poździk, 
COO Credit-Suisse CoE. Natomiast o przy-
wództwie, w którym za cel stawiane jest by 
organizacja stała się liderem dla innych or-
ganizacji i efektywnie konkuperowała (czyli 
kooperowała z konkurentami) mówił Grze-
gorz Pabian, General Manager UBS Business 
Solutions Center Wrocław przy wsparciu 
Katarzyny Romanowicz, konsultanta przy-
wództwa ETTA Global Leadership Consulting. 
– W naszych skomplikowanych czasach, kie-
dy organizacje na jednym polu konkurują, 
a na innym mogą współpracować, ważne jest 
dostrzeganie wspólnych interesów i dawa-
nie sobie i innym szansy na współpracę, tym 
bardziej jeśli dotyczy to lokalnego rynku, na 
którym razem można osiągnąć więcej – pod-
kreślał Grzegorz Pabian.

Wizja zmiany i wspólne tworzenie wartości 
dodanej ma znaczenie na każdym poziomie 
i w każdym fragmencie organizacji. O swojej 
osobistej ścieżce poprzez Lean, Six Sigma aż 
do agile i Design Thinking oraz o nieustan-
nym dążeniu do identyfikowania i chwytania 
okazji we wspólnym działaniu z pracownika-
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Między uczelnią a biznesem
Studencka Konferencja Zarządzania Projektami we Wrocławiu
Bartłomiej Zieliński

w tym czołowi specjaliści zarządzania pro-
jektami podczas czterech prelekcji.

Konferencja rozpoczęła się od prelekcji pt. 
Radość z innowacji w projekcie. Kiedy ostatnio 
coś popsuliście? Temat przedstawił Grzegorz 
Szałajko, doradca strategiczny i  menedżer 
projektów. – Okazje do robienia czegoś lepiej 
są wszędzie, a projekty to doskonałe środo-
wisko, w którym można z nich skorzystać. 
Tylko, jak dodać ekipie odwagi, aby naruszyć 
status quo? Jak rozłożyć siły, aby nie pójść na 
łatwiznę i za szybko się nie poddać? Jak za-
planować to, czego jeszcze nie wiemy? I do 
tego, jak sprawić, aby nasi szefowie byli na 
tyle cierpliwi by pozwolić nam popełniać błę-
dy? W końcu, przecież uczenie się polega też 
na tym – mówił prelegent.  

Następnie wystąpił Aleksander Lemiec, 
dyrektor wrocławskiego oddziału PMI Po-
land Chapter, zawodowo kierownik działu 
zarządzania projektami w jednej z globalnej 
firm świadczących usługi na rynku telein-
formatycznym. Przedstawił temat Zwinne 
zarządzanie zapleczem projektu, chcąc prze-
kazać uczestnikom jak klasyczne zarządza-
nie projektami podchodzi do zmiany oraz jak 
podejście zwinne radzi sobie ze zmianami 
wymagań klienta. Pokazywał, w jaki sposób 
zmiany mogą wpływać na realizację projektu 
oraz jakie są tego szanse i zagrożenia, co zro-
bić kiedy zespół przejdzie do innego projektu, 

z prelekcji pozwalających słuchaczom od-
kryć tajniki pracy na danym stanowisku 
czy w określonej branży. Eksperci pokazują 
z czym wiąże się dany zawód, jakie są jego 
problemy i wyzwania oraz jaką obrać ścieżkę, 
aby zawód ten zdobyć. Ta oczywista wiedza 
dla ludzi z doświadczeniem jest bezcenna dla 
studentów dopiero wkraczających w świat 
biznesu. Odpowiadając na tę potrzebę na-
rodził się pomysł zorganizowania Studenc-
kiej Konferencji Zarządzania Projektami na 
Uniwersytecie Ekonominczym we Wrocła-
wiu. Konferencja ma na celu zainteresować 
studentów tematyką zarządzania projektami 
i przybliżyć im pracę kierownika projektu. 
Rosnąca liczba grup otwartych na studiach 
podyplomowych o tematyce kierowania pro-
jektami pozwala stwierdzić, że dużo ludzi już 
pracujących wraca na studia, aby uzupełnić 
braki w wykształceniu w tym kierunku oraz, 
że zapotrzebowanie na tę wiedzę rośnie. Sko-
ro więc biznes pokazuje taką potrzebę, na-
leży zainteresować studentów zarządzaniem 
projektami już w czasie studiów i pokazać im 
możliowści temu towarzyszące. A pomogli 

Studenci polskich uczelni często 
narzekają na przedawniony 
materiał w programie, nieciekawe 
metody nauczania oraz 
profesorów, którzy przekazywanie 
wiedzy traktują jako przykry 
obowiązek, towarzyszący ich 
pracy naukowej. Zwracają też 
mocno uwagę na to, w jak 
niewielkim stopniu wiedza 
pozyskana na zajęciach przekłada 
się na to, co wykonują w trakcie 
odbywanych staży i praktyk. 
Wykładowcy uczący przedmiotów 
czysto biznesowych, którzy 
rzadko wychodzą poza próg 
uczelni, nie pomagają rozwiązać 
tego problemu. 

Jednym ze sposobów na przyciągnięcie 
biznesu do studentów, głodnych wiedzy 
praktycznej, są konferencje, składające się 
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współpracy z lokalnymi oddziałami PMI Po-
land Chapter. Team projektowy liczył 6 osób. 
W dniu wydarzenia zrekrutowano dodatko-
wych 6 wolontariuszy do pomocy. Zarówno 
wrocławski oddział PMI PC jak i Samorząd 
Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu są bardzo zadowoleni z tej współ-
pracy. Obu jednostkom przyświeca bowiem 
ta sama idea: szerzenia wiedzy i podnoszenia 
kompetencji ludzi w swoim otoczeniu.

Uczelnie często wypuszczają w świat stu-
dentów nie przygotowanych do podjęcia 
pracy w swoim kierunku, często też stu-
denci nie chcą pracować w dziedzinie, którą 
studiowali. Wydarzenia takie jak Studencka 
Konferencja Zarządzania Projektami pozwa-
lają im nie tylko rozszerzyć wiedzę i poznać 
branżę od środka, ale też często podjąć świa-
domy wybór co do specjalizacji czy kierunku 
studiów magisterskich. Wykładowcy często 
nie mogą pochwalić się doświadczeniem 
praktycznym, czasami też nie chcą. Właśnie 
dlatego tak bardzo potrzebni są ludzie będą-
cy specjalistami w swojej branży, potrafiący 
efektywnie przekazywać wiedzę, którzy będą 
chcieli podzielić się swoimi doświadczenia-
mi i zainspirować studentów. Bardzo cieszy 
fakt, że popularność tego rodzaju konferen-
cji, warsztatów i szkoleń rośnie, tak samo jak 
ich poziom merytoryczny i organizacyjny. Fir-
my wchodzące we współpracę z uczelniami 
w ramach podobnych programów na pewno 
odczują ich korzyść w postaci lepiej wykwali-
fikowanych kandydatów do pracy.

głodni są wiedzy praktycznej. Już piątego 
dnia po rozpoczęciu zapisów na konferen-
cję zapisało się prawie 300 osób, nie tylko 
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, 
ale też Politechniki Wrocławskiej i Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Wielu z nich jest już 
na końcu swojej przygody ze studiami i szu-
ka konkretnej wiedzy z dziedziny zarządza-
nia, którą będą mogli wykorzystać w pracy. 
Kolejną grupą są studenccy działacze, szu-
kający wskazówek do prowadzenia swoich 
własnych projektów w organizacjach jesz-
cze w trakcie studiów. Ostatni to studenci 
młodszych roczników, którzy chcą sprawdzić 
czym jest zarządzanie projektami, o którym 
tyle się słyszy i czy warto skierować w 
tę stronę swoją ścieżkę kariery. Przekrój 
tematów prelekcji pozowlił odpowiedzieć na 
potrzeby każdej z tych grup. Tak duże zainte-
resowanie pozwala z większym optymizmem 
patrzeć w przyszłość zarządzania projektami, 
zarówno jeśli chodzi o odpowiedź na popyt 
na project managerów jak i poprawę jakości 
zarządzania projektami. 

W konferencji ostatecznie wzięły udział 344 
osoby. Znacznie przekroczyło to cel organiza-
torów, jakim było zebranie 200 uczestników. 
Zwiększyło to koszty wydarzenia, lecz z po-
moca głównego partnera wydarzenia udało 
się ugościć taką liczbę studentów. Prelegenci 
usłyszeli wiele pytań od publiczności, co rów-
nież podkreśla jej zaangażowanie. 281 uczest-
ników zostawiło po sobie wypełnione ankiety, 
co pozwoli organizatorom na przeprowadze-
nie ewaluacji projektu w oparciu o dużą próbę 
respondentów. Poza małymi wyjątkami, na 
pytanie „Czy chcesz uczestniczyć w następ-
nych takich wydarzeniach?” zaznaczano od-
powiedź „Tak”. Głosy zadowolenia, zarówno 
ze strony prelegentów jak i uczestników, 
pozwalają myśleć, że konferencja doczeka 
się kontynuacji. Oznacza to również, że po-
dobne wydarzenia można z powodzeniem or-
ganizować w innych uczelniach w Polsce we 

który w firmie nabrał większego znaczenia. 
Podczas tego wystąpienia studenci dowie-
dzieli się jak wykorzystać zwinne zarządzanie 
jako rozwiązanie tych i innych problemów. 

Po krótkiej przerwie kawowej na scenie poja-
wił się Wojciech Paździor, który na co dzień 
inspiruje i wspiera w zwiększaniu satysfakcji 
z pracy. Poprowadził prelekcję nt. Dynamiki 
rozwoju zespołu projektowego. Zmiana z roli 
członka zespołu na rolę lidera lub zmiana 
projektu najczęściej wiąże się z objęciem no-
wego składu pracowników. Jest kilka rzeczy, 
o których nie można zapomnieć. Część z nich 
jest prosta i łatwa, część wymaga większe-
go wysiłku. Wojciech przedstawił słucha-
czom wskazówki, które pomogą im spraw-
niej i szybciej zbudować efektywny zespół. 
Podczas prelekcji mówił jak budować auto-
rytet,  integrować zespół,  definiować ocze-
kiwania,  wymagać  oraz jakich problemów 
moża się przy tym spodziewać. 

Na zakończenie wystąpił Michał Słaby, ak-
tywny działacz PMI Wrocław, od przeszło 11 
lat kierownik projektów, programów i PMO 
w sektorze usług finansowych. Przedstawił 
temat: Droga PMa, czyli do czego jest po-
trzebny kierownik projektu i dlaczego warto 
nim być. Udowodnił słuchaczom, że kie-
rowanie projektami daje wiele satysfakcji, 
chociaż czasem bywa stresujące, że z reguły 
gwarantuje brak rutyny oraz daje możliwość 
ciągłego doskonalenia swoich umiejętności 
i zdobywania nowych doświadczeń. Michał 
opowiedział studentom, czym na co dzień 
zajmuje się kierownik projektu i jaka jest spe-
cyfika jego pracy oraz do czego w organizacji 
potrzebni są PMowie, skąd się biorą i jakie 
czynniki decydują o ich sukcesie. Studenci 
poznali odpowiedź prelegenta na pytanie, 
czy warto wybrać kierowanie projektami jako 
ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego.

Studenci pokazali swoje zainteresowanie 
zarządzaniem projektami oraz to jak bardzo 

Zachwycony możliwościami, które daje by-
cie studentem, obecnie na kierunku zarzą-
dzanie projektami. Stypendysta studiów na 
Shippensburg University of Pennsylvania. 
Światowy finalista konkursu Global Busi-
ness Challenge od CIMA. Alumn Clima-
te-KIC: The Journey. Od początku 2016 r. 
zaczął przygodę jako kierownik projektów 
rozwoju oprogramowania. W wolnych chwi-
lach pomaga w pozyskiwaniu sponsorów 
do budowania w Polsce Pokoi Życzliwości 
– świetlic dla malych pacjentów w szpita-
lach na oddziałach dziecięcych. Wszędzie 
szuka możliwości rozwoju i podejmowania 
ciekawych inicjatyw. Kiedy nie robi niczego 
z powyższych, bierze się za kolejną pozycję 
z listy książek do przeczytania lub odkrywa 
nowe miejsca na świecie.

Bartłomiej
Zieliński
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Rysować może 
każdy!
Edyta Samborska

Jeśli myślisz, że nie umiesz rysować, nic bar-
dziej mylnego. Z pomocą nadciągają Karolina 
Jóźwik i Szymon Zwoliński, trenerzy biznesu 
z zakresu sprzedaży i rysunku biznesowego, 
entuzjaści myślenia wizualnego oraz autorzy 
książki Myślenie wizualne w biznesie. Ty też 
potrafisz rysować. Nie daj się zwieść pozo-
rom! Rysować może każdy, bez względu na 
wiek czy umiejętności artystyczne. Wystar-
czy poznać kilka prostych trików, aby zrobić 
wrażenie na warsztatach, szkoleniach czy 
spotkaniach biznesowych. Ta pozycja po-
zwoli Ci zgłębić krok po kroku praktyczne 
techniki wizualnych notatek, sketchnotingu, 
mind mappingu czy graphic recordingu.

Wbrew pozorom, aby zacząć przygodę z my-
śleniem wizualnym nie są wymagane żadne 
specjalne talenty, wręcz przeciwnie, to pro-
pozycja dla osób, które myślą, że nie potra-
fią rysować. Książka przeprowadzi cię przez 
cały alfabet myślenia wizualnego zaczynając 
od sposobów rysowania liter, zastosowania 
punktorów, łączników, ramek, na rysowa-
niu ludzi kończąc. Dowiesz się w jaki spo-

Coaching to współpraca dwóch partnerów, 
równoległych wobec siebie osób, coacha 
i podopiecznego. Jego rola oraz zapotrzebo-
wanie na coaching w Polsce rośnie, ponieważ 
coraz więcej osób uświadamia sobie jakie są 
jego korzyści i jak dzięki coachingowi można 
się rozwijać. Jednak nie zawsze idzie to w pa-
rze z jakością. Szkół i trenerów coachingu 
przybywa, a osoby bez doświadczenia w tej 
dziedzinie zaczynają pracę z ludźmi, popeł-
niając na swojej ścieżce dużo błędów. Nie 
dzieje się tak w przypadku autorów książki. 
Wojciech Badura i Robert Zych rozpoczęli 
swoją przygodę z coachingiem w latach dzie-
więćdziesiątych i na podstawie swojego do-
świadczenia oraz kilkunastu lat pracy trener-
skiej chcą przekazać czytelnikom, jak pomóc 
innym w doskonaleniu swoich umiejętności 
zawodowych. Coaching narzędziowy zwany 
jest także coaching on the job, ponieważ sto-
suje się go na miejscu pracy podopiecznych. 
Jego założeniem jest przećwiczenie nowej 
umiejętności z coachem, aby następnie moż-
na było łatwiej zastosować ją w rzeczywistej 
sytuacji. Ta książka to poradnik nie tylko dla 
coacha. Jest to również niezbędna lektura dla 
czytelników, którzy chcą się rozwijać i przy 
tym wykorzystać pomoc innych osób. 

Książka napisana jest w sposób przystępny. 
Zawiera także dużo przykładów oraz naj-
lepszych praktyk zebranych przez autorów 

Coaching 
w praktyce
Daria Ostrowska

przez lata pracy, począwszy od modelu se-
sji coachingowej, który można wykorzystać 
w swojej pracy, po „ściągę” dobrych praktyk 
dla szefów, którzy chcą pomóc swoim pra-
cownikom rozwijać się. Pozycja odnosi się do 
przykładów z polskich firm więc jest dobrym 
uzupełnieniem tego, co polski szef powinien 
wiedzieć o wspomaganiu rozwoju swoich 
pracowników. Oprócz cennych wskazówek 
dotyczących coachingu on the job, znajdzie-
my także informację o pułapkach czyhają-
cych na coacha, o pułapkach w które sami 
wpadali autorzy podczas swojej kilkunasto-
letniej pracy. Każdy rozdział zakończony jest 
podsumowaniem, który zawiera kluczowe in-
formacje systematyzujące naszą wiedzę. 

Pozycja jest fundamentalną lekturą dla osób, 
które zainteresowane są coachingiem narzę-
dziowym, szczególnie jeśli pełnią rolę lidera 
zespołu. Dzięki zawartym wskazówkom, 
technikom i narzędziom będą mogli zbudo-
wać efektywny zespół, który będzie ze sobą 
współpracował oraz stanie się podporą dla 
szefa. 

Robert Zych, Wojciech Badura, Szef w roli coacha. 
Jak coaching on the job pomaga pracownikom w sa-
modzielnym znajdowaniu rozwiązań, Wydawnic-
two Helion, Gliwice 2015, s. 231

sób przedstawić emocje, ruch czy interakcje 
pomiędzy ludźmi. Ponadto zgłębisz wiedzę 
z zakresu łączenia kolorów, rysowania sche-
matów, struktur oraz stworzysz własny bank 
ikon, który pomoże Ci wykorzystać myślenie 
wizualne w praktyce. 

Co więcej w dobie komputeryzacji i nudnych 
prezentacji jedną z rzeczy, która pozwoli Ci 
się wyróżniać są właśnie własnoręcznie przy-
gotowane slajdy. Zapomnij o powtarzalnych 
raportach czy prezentacjach. Przełam kon-
wenanse, sięgnij w głąb swojej wyobraźni, 
chwyć za kawałek papieru oraz mazaki i daj 
szansę swojej kreatywności. Nie zwlekaj 
i przekonaj się już dziś, ile zabawy i niesza-
blonowości może wnieść w Twoje życie my-
ślenie wizualne. 

To takie proste – przekonaj się sam!

Karolina Jóźwik, Szymon Zwoliński, Myślenie wizu-
alne w biznesie. Ty też potrafisz rysować, Wydaw-
nictwo MT Biznes, 2016 (wydanie I), s. 184.

STREFA PMI, NR 15, LISTOPAD 2016, WWW.STREFAPMI.PL60

STREFA RECENZJI



Efektywna i szybsza 
współpraca 
– wirtualnie
Paulina Szczepaniak

Moment, w którym 
zabawa w życie 
zaczyna się na 
dobre
Ewa Serwa

Elizabeth Harrin, autorka znana między in-
nymi z kilku bardzo dobrych pozycji książko-
wych nt. zarządzania projektami, kontynuuje 
w Collaboration Tools for Project Managers 
wątek efektywnego zarządzania i współpracy 
dzięki narzędziom wirtualnym. Książka jest 
rozszerzeniem Social media for Project Mana-
gers z 2010 r. i jest bardzo dobrym opraco-
waniem nie tylko dla kierowników projektów 
pracujących ze zwinnymi zespołami, start-
-upowo czy w małych organizacjach. Autor-
ka pokazuje w niej, że także dużym firmom 
lub korporacjom zmiana nawyków, sposobów 
komunikacji oraz narzędzi pomoże we wzro-
ście efektywności biznesowej i budowaniu 
bardziej zaangażowanego środowiska pracy.

Kluczowa w pracy PMa komunikacja i szybko 
zmieniające się warunki biznesowe nie po-
zwalają nam na stosowanie przestarzałych 
narzędzi służących tylko do monitorowania 
postępów i generowania raportów. Wyko-
rzystywanie narzędzi dostępnych dla całego 
zespołu, wspierających współpracę w czasie 
rzeczywistym oraz możliwość pracy i bu-
dowania relacji w zespołach rozproszonych 
staje się, można powiedzieć, MUST HAVE. 
Autorka przeprowadza czytelnika między 

innymi przez różne fazy projektu skupiając 
się na potrzebach komunikacyjnych, oferuje 
przewodnik 1:1 po narzędziach, opisuje róż-
ne aspekty i wymiary współpracy wirtualnej, 
z uwzględnieniem potrzeb kompleksowego 
zarządzania projektem. Porusza także aspek-
ty społecznościowe, geograficzne, kulturowe 
oraz ryzyka i wątek przekonania kadry zarzą-
dzającej do zmiany stosowanych narzędzi 
i sposobów współpracy.

Opracowanie Harrin znacznie ułatwi wybór 
oraz wdrożenie odpowiedniego oprogra-
mowania i (lub) platform współpracy, któ-
re dostosowane będą do potrzeb Waszych, 
Waszych zespołów, wymagań biznesowych 
oraz wymogów bezpieczeństwa. Ten swego 
rodzaju przewodnik pozwoli oswoić się z te-
matem, poznać wady i zalety wielu narzędzi 
wirtualnych lub ich poszczególnych funkcjo-
nalności i na końcu świadomie zadecydować, 
które z nich będą odpowiednie dla Waszych 
projektów. 

Elizabeth Harrin, Collaboration Tools for Proj-
ect Managers. How to Choose, Get Started, and 
Collaborate with Technology, Project Management 
Institute, 2016, s. 220

„Droga do stanu mentalnej dojrzałości jest 
fascynującą podróżą do wnętrza siebie”. 
Wprowadzenie do metody Insight, opartej 
na czterech poziomach: wiedzy, zasadach, 
umiejętnościach i narzędziach, to początek 
filozofii zmiany osobistej, rozwoju osobiste-
go i pracy nad sobą. W jaki sposób metoda 
Insight czerpie z doświadczeń coachingu, jak 
sprawia, że człowiek się rozwija, a efekty ja-
kie osiąga będą długoterminowe? Dlaczego 
chaotyczny umysł to nasz największy prze-
ciwnik? Jakich technik i narzędzi użyć, aby 
działanie było efektywne? Z tymi i innymi 
pytaniami zmierzysz się sam!

Nie dowiesz się jak realizować marzenia, bu-
dować dobre relacje, czy jak osiągać cele ze-
wnętrzne. Nie dowiesz się również, jak zmie-
nić swoje życie czy osiągnąć sukces. Dowiesz 
się dużo więcej, zrozumiesz, że wyłącznie od 
Ciebie i Twojego zaangażowania zależy, jak 
będzie wyglądało Twoje życie i Twój punkt 
widzenia. Źródłem każdej zmiany jesteś Ty 
sam. Celem książki i zawartej w niej meto-
dy jest zmiana sposobu myślenia, uwolnienia 
umysłu i pozbycia się negatywnych emocji, 
hamujących zmianę i blokujących rozwój. 

Książka składa się z trzech części podzie-
lonych na 10 rozdziałów. Autorską metodę 
wspierają także narzędzia Insight, aplikacja 
mobilna i cały zestaw praktycznych ćwiczeń, 

obok których nie możesz przejść obojętnie. 
Uzupełnienie wiedzy teoretycznej dużą daw-
ką ćwiczeń sprawia, że wyciągniesz własne 
wnioski. Autor nie narzuca rozwiązań, nie su-
geruje odpowiedzi, pozwala dostrzec zmiany, 
które będą zachodzić w Tobie. Pod wpływem 
lektury odpowiesz na najtrudniejsze pytania, 
zidentyfikujesz emocje i zrozumiesz, dlacze-
go jedyna przeszkoda to Twoja głowa.

Lektury Michała Pasterskiego nie przeczytasz 
jednym tchem, nie przeczytasz jej również 
przez dwa dni. Autor wymusza skupienie, 
skłania do refleksji, zestaw dobranych ćwi-
czeń motywuje do stawiania pytań i szukania 
odpowiedzi. Niewątpliwym atutem książki 
jest jej praktyczny charakter. Dołączony plan 
na 30 dni pozwala na utrwalenie metody In-
sight po przeczytaniu książki i wzmocnienie 
efektów. Mentalna dojrzałość to proces, któ-
ry jest gwarantem szczęśliwego życia i do-
brej, trwałej zmiany. Książka stanowi bardzo 
dobre kompendium wiedzy na temat ludzkiej 
psychiki, zrozumienia natury, potrzeby wol-
ności i radzenia sobie z nawykami. 

Michał Pasterski, INSIGHT. Droga do mentalnej 
dojrzałości, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2016, 
s. 697
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dr Jerzy Stawicki 
Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem 
praktycznym w zarządzaniu projektami, pro-
wadzący od 2003 roku firmę konsultingowo 
- szkoleniową JS PROJECT.
Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania 
projektami, programami i portfelem projektów, 
PMO. Fan praktycznego łączenia metod trady-
cyjnych, zwinnych, Lean i łańcucha krytyczne-
go. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty 
z zarządzania projektami. 
W okresie 1995-2003 pracował w SAP Polska, 
m.in. zarządzając projektami wdrożeniowymi 
systemu SAP, nadzorując projekty z pozio-
mu komitetów sterujących, a także kierując 
zespołami konsultantów. Członek założyciel 
PMI Poland Charter. Posiadacz certyfikatów 
PMP®, Agile Project Management Practitioner, 
PRINCE2 Practitioner, Certified Project Mana-
ger (IPMA level C) oraz CPIM.
Assesor Konkursu Projekt Roku 2010, 2011, 
2012 PMI Poland Chapter, a take assessor 
IPMA Project Excellence Award (od 2005).

Ćwiczenie 
z dialektyki

Jerzy Stawicki

Pewnie znana jest Wam stara chińska opowieść 
o wieśniaku, któremu uciekł koń i który to wie-
śniak innym mieszkańcom wsi, którzy przyszli 
wyrazić mu współczucie, odpowiedział: „może 
to dobrze, a może to źle; zobaczymy”. A w dal-
szych epizodach tej opowieści, którą zresztą 
można ciągnąć w nieskończoność, a dotyczą-
cych różnych sytuacji życiowych – zarówno 
tych wydawałoby się na pierwszy rzut oka po-
zytywnych (jak to, że koń wrócił i przyprowadził 
klacz), jak i tych wydawałoby się negatywnych 
(syn spadł z konia i złamał nogę) – odpowia-
dał zawsze tak samo „Kto wie czy to dobrze, 
czy źle; zobaczymy”. Opowieść ta reprezentuje 
specyficzny typ myślenia o świecie i otaczającej 
nas rzeczywistości – myślenie dialektyczne.

Zaraz, zaraz – powiecie. Po pierwsze o co cho-
dzi z tym myśleniem dialektycznym; po drugie; 
a jaki ma ono związek z zarządzaniem i zarzą-
dzaniem projektami? Przecież czytam „Strefę 
PMI” a nie pismo z opowieściami Wschodu.

Odpowiedź na pierwsze z tych pytań będzie 
– jak sądzę – także odpowiedzią na drugie 
z nich.

Myślenie dialektyczne, bardzo charakterystycz-
ne dla ludzi Wschodu, opiera się na trzech na-
stępujących refleksjach dotyczących otacza-
jącego nas świata. Po pierwsze, rzeczywistość 
i życie to ciągła zmiana, a coś co dzisiaj jest 
prawdziwe niedługo może stać się fałszem. 
Po drugie: u podłoża zmiany leżą sprzeczności 
(zasada yin-yang). I ponieważ zmiana jest sta-
ła, to nie należy niczego innego oczekiwać od 
sprzeczności: też będą zmienne. I po trzecie: 
rzeczywistość to system wzajemnie powiąza-
nych ze sobą elementów; patrzmy więc i na ca-
łość i na powiązania jej elementów.

I co? Łatwo jest podpisać się pod powyższy-
mi stwierdzeniami? Podejrzewam, że chyba 
nie. Przecież wszyscy na Zachodzie jesteśmy 
wychowani w kulturze i myśleniu opartych na 
arystotelesowskiej logice: zasadzie albo – albo 

(albo jedno jest prawdziwe, albo to drugie) i za-
sadzie wyłączonego środka (wszystko albo jest, 
albo nie jest i nie ma nic po środku). I stosujemy 
to podejście powszechnie, także w zarządzaniu 
i w projektach. PMBOK® Guide albo PRINCE2, 
Scrum albo Kanban, planowanie versus zwin-
ność, „ten projekt to totalna porażka” – to 
kilka najprostszych przykładów tego podejścia.  
Tylko, czy faktycznie pasuje ono do tego śro-
dowiska? Czy przypadkiem właśnie myślenie 
dialektyczne nie jest bardziej dopasowane do 
środowiska projektów, do środowiska współ-
czesnego biznesu?

Sam projekt i także projekt w jego środowisku 
to naprawdę cały system, w którym poszcze-
gólne elementy (członkowie zespołu, inni inte-
resariusze, technologia, systemy IT istniejące 
i wdrażane) są ściśle powiązane ze sobą (trzeci 
punkt myślenia dialektycznego). Przecież po-
dejście zwinne (agile) rozwinęło się w odpowie-
dzi na konieczność radzenia sobie z ciągłymi 
zmianami (punkt drugi).  A rzeczywistość pro-
jektowa to przecież ciągła zmiana (punkt pierw-
szy) – nieprawdaż?

I jeśli bliżej przyjrzymy się myśleniu dialektycz-
nemu, to szybko wyciągniemy szereg wniosków 
praktycznych dotyczących i zarządzania projek-
tami i... naszego życia. Jeśli wszystko w projek-
cie – i w życiu – się zmienia, to powinniśmy 
zwracać większą uwagę na relacje i na kontekst 
– na okoliczności danego zdarzenia. Unikniemy 
dzięki temu tzw. podstawowego błędu atrybu-
cji: typowej dla ludzi Zachodu skłonności do 
patrzenia na ludzi przez pryzmat ich cech, i nie 
uwzględniania kontekstu zdarzenia.  No tak: 
prawdą jest stwierdzenie „projects fail due to 
context, not content” – pewnie wiele razy się 
o tym przekonaliście. Może też trzeba poszukać 
„drogi środka” (jak to robią Chińczycy). Czy-
li uznać, że sytuacja, człowiek, świat nie jest 
czarno-biały, że może być „coś po środku”. I nie 
stosować myślenia „albo – albo”, lecz myśle-
nie „i – i”. Pamiętajmy też, że przeciwieństwa 

mogą się uzupełniać i prowadzić do lepszego 
zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. 
I jeszcze moja osobista refleksja: w świecie 
projektów, w świecie zarządzania, gdzie chodzi 
przede wszystkim o ludzi i relacje z nimi i mię-
dzy nimi (pamiętacie, że Peter Drucker mawiał: 
„Management is about human beings”) myślenie 
dialektyczne może być bardziej pomocne, bar-
dziej przydatne liderowi, kierownikowi projektu, 
czy menedżerowi niż logika.

Jak przestawić się na myślenie dialektyczne, 
nie zapominając jednak o myśleniu logicznym? 
Aha, mamy kolejny przykład myślenia dialek-
tycznego: zasadę „i – i”, zgodnie z podejściem 
yin – yang, to temat na odrębny felieton, albo 
na… książkę.

Już więc pewnie wiecie, co odpowiedziałem na 
uwagę jednego z moich przyjaciół „Idziesz do 
szpitala? współczuję”.  „Może to dobrze, a może 
to źle – zobaczymy”.
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