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PMO Specialist   
z WHITECOM Project Experience!!! 

 
Jako pierwsi w Polsce dajemy Państwu 

możliwość zdobycia unikatowego certyfikatu 
poświadczającego wiedzę i kompetencje 

związane z funkcjonowaniem PMO. 
 

Certyfikat przeznaczony jest dla osób, które 
już posiadają doświadczenie w pracy w PMO  

oraz adekwatną wiedzę na temat zakresu 
funkcjonowania PMO niezależnie  

od jego modelu. 
 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 
pozytywne zdanie egzaminu. 

 
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:  

tel. +48 781 006 800  /  szkolenia@whitecom.com.pl 
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Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of health. 
Learning is the beginning of spirituality. Searching and learning is where 
the miracle process all begins.

Jim Rohn

Drodzy Czytelnicy!

Skończyły się wakacje, baterie na nowy sezon cięż-
kiej pracy prawdopodobnie już naładowane. Bardzo 
się cieszę, że wielu z Was w tym wakacyjnym wy-
poczynku towarzyszyła „Strefa PMI”. Byliśmy jako 
redakcja zaskoczeni odzewem, z jakim spotkał się 
nasz wakacyjny konkurs fotograficzny. Uczestnikom 
konkursu serdecznie dziękuję za świetne zdjęcia, 
wygranym gratuluję, a wszystkich zachęcam do ich 
obejrzenia (s. 44). Oczywiście mam nadzieję, że „Stre-
fa PMI” nadal będzie Wam towarzyszyła w licznych 

wyprawach i zachęcam do przesyłania nam zdjęć z naszym kwartalnikiem w po-
dróży.

Wrzesień tego roku to moment, na który oczekiwało wielu praktyków zarządza-
nia projektami, ponieważ ukazała się kolejna edycja naszego podstawowego kom-
pendium wiedzy – PMBOK® Guide.  Oczywiście na naszych łamach postaraliśmy 
się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy ewolucja profesji zarządzania projektami 
znalazła swoje odzwierciedlenie w nowym wydaniu standardu (s. 6). W numerze 
podejmujemy też liczne tematy, które w naszej opinii mogą zainspirować każdego 
kierownika projektu. Bo taki jest właśnie cel naszego kwartalnika – zachęcać do 
poszukiwań, odkrywania świata zarządzania projektami, najpierw z nami, potem 
samodzielnie, sięgając dalej i głębiej. Mamy więc artykuły dotyczące umiejętności 
miękkich – o skutecznym networkingu pisze Ewa Serwa (s. 24), o tworzeniu opty-
malnego zespołu Paweł Dąbrowski (s. 14), natomiast z wywiadu z Bruno Kahne do-
wiecie się, czego na temat komunikacji możemy nauczyć się o ludzi niesłyszących 
(s. 34). Rozważania o lessons learned podejmuje Magdalena Baran (s. 12), a Ada Grzen-
kowicz opisuje narzędzia wspierające tworzenie inspirujących prezentacji (s. 28). To 
oczywiście tylko kilka spośród wielu tematów, jakie opisujemy w tym wydaniu 

„Strefy PMI”. Zachęcam do odkrywania pozostałych treści samodzielnie!

Zapraszam również do zapoznania się z planami dotyczącymi 12. Międzynarodowe-
go Kongresu PMI Poland Chapter (s. 42) i mam nadzieję, że spotkamy się z Wami pod-
czas tego największego wydarzenia poświęconego zarządzaniu projektami w naszej 
części kontynentu. 

Wszystkim Czytelnikom życzę inspirującej lektury!

Rozstrzygnięcie konkursu nt. The Standard for Program Management
Miło nam poinformować, że w organizowanym przez „Strefę PMI” i Marcina Schu-
berta konkursie wiedzy o zarządzaniu zwyciężył Przemysław Samitowski, który jako 
jedyny prawidłowo odpowiedział na wszystkie pięć pytań konkursowych.

W konkursie należało odpowiedzieć na pytania, które pojawiały się w pięciu kolejnych 
artykułach z cyklu Zarządzanie programem – meandry standardu autorstwa Marci-
na Schuberta. Nagrodą w konkursie są słuchawki Bose On-Ear SoundLink Bluetooth. 
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Zwinnym 
krokiem 
w stronę 
biznesu
Co nowego w szóstym 
wydaniu PMBOK® Guide? 
Szymon Pawłowski, PMP

Guide powinny być dostosowane do kontekstu 
zwinnego. Drugi aneks mapuje opisane w Ag-
ile Practice Guide praktyki i narzędzia na po-
szczególne wartości i zasady Agile Manifesto. 
Trzeci z nich to przegląd i krótkie omówienie 
najpopularniejszych metod zwinnych, między 
innymi Scrum, XP, Crystal, DSDM, SAFe, LeSS 
czy Disciplined Agile. Warty wspomnienia jest 
także Appendix X3, który prezentuje ciekawe 
narzędzie w postaci wykresu radarowego, słu-
żące do oceny, czy i w jakim stopniu można 
i warto stosować podejście zwinne w kon-
kretnym projekcie i środowisku. 

Wróćmy jednak do samego PMBOK® Guide. 
Najistotniejszą zmianą „pro-agile” w jego 
treści jest dodanie w każdym z rozdziałów 
poświęconych obszarom wiedzy sekcji zaty-
tułowanej Considerations for Agile/Adaptive 
Enviroments. Znajdziemy w nich porady doty-
czące stosowania procesów i praktyk z dane-
go obszaru wiedzy w projektach zarządzanych 
zwinnie i wskazania, jakich metod zwinnych 
można użyć w tym obszarze. Choć nie są to 
opisy szczegółowe, mogą okazać się bardzo 
przydatne zwłaszcza dla praktyków „trady-
cyjnego” zarządzania, chcących korzystać 
z metod zwinnych, dotykają bowiem same-
go sedna ich stosowania w danym obszarze. 
Przykładowo, w obszarze Project Quality Ma-
nagement uwagę zwrócono na częste kontrole 
jakości, „wbudowane” w proces wytwarzania, 
umożliwiające szybkie wykrycie problemów 
z jakością i niespójności oraz na retrospekty-
wy, które regularnie pomagają w optymalizacji 
procesów wytwórczych. 

ne wspólnie, można też je zakupić w jednym 
pakiecie i, co ciekawe, są udostępniane człon-
kom PMI w jednym pliku PDF – nie można więc 
pobrać PMBOK® Guide bez Agile Practice Guide. 
Jest to jasny sygnał, że obie publikacje należy 
traktować łącznie, co samo w sobie stanowi 
potwierdzenie, że praktyki zwinne stają się nie-
odłącznym elementem zarządzania projektami. 

Omówienie Agile Practice Guide to na pew-
no temat na osobny artykuł, warto tu jednak 
poświęcić tej publikacji parę zdań komenta-
rza. Rozpoczyna się ona od ogólnego omó-
wienia, czym jest podejście zwinne, włącznie 
z przypomnieniem Agile Manifesto. Następnie 
mamy szerokie omówienie cyklów życia pro-
jektu, od w pełni przewidywalnych, poprzez 
iteracyjne i przyrostowe aż do zwinnych, wraz 
z obszernym opisem podejścia hybrydowego. 
Kolejny rozdział mówi nam o tworzeniu śro-
dowiska zwinnego – począwszy od zdefinio-
wania przywództwa służebnego i roli pro-
ject managera właśnie jako servant leadera. 
Omówione zostały także zasady tworzenia 
zwinnych zespołów i powszechnie występują-
ce w nich role. Kolejna część poświęcona zo-
stała dostarczaniu – omówiono tu najbardziej 
popularne praktyki agile, na czele z retrospek-
cjami, daily standups, backlogiem, burndown 
i burnup chart czy tablicą Kanban. Mamy też 
rozdział poświęcony organizacyjnym aspek-
tom wdrażania i stosowania agile, gdzie mię-
dzy innymi omówiono, czym powinno cha-
rakteryzować się Agile PMO. Bardzo cenne są 
również aneksy – w pierwszym z nich opisa-
no jak poszczególne obszary wiedzy PMBOK® 

Średnio co cztery lata publikowana jest 
kolejna wersja A Guide to the Project Man-
agement Body of Knowledge, nazywanego 
w skrócie PMBOK® Guide – najbardziej po-
pularnego i uznawanego na całym świecie 
kompendium wiedzy o zarządzaniu projek-
tami. Kolejne edycje są z niecierpliwością 
wyczekiwane przez praktyków zarządzania 
projektami, którzy czerpią z niego inspi-
racje oraz wiedzę o tym, w jakim kierun-
ku rozwija się cała profesja. Z początkiem 
września światło dzienne ujrzała szósta 
edycja PMBOK® Guide, już od dawna za-
powiadana jako przełom w nieustającej 
debacie na temat: „podejście tradycyjne vs 
podejście zwinne”.

Metody zwinnego zarządzania od lat sto-
sowane są poza wąskim obszarem wytwarza-
nia oprogramowania, z którego się wywodzą 

– stały się już kanonem w projektach każde-
go typu, stąd zarówno filozofia, wartości jak 
i praktyki agile miały mocniej wejść także 
do PMBOK® Guide. Zapowiadając szóstą edy-
cję podręcznika sygnalizowano również zwró-
cenie większej uwagi na biznesowe aspekty 
prowadzenia projektów oraz rolę projektów 
w realizacji założeń biznesowych i strate-
gicznych. Przyjrzymy się więc, czy i w jakim 
stopniu zapowiadane zmiany stały się faktem. 

Ile agile w PMBOK® Guide?
Wraz z szóstą edycją PMBOK® Guide ukazała 
się kompletnie nowa publikacja – Agile Prac-
tice Guide, wydana przez PMI we współpracy 
z Agile Alliance. Oba podręczniki są promowa-
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obie te role powinny posiadać. Najważniejsze 
w tym rozdziale jest jednak omówienie kom-
petencji kierownika projektu, opartych PMI 
Talent Triangle™, którego boki zestawiają 
kompetencje techniczne (Technical Project 
Management), przywódcze (Leadership) 
oraz biznesowo-strategiczne (Strategic and 
Business Management). Szczególnie ważne 
w kontekście wyżej opisanej większej orienta-
cji na biznes, a także zupełnie nowe w PMBOK® 
Guide są te ostatnie. Wśród kompetencji biz-
nesowo-strategicznych wymieniono rozu-
mienie strategii organizacji, znajomość branży, 
w której funkcjonuje organizacja oraz zdolność 
przełożenia tych aspektów na decyzje i działa-
nia wspierające zgodność projektu ze strategią 
oraz innowacyjność. Kierownik projektu powi-
nien również potrafić wyjaśniać innym bizneso-
we aspekty projektu, przełożyć je na właściwą 
strategię realizacji projektu (delivery strategy), 
po czym wdrażać ją w sposób umożliwiający 
maksymalizację wartości biznesowej projektu. 
Kierownik projektu ma też we współpracy ze 
sponsorem zapewnić utrzymanie celów projek-
tu w zgodności ze strategią biznesową.

Wśród wspomnianych w tym rozdziale 
kompetencji technicznych kierownika pro-
jektu warto wymienić między innymi umie-
jętność dostosowania (tailoring) narzędzi, 
technik i metod, zarówno tradycyjnych jak 
i zwinnych, do specyfiki projektu oraz zdol-
ność do priorytetyzacji.

Zdolności przywódcze kierownika projektu 
zostały opisane szerzej niż umiejętności inter-
personalne w poprzednich wersjach podręcz-
nika. Oprócz typowych umiejętności miękkich 
jak na przykład komunikowanie się, zarządza-
nie relacjami i konfliktami, współpraca, budo-
wanie zespołu, mamy tu wymienione także 
krytyczne myślenie, bycie wizjonerem, po-
siadanie całościowego i systemowego spoj-
rzenia na projekt czy ciągłe uczenie się. 

W rozdziale poświęconym roli kierownika 
projektu omówione zostały również różnice 
pomiędzy przywództwem i zarządzaniem oraz 
różne style przywództwa, z których szczegól-
nie warto wymienić przywództwo służebne 
(servant leadership). 

Wprowadzenie nie musi być nudne
Już przy pierwszym przejrzeniu nowego wy-
dania PMBOK® Guide rzuca się w oczy rekon-
strukcja i duże zmiany w treści pierwszych 
trzech rozdziałów, wprowadzających do zarzą-
dzania projektami. Zawarte tam w poprzedniej 
edycji momentami niezbyt pasjonujące treści 
zostały znacząco skrócone. Z korzyścią dla 
czytelnika – obecna zawartość tych rozdzia-

Orientacja na biznes
Drugą najbardziej istotną spośród zapowiada-
nych zmian miało być uwzględnienie bardziej 
biznesowego podejścia do projektów. Zwia-
stunem tej zmiany było opublikowanie 3 lata 
temu PMI Talent Triangle™ – trójkąta kompe-
tencji PMI, którego boki opisują trzy obszary 
kompetencji kierownika projektu, a wśród 
nich właśnie Strategic and Business Manage-
ment. Kompetencje biznesowe i strategiczne 
uznano więc za kluczowe dla kierownika pro-
jektu – nie będzie on już tym, który interesu-
je się tylko „dowiezieniem” projektu „na czas, 
w budżecie, zgodnie z ustalonym zakresem”. 
To bardziej zorientowane na biznes podejście 
znajdzie również swój wyraz w większym na-
cisku na uzasadnienie biznesowe i realizację 
korzyści projektowych. W tym celu stworzo-
no nową kategorię dokumentów – Business 
documents, zaliczając do nich Business case 
oraz nowość – Project benefits management 
plan. Jest to znacząca zmiana w porówna-
niu do piątej edycji, gdzie Business case było 
jedynie wejściem do procesu Develop Project 
Charter, a potem… nie było już używane ani 
razu. W szóstej edycji oba wyżej wymienione 
dokumenty biznesowe mają być utrzymywane 
przez cały cykl życia projektu, choć wciąż trak-
towane są jako zewnętrzne wobec projektu. 
Nie są więc aktualizowane w ramach proce-
sów PMBOK® Guide, stanowią natomiast wej-
ścia do wielu procesów. Odpowiedzialnym za 
utrzymywanie Business case uczyniono spon-
sora, natomiast do kierownika projektu nale-
ży zapewnienie, że projekt dostarcza korzyści 
opisane w obu dokumentach biznesowych 
oraz dopilnowanie zgodności pomiędzy tymi 
dokumentami a kartą projektu i planem zarzą-
dzania projektem. W podrozdziale dotyczącym 
dokumentów biznesowych opisane zostały 
również miary sukcesu projektów, z wyraźnym 
wskazaniem, że sukces to już nie tylko osią-
gnięcie celów projektu zgodnie z planem, ale 
przede wszystkim uzyskanie korzyści opisa-
nych w uzasadnieniu biznesowym. Project ma-
nagement benefits plan ma natomiast określić 
sposób i terminy pomiaru tychże korzyści oraz 
wskazać osoby za to odpowiedzialne.

Być jak dyrygent – rola kierownika 
projektu

Kolejną dużą zmianą w porównaniu do po-
przednich wersji PMBOK® Guide jest nowy 
rozdział 3., poświęcony roli kierownika projek-
tu. Zaczyna się on od ciekawego porównania 
kierownika projektu do dyrygenta dużej or-
kiestry, ze wskazaniem wspólnych cech, jakie 

Wiele nawiązań do praktyk zwinnych znajduje 
się również w sekcjach Trends and Emerging 
Practices, obecnych we wszystkich rozdzia-
łach poświęconych obszarom wiedzy. Nic 
w tym dziwnego – adaptacja praktyk zwin-
nych we wszelkiego typu projektach jest 
obecnie jednym z dominujących trendów 
w zarządzaniu projektami. Duch i filozofia 
agile przeniknęły również inne fragmenty 
podręcznika. Na jego kartach natkniemy się 
chociażby na przywództwo służebne, samo-
organizujące się zespoły, retrospektywy, bac-
klog, epiki i user stories, wśród narzędzi i tech-
nik opisane są między innymi Agile release 
planning czy Burndown chart. W opisie wielu 
procesów wskazano różnice w ich stosowaniu 
w środowisku zwinnym oraz przykłady zasto-
sowań metod agile. 

Niezwykle istotnym do zrozumienia, w jaki 
sposób do podejścia zwinnego odnosi się 
PMBOK® Guide, jest fragment rozdziału 1, do-
tyczący rodzajów cyklu życia projektu. Obok 

„tradycyjnego”, przewidywalnego cyklu ży-
cia mamy opisane cztery inne, równoważne 
rodzaje cyklu życia: przyrostowy, iteracyjny, 
adaptacyjny oraz hybrydowy. Wszystkie cykle 
życia zostały omówione szerzej w dodatku 
X3 wraz ze wskazaniem, w jakich okoliczno-
ściach warto je stosować. Jest to doszcze-
gółowienie koncepcji opisanej w poprzed-
niej edycji i stanowi wyraźne wskazanie, że 
traktowanie PMBOK® Guide jako podejścia 
typu waterfall od dość dawna nie jest już 
zasadne.

Czy można więc powiedzieć, że PMBOK® 
Guide w swoim szóstym wydaniu stał się 
nagle podręcznikiem zwinnego zarządza-
nia projektem? Z pewnością nie i być może 
twardogłowi entuzjaści agile poczują się tym 
zawiedzeni – nie ma tu bowiem przełomu ko-
pernikańskiego i pełnego zastąpienia praktyk 

„tradycyjnych” metodami zwinnymi – WBS 
nie zostanie zastąpiony przez product backlog, 
a klasyczny harmonogram przez burndown 
chart. Jak powiedział Darryl Booker w wy-
wiadzie dla Strefy PMI: „IT IS STILL A PROJ-
ECT – so you need to apply and utilize ’same 
old, same old’ project management techniques. 
(…) So, if you like to be a good at Agile first 
you need to be at managing the projects”. Tym 
niemniej, szóste wydanie PMBOK® Guide daje 
nam wiele wskazówek dotyczących uwzględ-
niania filozofii agile w projektach oraz stoso-
wania konkretnych zwinnych praktyk. Nie 
staniemy więc już przed wyborem – sto-
sować PMBOK® Guide czy agile, lecz raczej 
przed wyzwaniem połączenia najlepszych 
praktyk podejścia tradycyjnego i zwinnego.
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Resource Management, który został przemia-
nowany na Project Resource Management 
i obejmie zarządzanie wszystkimi zasobami, 
nie tylko ludzkimi. Do tego obszaru przenie-
siony został proces Estimate Activity Resour-
ces, wcześniej obecny w obszarze Project Time 
Management. 

W szóstym wydaniu PMBOK® Guide pojawią 
się trzy nowe procesy: 

Manage Project Knowledge to proces 
w obszarze wiedzy Project Integration Man-
agement. Konieczność mocniejszego zazna-
czenia wagi zarządzania wiedzą w projektach 
była zgłaszana przez wielu praktyków, także 
z Polski, i nareszcie to oczekiwanie środo-
wiska zostało uwzględnione – zarządzanie 
wiedzą projektową znalazło swoje oficjal-
ne miejsce w PMBOK® Guide i nie będzie już 
wspominane jedynie „przy okazji”. Co ważne, 
proces obejmuje zarządzanie nie tylko wiedzą 
udokumentowaną (explicit knowledge), ale 
także tą niespisaną (tacit knowledge), opisuje 
więc „miękkie” metody dzielenia się wiedzą 
i tworzenia kultury organizacji uczącej się.

Control Resources w obszarze wiedzy Pro-
ject Resource Management, to proces dodany 
ze względu na to, że ten obszar wiedzy obej-
muje teraz zarządzanie wszystkimi zasobami, 
nie tylko ludzkimi. Brak procesu monitoro-
wania i kontrolowania w tym obszarze był do 
tej pory tłumaczony tym, że nie kontrolujemy 
ludzi, tylko ich pracę oraz jej efekty. Ale teraz, 
gdy obszar uwzględnia również inne zasoby, 
takie jak materiały czy sprzęt, dodanie proce-
su kontrolowania jest jak najbardziej zasadne. 

Implement Risk Responses w obszarze 
wiedzy Project Risk Management to z kolei do-
bra odpowiedź na pojawiające się do tej pory 
wątpliwości dotyczące tego, w jakim procesie 
i w jaki sposób wdrażamy reakcje na ryzyka 
i jak to wpływa na inne procesy zarządzania 
projektem. 

Usunięty został natomiast proces Close 
Procurements – opisane tam wcześniej kwe-
stie zostaną zawarte w procesie Close Project 
or Phase. W efekcie nowe wydanie PMBOK® 
Guide opisze nam 49 procesów, w porówna-
niu do 47 procesów w piątej edycji standardu.

Zmienione zostały też nazwy niektórych 
procesów – co ciekawe, w pewnym stopniu 
nastąpił odwrót od wprowadzonego w piątym 
wydaniu ujednolicenia nazw procesów moni-
torowania i kontrolowania. Ponadto, proces 
Perform Quality Assurance nosi obecnie nazwę 
Manage Quality, a zamiast Plan Stakeholder 
Management  mamy Plan Stakeholder En-
gagement. Całość zmian w nazewnictwie 
procesów prezentuje Tabela 1. 

Emerging Practices, Tailoring Considerations 
oraz opisaną już wcześniej Considerations for 
Agile/Adaptive Enviroments. 

Key Concepts to zebranie najważniejszych 
pojęć i koncepcji dotyczących danego obsza-
ru wiedzy. Nie są to kwestie zupełnie nowe, 
w większości były już one opisane wcześniej, 
różnicą jest to, że zebrano je i uporządkowano 
na początku rozdziału. Wszystkie te koncep-
cje dodatkowo zostały zebrane razem w do-
datku X4.

W sekcjach Trends and Emerging Practices 
opisano najnowsze kierunki, w jakich rozwi-
ja się zarządzanie danym obszarem wiedzy.  
Przykładowo, w obszarze Project Schedule 
Management opisano iteracyjne harmono-
gramowanie z wykorzystaniem backloga oraz 
metody zarządzania przepływem pracy typu 

„pull”, charakterystyczne dla metody Kanban. 
Pomocne dla praktyków chcących skorzy-

stać z PMBOK® Guide będą również sekcje 
Tailoring Considerations. Znajdziemy tam py-
tania, jakie należy sobie zadać przy doborze 
praktyk odpowiednich dla danego projektu. 
Na pewno pomoże to kierownikom mniej zło-
żonych projektów w rezygnacji z części opisa-
nych procesów czy metod oraz dopasowaniu 
PMBOK-owych wskazówek do specyfiki pro-
jektu. 

Kolejnym elementem, który może pomóc 
w lepszej orientacji w gąszczu opisanych 
praktyk jest Appendix X6 – Tools and Tech-
niques, wprowadzający kategorie narzędzi 
i technik oraz mapujący je na procesy, w któ-
rych są wykorzystywane. To coś, czego do tej 
pory w PMBOK® Guide brakowało i na pewno 
będzie stanowić dużą pomoc dla przygotowu-
jących się do egzaminów PMP® i CAPM®. 

Co w procesach piszczy? 
Nowe wydanie niesie za sobą wiele zmian 
w obszarach wiedzy i procesach, choć nie są 
to zmiany fundamentalne. Zasadnicza kon-
strukcja PMBOK® Guide pozostała taka sama 

– nie pojawiły się nowe obszary wiedzy czy 
grupy procesów. Wprowadzono natomiast 3 
nowe procesy, jeden usunięto, zmieniono też 
nazwy niektórych obszarów wiedzy i proce-
sów. Całość zmian w procesach i obszarach 
wiedzy podsumowuje Tabela 1. 

Obszar Project Time Management nazy-
wać się od tej pory będzie Project Schedule 
Management –  zmiana ta jest słuszna, bo 
czas upływa niezależnie od nas i nie da się 
nim zarządzać, możemy natomiast zarządzać 
rozłożeniem prac projektu w czasie, czyli har-
monogramem. Większe korekty pojawiły się 
w obecnym obszarze wiedzy Project Human 

łów już na pierwszy rzut oka wydaje się zde-
cydowanie bardziej przejrzysta i zrozumiała. 
Począwszy od samego omówienia czym jest 
projekt, gdzie w porównaniu do poprzedniej 
wersji podkreślono to, że projekty wprowa-
dzają zmiany w organizacji (Projects drive 
change) oraz, co już wspomniano, przynoszą 
wartość biznesową (Projects enable business 
value creation). Omówione zostały również 
powody, dla których organizacje podejmują 
projekty. Zdecydowanie bardziej zrozumiały 
jest opis Organizational Project Management 
i związków pomiędzy projektami, programami 
i portfelami oraz pracą operacyjną. W rozdziale 
1. podkreślono również konieczność dostoso-
wania (tailoring) praktyk opisanych w PMBOK 
do specyfiki i potrzeb konkretnego projektu. 
Zamieszczono tu także  znacznie skróconą 
wersję zawartego wcześniej w 3. rozdziale 
opisu grup procesów (Process Groups) i obsza-
rów wiedzy (Knowledge Areas). Dzięki temu 
uniknięto nużących powtórzeń tych samych 
treści w różnych miejscach standardu. 

Rozdział 2. szóstego wydania zatytułowa-
ny The environment in which projects operate 
zawiera treść skróconą i uproszczoną wzglę-
dem analogicznych zagadnień poruszanych 
w wydaniu piątym. Bardziej klarownie opisane 
zostały przysparzające do tej pory wątpliwości 
interpretacyjnych kwestie Organizational pro-
cess assets i Enterprise environmental factors. 
Porzucono szczegółowe opisy typów struk-
tur organizacyjnych (funkcyjna, macierzowa, 
projektowa, złożona) – typologia ta była zbyt 
dużym uproszczeniem, któremu wymykała się 
rzeczywistość wielu projektów. W nowym wy-
daniu mamy natomiast czytelną tabelę przed-
stawiającą aż 10 różnych typów struktur or-
ganizacyjnych ze wskazaniem podstawowych 
cech każdej z nich i różnic pomiędzy nimi.

Podsumowując zmiany w pierwszych roz-
działach PMBOK® Guide – nowe wydanie 
oferuje nam zdecydowanie krótsze, ciekaw-
sze i łatwiejsze w odbiorze wprowadzenie do 
zarządzania projektami. Wygospodarowane 
w ten sposób miejsce przeznaczono na bardzo 
ważny, omówiony wyżej rozdział poświęcony 
roli kierownika projektu. 

By czytało się lepiej…
Również w kolejnych rozdziałach PMBOK® 
Guide, tych opisujących kolejne obszary wie-
dzy i procesy w nich zawarte, dopilnowano, 
by treść była bardziej przystępna dla korzy-
stających z podręcznika. Każdy z dziesięciu 
rozdziałów poświęconych obszarom wiedzy 
rozpoczyna się w wystandaryzowany sposób 
czteroma sekcjami: Key Concepts, Trends and 
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Kierownik projektów, konsultant, trener 
i mentor w obszarze zarządzania projek-
tami z wieloletnim doświadczeniem we 
wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania 
projektami, portfelami, PMO i zarządza-
nia ryzykiem. Nieustannie poszerza swoją 
wiedzę, uzupełniając dorobek o kolejne 
branżowe certyfikaty: PMP, PRINCE2 Prac-
titioner, MoR Practitioner, P3O Practitioner, 
PRINCE2 Agile, AgilePM, TSPM, Change Ma-
nagement, ITIL. Pasjonat zarządzania projek-
tami, ciągłego doskonalenia i dzielenia się 
wiedzą, od kilku lat zaangażowany w prace 
PMI Poland Chapter, obecnie jako redaktor 
naczelny kwartalnika „Strefa PMI”.

wtedy wprowadzono dużą modyfikację samej 
struktury PMBOK® Guide (dodano obszar wie-
dzy Project Stakeholder Management), a tym 
razem tak widocznych na pierwszy rzut oka 
zmian nie było, to jednak w znacznym stop-
niu zmieniły się duch i filozofia PMBOK® Guide, 
a jego treści lepiej odpowiadają kierunkom, 
w jakich rozwija się nasza profesja.

Nie sposób opisać w pojedynczym artykule 
wszystkich zmian wprowadzonych w nowym 
wydaniu PMBOK® Guide. Zachęcam wszyst-
kich do sięgnięcia po szóste wydanie i sa-
modzielne zapoznanie się z nowościami. Na 
pewno będzie to łatwiejsze niż wcześniej 

– w moim odbiorze nowe wydanie wyróżnia 
dbałość o to, by podręcznik był zdecydowanie 
bardziej przyjazny czytelnikowi. 

* * *
Kolejne wydania PMBOK® Guide odzwiercie-
dlają kierunki, w jakich zmienia się profesja 
zarządzania projektami. Tworzone są na za-
sadzie konsensusu w środowisku i opisują 
praktyki, co do których stosowania panuje 
szeroka zgoda w branży. Zadaniem kolejnych 
edycji PMBOK® Guide nie jest więc kreowanie 
czy ustanawianie nowych trendów w zarzą-
dzaniu projektami, ale raczej „kodyfikowanie” 
sprawdzonych już praktyk, stosowanych po-
wszechnie i w projektach każdego typu. Trze-
ba o tym pamiętać, by nie zagalopować się 
w ocenie tego, że w PMBOK® Guide wciąż jest 
czegoś za mało, lub że standard zmienia się 
zbyt powoli. 

Można śmiało powiedzieć, że zmiany 
w szóstym wydaniu idą o wiele dalej niż zmia-
ny wprowadzone w poprzedniej wersji. I choć 

Szymon
Pawłowski
PMP

Initiating 
Process 
Group

Planning 
Process Group

Executing 
Process Group

Monitoring 
and Controlling 
Process Group

Closing 
Process 
Group

Project Integration 
Management

Develop 
Project 
Charter

Develop Project Management Plan Direct and Manage Project Work
Manage Project Knowledge
(nowy proces)

Monitor and Control 
Project Work
Perform Integrated 
Change Control

Close Project 
or Phase

Project Scope 
Management

Plan Scope Management
Collect Requirements
Define Scope
Create WBS

Validate Scope
Control Scope

Project Schedule 
Management
(wcześniej:
Project Time 
Management)

Plan Schedule Management
Define Activities
Sequence Activities
Estimate Activity Resources
(przeniesiony do Project Human Resources 
Management)
Estimate Activity Durations
Develop Schedule

Control Schedule

Project Cost 
Management

Plan Cost Management
Estimate Costs
Determine Budget

Control Costs

Project Quality 
Management

Plan Quality Management Manage Quality
(wcześniej: Perform Quality Assurance)

Control Quality

Project Resource 
Management
(wcześniej: Project Human 
Resource Management)

Plan Resource Management 
(wcześniej: Plan Human Resource 
Management)
Estimate Activity Resources
(przeniesiony z Project Time Management)

Acquire Resources
(wcześniej: Acquire Project Team)
Develop Team
(wcześniej: Develop Project Team)
Manage Team
(wcześniej Manage Project Team)

Control Resources
(nowy proces)

Project 
Communications 
Management

Plan Communications Management Manage Communications Monitor 
Communications
(wcześniej: Control 
Communications)

Project Risk 
Management

Plan Risk Management
Identify Risks
Perform Qualitative Risk Analysis
Perform Quantitative Risk Analysis
Plan Risk Responses

Implement Risk Responses
(nowy proces)

Monitor Risks
(wcześniej: Control Risks)

Project Procurement 
Management

Plan Procurement Management Conduct Procurements Control Procurements Close 
Procurements
(proces usunięty)

Project Stakeholder 
Management

Identify 
Stakeholders

Plan Stakeholder Engagement 
(wcześniej: Plan Stakeholder Management)

Manage Stakeholder Engagement Monitor Stakeholder 
Engagement 
(wcześniej: Control 
Stakeholder Engagement)

Tabela 1. Zmiany w obszarach wiedzy i procesach PMBOK® Guide
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), wydanie piąte i szóste
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Pogranicza.
Proces czy projekt?
Marek Gmerski

nego. Kierownik odpowiedzialny za rozwój 
tego systemu ma do dyspozycji zasoby do 
ich realizacji. Każdą zmianę (zlecenie rozwo-
jowe) wycenia metodą uproszczoną. Stosuje 
wycenę w osobodniach [MD] szacowanych 
na oprogramowanie zmiany (zlecenia), bo 
doświadczenie pokazało, że programiści są 
najbardziej krytycznym zasobem, a na pod-
stawie MD programistów można również 
szacować pracochłonność analizy, testów, 
określać zapotrzebowanie na środowiska 
techniczne itd.

Zleceń rozwojowych zawsze jest więcej 
niż zdolności „fabryki zmian” do ich realiza-
cji. W związku z tym zgłoszenia po wstępnej 
selekcji są wyceniane, a następnie ustawiane 
w kolejce do realizacji, albo odrzucane. Decy-
zje te podejmowane są podczas rutynowych 
spotkań administratora biznesowego z wła-
ścicielem systemu i kierownikiem odpowie-
dzialnym za rozwój.

Nawiasem mówiąc, całe to zarządzanie 
bardzo przypomina proces (sic!) zarządzania 
zmianą stosowany w większych projektach. 
Nieprawdaż?

Rys. 1. Mały rozwój systemu informatycznego

od planu, zasoby są domyślnie zorganizowa-
ne i prealokowane. To świat procesów, który 
doskonali się poprzez powtarzalność. W tym 
świecie nasz projektowy business product 
byłby wytworzony sprawniej. Czy możemy 
jakoś to wykorzystać?

Pogranicze  #1: Mały rozwój
Dla każdego ważnego systemu informatycz-
nego, po wdrożeniu kreuje się 3 procesy. Są 
to: utrzymanie, wsparcie, oraz proces (sic!) 

rozwoju. Każde pojedyn-
cze zlecenie rozwojowe 
spełnia definicję projek-
tu (unikalne, tymczaso-
we, etc.). Problem w tym, 
że jest zbyt małe, aby 
zastosować dlań kano-
niczny zestaw do za-
rządzania projektem za-
wierający kartę projektu, 
plan projektu, realizację 
z raportowaniem i za-
rządzaniem zmianą oraz 
zamknięcie z raportem 
końcowym, rozliczeniem 

oraz przekazaniem produktów do użytkowa-
nia z utrzymaniem. Sięgamy więc do wytycz-
nych zarządzania portfelowego zawartych 
w The Standard for Portfolio Management, 
z jednoczesnym uproszczeniem i wystandary-
zowaniem konstrukcji pojedynczego projektu.

Mały rozwój – przykład
Wybrana grupa menedżerów ma prawo za-
mawiać zmiany do systemu informatycz-

Co trzeba rozumieć ze świata pozaprojek-
towego, aby skutecznie kierować projek-
tem? Jak zarządzać czymś, co jest trochę 
projektem i trochę nim nie jest?

Projekt „czysty”
Czym byłby projekt „czysty”? Byłby idealnie 
zgodny z definicją czyli byłoby to unikalne, 
tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane 
po to, aby wytworzyć tzw. business product. 
Business product to coś, dzięki czemu spon-
sorowi będzie lepiej. Ów 
business product jest 
jednocześnie nie do ku-
pienia ot tak, z półki. 
Musimy go wytworzyć 
naszym projektem, wy-
korzystując specjalnie 
zorganizowane pod ten 
cel zasoby.

A gdyby potrzebny 
nam business product 
dało się kupić z półki? 
Wtedy cena byłaby za-
pewne korzystniejsza niż 
suma budżetowa projek-
tu. A gdyby nawet nie, to na pewno zyskaliby-
śmy na czasie. Gdyby potrzebne nam business 
products dało się produkować seryjnie, to od-
padłby nam cały kłopot związany z organizo-
waniem się do projektowej pracy, itp. Gdyby...

To gdybanie ma bardzo głęboki sens. Prowa-
dzi nas do świata, w którym interesariusze są 
znani bez potrzeby przeprowadzania ich ana-
lizy, rezerwy na ryzyko i zmiany ograniczają 
się do niewielkich dopuszczalnych odchyleń 

Wskazówka
Gdyby projekt można było po-
zbawić cech projektu i „przema-
lować” na proces, efektywność 
zauważalnie wzrośnie. Efektyw-
ność zależy bowiem wprost od 
unikalności: im większa, tym 
większa niepewność i wynikają-
cy z niej narzut na próby i błędy 
nazywane, zależnie od kontek-
stu, ryzykiem lub zmianą.

Realizacja
Odbiór

Wdrożenie
Zgłoszenia

Odrzucenie
Rezygnacja

Selekcja
Priorytetyzacja

P
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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

jakości np. wymóg angażowania dostaw-
ców, którzy przeszli proces wewnętrznej 
certyfikacji, obowiązek uzyskania pozy-
tywnej opinii od głównego architekta IT 
w sprawie dopuszczenia danego rozwią-
zania informatycznego do wykorzystania 
w projekcie,

 ■ Stosowanie tych samych szablonów do-
kumentów niezależnie od rodzaju projektu.

Podsumowanie
Można pokusić się o stwierdzenie, że sukces 
firm prowadzących biznes projektowy wy-
maga umiejętności „uprocesowienia” swoich 
projektów, zbalansowania unikalności i po-
wtarzalności, selekcji tego co w danym przy-
padku najlepsze.

Produkcja zleceniowa zawsze jest de fac-
to portfelem projektów. W małym rozwoju 
mamy de facto portfel mikroprojektów. To są 
tylko dwie rodziny przykładów. Są inne. Np. 
wielkie przedsiębiorstwa wprowadzają proce-
dury, aby „uprocesowić” powtarzalne elemen-
ty w swoich projektach. Kto z nas nie słyszał 
o procedurach zakupowych? Kto w IT nie sły-
szał o release management?

A na koniec zastanówmy się, jak opanowa-
no w IT problem z kontrolą projektów nie do 
opanowania? Są projekty, w których zawcza-
su wiadomo, że ich zakres nie da się określić 
przed rozpoczęciem pracy nad tym zakresem, 
i wiadomo, że zakres ten jest tak unikalny, że 
będzie pływał. Rozwiązaniem okazał się pro-
ces złożony z takich samych iteracji, które 
różniły się „tylko” zakresem. Agile jest także 
pograniczem!

Pozostaje mi na koniec życzyć Czytelnikom 
udanej eksploracji pogranicza.

Z powyższego przykładu wychodzi ciekawa 
kombinacja procesowo zarządzanych podob-
nych projektów i unikalnych programów pro-
jektów złożonych z typowych projektów.

Rys. 2. Portfele i programy projektów 
w przedsiębiorstwie z produkcją zleceniową

Sposoby na poprawę 
efektywności

Idąc w kierunku ograniczania unikalności, prę-
dzej czy później dotrzemy do typowych metod 
optymalizacji procesów. Wśród nich bardzo 
skuteczna jest standaryzacja produktów za-
rządzania, standaryzacja w szeroko rozumia-
nej organizacji pracy oraz, jeśli to możliwe, 
standaryzacja typowych business products. 
Sięgając do teorii:
1. The Standard for Portfolio Management, 

3rd ed. zaleca spójność w obszarach risk, 
communication, resources oraz zaleca tzw. 
performance management framework.

2. PMBOK® Guide 5th ed. oczekuje, że na 
starcie projektu skorzystamy z corporate 
knowledge base, wykorzystamy „gotow-
ce”, a na koniec projektu uaktualnimy tę 
bazę o nasze lessons learned.

Wybrane praktyczne przykłady:
 ■ Karta zlecenia, zamówienia, zmiany – bę-

dąca uproszczonym odpowiednikiem kar-
ty projektu, zastępującym również plan 
projektu (project management plan),

 ■ Plan zlecenia produkcyjnego będący od-
powiednikiem planu projektu ograniczo-
nego do baselines,

 ■ Gotowe domyślne specyfikacje zakresu 
np. typowy zakres usługi zaprojektowania 
wnętrza domu lub biura stosowany przez 
firmy projektujące wnętrza,

 ■ Wystandaryzowane listy interesariuszy 
z listami zagadnień ułatwiającymi zdefi-
niowanie przyszłej współpracy, np. lista 
ról potrzebnych do przeprowadzenia in-
stalacji produkcyjnej w środowisku syste-
mów informatycznych,

 ■ Wystandaryzowane procedury postę-
powania dla typowych zagrożeń – naj-
częściej w formie procedur zapewnienia 

Pogranicze nr #2: Produkcja 
zleceniowa

Zlecenie produkcyjne w produkcji zleceniowej 
lub małoseryjnej spełnia definicję projektu: 
jest unikalny klient, z jego unikalnym zakre-
sem do realizacji, z unikalną dla tego klienta 
wyceną i unikalnym dla zlecenia kompletem 
project baselines. Niezbyt unikalne są zaso-
by. Zakres zlecenia też nie jest tak do końca 
unikalny, bo jest jakąś wersją czy kombinacją 
tego, co jest w ofercie katalogowej.

Projekty wokół produkcji zleceniowej – przykład
Przedsiębiorstwo produkujące aparaturę elek-
tryczną dla przemysłu jest zarządzane portfe-
lowo. Istnieje portfel mniej lub bardziej poten-
cjalnych kontraktów (zamówień od klientów), 
który kontrolowany jest przez zespół handlo-
wy oraz zarząd. Konsekwencją pracy zespołu 
handlowego jest lista konkretnych zleceń pro-
dukcyjnych, które są dalej kontrolowane przez 
produkcję, w formie portfela zleceń produk-
cyjnych. Na rzecz produkcji pracuje logistyka, 
która, zależnie od potrzeby, stosuje gotowe 
sprawdzone schematy współpracy z dostaw-
cami (czyli procesy) albo kreuje wewnętrzne 
małe projekty ukierunkowane na pozyskanie 
danej dostawy. Mamy więc trzy obszary funk-
cjonalne z trzeba współzależnymi portfelami 
projektów.

Produkcja zleceniowa jest realizowana 
według specyfikacji tworzonych w wyspe-
cjalizowanej komórce w produkcji, nazywa-
nej nieprzypadkowo działem rozwoju. Dział 
rozwoju ma swoje własne projekty, których 
produktem głównym jest zawsze specyfikacja. 
Niezależnie jednak od charakteru konkretne-
go zlecenia produkcyjnego (badawczo-rozwo-
jowe, marketingowe, realizacyjne dla klienta), 
dla produkcji istnieje po prostu jeden portfel 
zleceń produkcyjnych otrzymywanych z dzia-
łu rozwoju.

W szerszej perspektywie zlecenia produk-
cyjne to jeden z istotnych elementów unikal-
nych większych całości. Na przecięciu ocze-
kiwań handlowców, działu rozwoju, produkcji 
i logistyki powstają małe unikalne programy 
projektów. Składają się z projektu rozwo-
jowego (specyfikacja, prototypy, zlecenia 
produkcyjne rozwojowe), zadań zaopatrze-
niowych (których nikt nie nazywa nawet pro-
jektami), zleceń produkcyjnych oraz... przy-
szłych potencjalnych projektów dla klientów. 
Zasadą jest, że jednym ze zleceń produkcyj-
nych w programie jest produkcja na zlecenie 
klienta. To zapewnia orientację programów 
na rynek.

Portfel projektów:
Zamówienia klientów

Portfel projektów:
Zlecenia produkcyjne

Portfel
projektów:
Specyfikacje
produkcyjne

aparatów

Procesy
i projekty

w logistyce

Programy
projektów
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wspólny szacunek ryzyk podejmowanych 
na kolejny, nowy tydzień aktywności budują 
strategiczny backlog usprawnień, przenikają-
cy do backlogu zadań. Brak regularnych pauz  
w celu oglądania się za siebie i dostosowywa-
nia kierunku pracy skazuje projekt na niewy-
korzystany potencjał, a zespół projektowy na 
ograniczone bądź wręcz dysfunkcyjne zaan-
gażowanie w pracę.

Lekcje czy retrospekcje?
Konstruktywne podejście do rozwiązania 
powyższych kwestii podpowiada podejście 
Agile w postaci retrospekcji realizowanej 
w Scrumie. Wartość dodana tego spotkania 
manifestuje się poprzez regularność, skupie-
nie na wyniku spotkania (lista usprawnień 
wraz z osobami odpowiedzialnymi za podję-
cie się ich w najbliższej iteracji) oraz poprzez 
monitorowanie kondycji kultury ciągłych 
usprawnień – statusu zadań i problemów 
z poprzednich retrospekcji. Scrum definiuje 
uczestników spotkania poprzez kryterium 
praktycznego zaangażowania w pracę – jest 
to spotkanie dla zespołu, bez zewnętrznych 
obserwatorów. 

W przypadku prowadzenia zwinnego pro-
jektu – project manager może być również 
uczestnikiem retrospekcji. Albo dołącza do 
spotkania w wyznaczonym przez zespół od-
cinku czasowym, albo jest uczestnikiem tak 
zwanej Overall Retrospective jeśli w projekcie 
pracuje więcej niż jeden zespół Scrumowy 
(Large-Scale Scrum) a spotkanie uwzględnia 

projekt jest inny, jednak pewne problemy po-
trafią wracać jak bumerang. 

Badania pokazują, że 91% kierowników pro-
jektów zdaje sobie sprawę z wartości lessons 
learned, jednak tylko 13% przeprowadza je 
dla wszystkich swoich programów2. Lessons 
learned nie są jednak remedium na zmiany 
w trakcie projektu ani tym bardziej nie wspie-
rają usprawnień czy innowacji jeśli czas na re-
fleksje i decyzje ma miejsce po dostarczeniu 
projektu. Nie budują także strategii uspraw-
nień systemowych w organizacji. Dlaczego?

Po pierwsze, jednorazowe spotkanie to za 
mało. Warto dlatego uwzględnić algorytm 

„pamięci obiadowej”, innymi słowy: jeżeli pa-
miętasz co znalazło się na talerzu każdego 
dnia minionego tygodnia to jest duża szansa 
na to, że będziesz pamiętać co znaczącego 
wydarzyło się przez ostatni tydzień w pro-
jekcie. Czy podobną wartość przyniesie pró-
ba reminescencji doświadczeń z ostatniego 
półrocza? Można sobie tylko wyobrazić nie-
strawność spowodowaną ilością zjedzonych 
magdalenek dla stymulacji pamięci...

Po drugie, spotkanie nie ma na celu snu-
cia sentymentalnej wyliczanki z bierną pu-
entą o tym, że już niczego nie można zmie-
nić. Wprost przeciwnie, rezultat spotkania 
powinien zakładać decyzje o reakcjach na 
rzeczywistość dynamiki projektowej. Głos 
kierownika projektu nie jest jednak jedynym 
bądź wyrokującym – jest kolejnym oprócz 
głosów osób z zespołu projektowego. Suma 
doświadczeń i perspektyw zaangażowane-
go zespołu obejmująca tydzień pracy oraz 

W słynnej powieści W poszukiwaniu stra-
conego czasu narrator wraca do przeszło-
ści po zamoczeniu w herbacie ciastka mag-
dalenki. Przypadkowy bodziec wywołuje 
falę wspomnień – niespójnych i wyideali-
zowanych – które zapełniają strony ob-
szernej powieści. W jaki sposób project 
managerowie kontynuują tradycję prozy 
francuskiej? 

Czy podążanie ścieżkami wielokrotnie wy-
deptanami przez nas samych lub innych pro-
ject managerów jest zawsze najlepszym wy-
borem? Zwłaszcza, kiedy ślady kroków często 
zbiegają się w jednym punkcie – w ślepej 
uliczce o nazwie lessons learned1. Z jednej 
strony skończony projekt należy do przeszło-
ści, z drugiej strony nie powinno się o nim od 
razu zapominać. 

Zarządzić – dowieźć 
– zapomnieć?

Lessons learned w większości przypadków 
stanowi synonim zaniedbania i dezintegracji 
kultury projektowej zamiast kojarzyć się 
z obowiązkowym i wartościowym elementem 
fazy zamknięcia projektu. Najczęściej powta-
rzającym się argumentem jest brak czasu. Nie 
tylko traci na tym zespół projektowy – po-
zbawiony możliwości konstruktywnej ewalu-
acji sukcesów i porażek, ale również traci na 
tym organizacja – nie korzystając z wypraco-
wanych tropów do usprawnień ani nie ucząc 
się praktyki usprawnień systemowych. Każdy 
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W poszukiwaniu
straconego projektu
Magdalena Baran
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Magdalena 
Baran

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

w sytuacji patowej, gdyż spełniają swoją rolę 
tylko w danym kontekście i przy okazji podo-
bieństwa bolączek systemowych. Nie są więc 
szybkim i uniwersalnym skryptem ratowania 
projektu. Wyręczanie się gotową instrukcją 
stwarza fałszywe wrażenie alibi dla projektu, 
nie prowadzi jednak do rozwiązania proble-
mów.

Dobre praktyki powinny natomiast funk-
cjonować jako argument dla alternatywnych 
propozycji – o czym powinien przypominać 
project manager. Uwzględnia to najnowszy 
raport State of DevOps 20175 punktujący 
przywództwo transformacyjne jako kluczowy 
czynnik przesądzający o jakości współpracy 
zespołowej i związanych z nią wynikach. De-
cyzyjność zespołu oraz kultura feedbacku są 
nie mniej ważne od automatyzacji testów. 

Project manager nie posiada licencji na za-
bijanie potencjału projektu – bezkrytycznie 
poddając się schematom zamiast reagując 
i dostosowując sposób swojego zaangażowa-
nia we wsparcie projektu. Warto dlatego mieć 
na uwadze, że poprawa tego ostatniego bę-
dzie procentować przy kolejnych projektach. 
Retrospektywne podejście powinno być czę-
ścią zintegrowanej kultury projektowej, dzięki 
czemu zyskują na tym nie tylko projekt i ze-
spół, ale także organizacja. 

1. Szczegółowa analiza lessons learned jest uwzględ-
niona w artykułach w 12. numerze ‘Strefy PMI’

2. Ada Grzenkowicz, Lessons Learned odczarowane 
w: Strefy PMI, nr 12, 2016, s. 6-7

3. Donella H. Meadows, Thinking in Systems: 
A Primer, Chelsea Green Publishing, 2008

4. Podstawowy błąd atrybucji – pojęcie wprowa-
dzone do psychologii społecznej, opisuje po-
wszechną skłonność do wyjaśniania zachowania 
obserwowanych osób w kategoriach przyczyn 
wewnętrznych i stałych (np. cech charakteru) 
przy jednoczesnym niedocenianiu wpływów sy-
tuacyjnych, zewnętrznych.

5. State of Devops 2017 Report, https://puppet.
com/resources/whitepaper/state-of-devops-re-
port

korelacjom. Te ostatnie bywają najbardziej 
zwodnicze. W przypadku projektów nie-
rozwiązane problemy czy blokujące postęp 
pracy niespodzianki mogą oznaczać złożony 
problem. Być może taki, który został zigno-
rowany przez innego project managera. Być 
może powtarza się on w innych projektach, 
ale przybiera zmienioną postać. Z drugiej 
strony nie wszystkie kwestie muszą być zło-
żone – należy mieć na uwadzę również i tę 
podchwytliwą cechę właściwą systemom. 
Dlatego warto żeby kierownik projektu 

– dzięki retrospekcjom – współtworzył z ze-
społem interaktywną opowieść o projekcie. 

Wszystko zaś jest systemem – od termo-
statu po drzewo, nie wspominając o organiza-
cjach. Trafnie wyjaśnia to Donella Meadows3. 
Na przykład przekonanie o racjonalności jest 
dowodem... nieracjonalności. Nie jesteśmy 
racjonalni, ponieważ nie wiemy wszystkie-
go o wszystkim – nie mamy możliwości 
poznania złożoności systemów, w których 
funkcjonujemy. Przekonywał o tym Herbert 
Simon, laureat nagrody Nobla z dziedziny 
ekonomii, twórca teorii ograniczonej 
racjonalności. Według niej podejmujemy 
decyzje nie tylko zgodnie z ograniczeniami 
naszej wiedzy, ale również według osobistych 
asocjacji i kryterium podobieństwa do zna-
nych nam sformułowań czy przebytych do-
świadczeń. W związku z tym zawsze warto 
konsultować swoje decyzje z innymi, gdyż 
pierwszy, subiektywny wybór wcale nie musi 
być najlepszym. Jest to szczególnie znaczące 
w roli project managera, który nie tylko powi-
nien brać pod lupę osobiste nawyki, ale także 
edukować o tym innych – zespoły i interesa-
riuszy.

Czas nie leczy projektu
Projekt charakteryzuje przewrotna sprzecz-
ność – z jednej strony jest wyjątkowy i niepo-
wtarzalny, z drugiej strony zaś przewodzi sta-
łe problemy i blokady, które w strategicznych 
momentach – i nie tylko wtedy – powodują 
spięcia i uniemożliwiają postęp pracy. Podsta-
wowy błąd atrybucji4 w przypadku projektów 
polega na uleganiu łatwości automatycznego 
przetwarzania informacji – bazujących na 
skojarzeniach i tezach niepopartych analizą 
kontekstu projektowego, lecz związanych 
z kliszami twierdzeń czy zredukowanymi best 
practices. 

Nadreprezentacja best practices w organi-
zacji może świadczyć o braku kultury myśle-
nia systemowego. Najlepsze praktyki bowiem 
okazują się być najgorszym sprzymierzeńcem 

różnych interesariuszy oraz przedstawicieli 
zespołów – po tym jak odbędzie się retro-
spekcja na poziomie zespołów. Ten drugi ro-
dzaj spotkania zdecydowanie wzmacnia i roz-
wija kulturę myślenia systemowego.

Retrospekcja aktywizuje również do wyj-
ścia ze strefy komfortu zarówno project ma-
nagera, jak i zespół – zderzając wyobrażenia 
i założenia karty projektu ze zweryfikowany-
mi, rzeczywistymi wyzwaniami. W rezultacie 
backlogi usprawnień mogą stanowić podsta-
wę do meta-retrospekcji, która w ramach les-
sons learned wyróżni najbardziej adekwatne 
i strategiczne zmiany lub wskaże powtarza-
jący się, nierozwiązany problem. Powinien to 
być znaczący sygnał dla organizacji w kierun-
ku rozwijania kultury ciągłych usprawnień. 

Backlog usprawnień nie powinien jednak 
podzielać losu słynnego dzieła W poszuki-
waniu straconego czasu, którego tytuł wie-
le osób kojarzy, ale którego prawie nikt nie 
przeczytał. Organizacja bowiem – szczegól-
nie PMO – powinna dbać i rozpowszechniać 
rejestr usprawnień przy okazji przyszłych 
projektów a project managerowie powinni go 
uwzględniać, minimalizując dzięki temu efekt 

„mądrego project managera po szkodzie”.

Myślenie życzeniowe czy 
systemowe?

Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy w pro-
jekcie – tak podpowiada myślenie życzenio-
we. Każdy projekt to nowa przygoda, dlatego 
nie dziwią postawy kierowników projektów 
przypominające mobilizację zdobywców 
nowych światów. Chciałoby się wierzyć, iż 
nowy projekt nie będzie transmitował starych 
problemów – gdyby nie to, że jest on częścią 
danej organizacji i jej wyjątkowego systemu 
ograniczeń, polityk i zamiecionych po dywan 
zaszłości.

Gdyby słynny Sherlock Holmes nie prakty-
kował pogłębionych obserwacji oraz nie ćwi-
czył uważności – nie byłby skutecznym de-
tektywem i straciłby pracę. Przed podobnymi 
zadaniami znajdowania szkieletów w szafie 
projektu stają także project managerowie. 
Często jednak zdarza się, że nie podejmują 
wtedy „śledztwa”, nie rozmawiają ze świad-
kami, nie analizują przesłanek, nie słuchają 
innych... Nie rozwiązują zagadki, którą osta-
tecznie spotyka los kolejnego punktu w zbio-
rze lessons learned. 

Myślenie systemowe natomiast dyscypli-
nuje do pogłębionych poszukiwań i analiz, nie 
zadowala się pewnikami ani nie ufa prostym 
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Skoro więc mamy do czynienia z obiektywnie 
potwierdzonym sukcesem możemy przejść 
do retrospektywy projektu i zastanowić się, 
jakież to czynniki pozwoliły zespołowi w tak 
niewiarygodnie (nomen omen) koncerto-
wy sposób zrealizować ten projekt. W mojej 
ocenie decydujące znaczenie odegrały trzy 
elementy.

Super-synergia
Wielu z nas uważa, że osiągnięcie przez ze-
spół zdolności do konsekwentnego i powta-
rzalnego uzyskiwania efektu synergii to naj-
wyższa forma dojrzałości grupy. Osobiście 
podzielam pogląd Jona Katzenbacha i Do-
uglasa Smitha2, według których prawdziwy, 
synergistyczny zespół to dopiero uwertura 
dla efektywności na poziomie ponadprzecięt-
nym. Autorzy definiują prawdziwy zespół jako 
niewielką grupę osób o komplementarnych 
umiejętnościach i wspólnie wypracowanym 
podejściu do realizacji wykonywanej pracy. 
Dodatkowo, członkowie prawdziwego zespo-
łu w równym stopniu angażują się w działania 
prowadzące do osiągnięcia współdzielonego 
celu nadrzędnego i celów szczegółowych. 
Podzielane przez członków zespołu poczu-
cie współodpowiedzialności za osiągnięcie 
tych celów opiera się na jasno i rozłącznie 
zdefiniowanej indywidualnej odpowiedzial-
ności za poszczególne obszary. Nawiasem 
mówiąc, kiedy rozmawiam z uczestnikami 
szkoleń na temat czynników decydujących 
o skuteczności zespołów, dochodzą oni do 
tych samych wniosków. Wszystkie te cechy 

Program koncertu otwierającego XXIV Mię-
dzynarodową Letnią Akademię Muzyki Daw-
nej obejmował uwertury i koncerty na różne 
instrumenty wspominanego wyżej Georga 
Philippa Telemanna, wykonywane przez wy-
jątkowy zespół składający się z mentorów 
tegorocznej Akademii. Zapowiadało się nieźle, 
bo lubię brać udział w zdarzeniach niepowta-
rzalnych, a przy tym podzielam najbardziej 
znane upodobanie inżyniera Mamonia (i pierw-
sze wcale nie wyklucza drugiego). Rzeczywi-
stość przerosła wszystkie, nawet najśmielsze 
oczekiwania. Ponieważ jednak traktuję muzy-
kę w bardzo podobny sposób jak Jimi Hendrix, 
postanowiłem trochę zracjonalizować swoją 
ocenę i poszukać obiektywnych kryteriów 
sukcesu dla tego wydarzenia.

Z badań1 wynika, że ludzie słuchają muzyki 
z trzech podstawowych powodów. Pierw-
szy z nich ma bardzo indywidualny, intymny 
wręcz charakter i związany jest z możliwością 
autorefleksji i budowaniem poczucia własnej 
wartości. Po drugie, muzyka pomaga ludziom 
budować relacje, wyrażać własną tożsamość 
i wartości oraz gromadzić informacje na te-
mat otoczenia. Trzeci powód jest może mniej 
wzniosły, ale wcale nie mniej ważny – słu-
chanie muzyki sprawia ludziom przyjemność. 
Z mojego punktu widzenia każde z tych trzech 
kryteriów sukcesu zostało zrealizowane tam-
tego popołudnia z wielką nawiązką. Nie będę 
wchodził w szczegóły dwóch pierwszych, ale 
co do trzeciego muszę przyznać, że choć od 
koncertu minęło już niemal dwa miesiące to 
nadal czerpię z zapasów dopaminy, która się 
wówczas uwolniła. 

Zadzwonił do mnie kolega z pytaniem, czy 
nie poleciłbym kogoś, kto podejmie się tłu-
maczenia na żywo wykładu o tematyce 
muzycznej. Znany ekspert (i muzyk) miał 
opowiedzieć prostym językiem o bardzo cie-
kawych zdarzeniach, przeplatając opowieść 
licznymi fragmentami muzyki, co istotnie 
obniżało szacowaną pracochłonność zada-
nia. Wykład inaugurował tegoroczną edycję 
pewnej wartościowej inicjatywy, która jednak 
w poprzednich latach doświadczyła – na-
zwijmy to delikatnie – bolesnych zawirowań. 
W związku z tym, dużym plusem miały być 
nieprzesadnie wygórowane oczekiwania fi-
nansowe tłumacza. Jestem pewien, że i wam 
przytrafiają się często podobne sytuacje. Ktoś 
pyta was o coś, albo mówi wam coś, używa-
jąc słów i zwrotów niosących z sobą jasne 

– jak się na pierwszy rzut oka wydaje – prze-
słanie, ale wiecie, że w rzeczywistości chodzi 
o coś innego. Mój kolega wcale nie pytał, czy 
poleciłbym kogoś do tej pracy. On prosił, że-
bym to ja się jej podjął. I choć z wiekiem za-
czynam osiągać pierwsze sukcesy w trudnej 
sztuce asertywności, a tłumaczenia traktuję 
jako rodzaj osobliwego hobby i podejmuję się 
niemal wyłącznie tłumaczeń pisemnych, to 
mój kolega miał zbyt silne argumenty, bym 
mu odmówił. Przemyślenia, którymi chcę 
się z Wami podzielić powstały pod wpływem 
koncertu, na który zaproszono mnie przy oka-
zji tego zlecenia i nie dotyczą ani asertyw-
ności, ani komunikacji manipulacyjnej, ale 
niezwykle skutecznego zespołu, który w zna-
komitym stylu zrealizował wszystkie cele, dla 
których został powołany.

Przemyślenia
pod wpływem… Telemanna
Jak stworzyć zespół, który osiągnie sukces? 

Paweł Dąbrowski
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Posiada ponad 20-letnie doświadczenie 
jako kierownik projektu, facylitator, trener 
oraz analityk i konsultant biznesowy. An-
gażuje się w projekty edukacyjne, projekty 
optymalizacji procesów biznesowych, wdro-
żenia standardów i metodyk zarządzania 
projektami oraz analizy biznesowej. Prze-
prowadza audyty i badania projektów na 
różnych etapach realizacji. Autor polskiego 
wydania PMBOK® Guide. Jeden ze współza-
łożycieli polskiego oddziału stowarzyszenia 
IIBA®. Obecnie w firmie WHITECOM prowa-
dzi szkolenia oraz projekty doradcze i wdro-
żeniowe.

Paweł
Dąbrowski
PMP, CBAP, 
PRINCE2 Practitioner

iteracyjnym ponawianiu tego prostego pro-
cesu. Trudno powiedzieć jak wiele razy trzeba 
powtórzyć taki proces, żeby poziom zaufania 
pomiędzy członkami zespołu osiągnął poziom, 
na którym swobodnie dzielimy się z innymi 
swoimi emocjami. Specyfika mojej pracy po-
woduje, że mam wiele kontaktów z dużą liczbą 
ludzi. Większość z nich zdaje się wątpić, czy 
w relacjach zawodowych taki poziom zaufania 
w ogóle jest możliwy. Ileż to barwnych odpo-
wiedzi już usłyszałem – głównie od kierowni-
ków projektu w takich branżach jak budownic-
two, czy energetyka – co też by ich spotkało 
ze strony zespołu, gdyby zaczęli się swobodnie 
dzielić swoimi emocjami! A mimo to jestem 
absolutnie przekonany, że dopiero na tym 
poziomie zespoły zyskują niemal nieograni-
czony potencjał. Emocje, które wyzwoliły się 
u wszystkich tamtego popołudnia przybrały 
niemal namacalną, materialną postać. Spro-
wokowali je muzycy, ale rychło dołączyli do 
nich słuchający. Jestem głęboko przekonany, 
że podobny efekt uzyskują wszystkie zespoły 

– nie tylko muzyczne – których siła, konstruk-
cja i filozofia działania opiera się na zaufaniu.

I to powinno wystarczyć. Tylko tyle i aż tyle. 
Jeśli uda Wam się doprowadzić do zaistnienia 
w Waszych zespołach tych trzech elemen-
tów nic nie zdoła Wam przeszkodzić w regu-
larnym osiąganiu sukcesu – czego Wam i so-
bie szczerze życzę.

1. T. Schäfer, P. Sedlmeier, C. Städtler, D. Huron, 
„The psychological functions of music listening”, 
Frontiers in Psychology, 2013, 4:511.

2. Jon R. Katzenbach, Douglas K. Smith, Siła ze-
społów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność 
organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001

3. D. Bohm, On Dialogue, Routledge, London 1996.
4. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeń-

stwa, Znak, Kraków 2007.

że wykorzystujemy czyjś argument dla nada-
nia większej mocy własnemu, a czasem nawet 
zdarza się, że przyznajemy komuś rację. Ale 
głównym celem jest wygrana. W dialogu nikt 
nie stara się wygrać. Wygrywają wszyscy, 
jeśli tylko wygrywa ktokolwiek. Do tego 
potrzebne jest zupełnie inne nastawienie, zu-
pełnie inna atmosfera. Nieczęsto mam okazję 
być uczestnikiem, czy choćby obserwatorem 
dialogu, bo nie jest to umiejętność powszech-
na (a i ja daleki jestem w niej od doskonało-
ści). Każdy z sześciu utworów wykonywanych 
w trakcie tego koncertu był przepełniony dia-
logiem od pierwszej do ostatniej nuty. Każdy 
utwór grany był w nieco innym składzie, ale 
dla muzyków nie stanowiło to najmniejszego 
problemu. Strumień znaczeń trwał i płynął 
niezależnie od zmian personalnych. Nikt nie 
próbował zawłaszczać terytorium. Nikt nie 
próbował wygrywać kosztem innych, a jed-
nocześnie każdy grał swoją partię intensyw-
nie słuchając pozostałych, tworząc harmonię 
ocierającą się o doskonałość. To było najlep-
sze szkolenie na temat komunikacji, w jakim 
kiedykolwiek uczestniczyłem!

Zaufanie
Wszelkie aktywności, jakie podejmujemy jako 
jednostki i jako grupy są zorientowane na przy-
szłość, ponieważ cele, które chcemy dzięki nim 
zrealizować (a także ewentualne korzystne 
i niekorzystne skutki tych aktywności) są za-
wsze późniejsze w czasie niż środki, za pomocą 
których staramy się je osiągnąć. Powoduje to, 
że podejmując rozmaite aktywności musimy 
zmierzyć się z niepewnością. Jak wiadomo są 
tylko trzy pewne rzeczy dotyczące przyszło-
ści: śmierć, podatki i to, że pewna znana sta-
cja telewizyjna wyemituje pod koniec grudnia 
film „Kevin sam w domu”. Reszta spowita jest 
bardziej lub mniej nieprzeniknionym mrokiem 
niepewności. Narzędziem, które pomaga ra-
dzić sobie z tym w wymiarze technicznym jest 
szeroko rozumiane zarządzanie ryzykiem. Jego 
odpowiednikiem w wymiarze interpersonal-
nym jest zaufanie. Piotr Sztompka4 stwierdza, 
że zaufanie to nierozerwalnie związany z dzia-
łaniem klucz do zrozumienia społecznej eg-
zystencji ludzi i definiuje zaufanie jako zakład 
podejmowany na temat niepewnych, przy-
szłych działań innych ludzi. Na tak rozumiane 
zaufanie składają się dwa elementy tworzące 
swoisty mikro-proces: definiowanie przekonań 
wyrażanych jako oczekiwania wobec otocze-
nia oraz aktywne podejmowanie działań wy-
nikających z tych oczekiwań. Budowanie za-
ufania wobec innych polega na nieustannym, 

można było dostrzec u muzyków wykonują-
cych ten koncert. Raz jeszcze muszę podkre-
ślić, że zespół nie gra w tym składzie regu-
larnie. Powstał przy okazji Akademii i składał 
się z mistrzów, którzy w trakcie jej trwania 
mieli prowadzić zajęcia warsztatowe dla mło-
dych muzyków. Co więcej, muzycy grali bez 
dyrygenta, co było kolejnym potwierdzeniem 
ich najwyższych kompetencji. Profesjonalizm 
i fachowość same w sobie nie gwarantują 
jednak sukcesu. Jakże często zdarza się nam 
widzieć wielkie katastrofy w wykonaniu ze-
społów składających się z ekspertów, którzy 
ewidentnie bardziej zainteresowani są kon-
frontacją niż kolaboracją (świadomie uży-
wam tego słowa i wierzę, że kiedyś uda się 
je pozbawić silnie pejoratywnego wydźwięku). 
Nadzwyczajny efekt, którego doświadczyłem 
tamtego popołudnia był dziełem super-sy-
nergii prawdziwego zespołu, który osiągnął 
jeszcze wyższy poziom doskonałości. Według 
Katzenbacha i Smitha staje się tak wtedy, gdy 
członkowie prawdziwego zespołu dodatkowo 
okazują sobie wzajemnie troskę o osobisty 
rozwój i indywidualny sukces. Nie miałem 
najmniejszych wątpliwości, że coś takiego 
obserwuję, kiedy słuchałem Agaty Sapiechy 
grającej solową partię w koncercie a-moll.

Dialog
Komunikacja stanowi z jednej strony podsta-
wę, z drugiej zaś spoiwo wszelkiej działalności 
zespołowej. Sądzę też, że skuteczna komuni-
kacja to jedna z najtrudniejszych umiejętności, 
szczególnie jeśli myślimy o jej najbardziej do-
skonałej formie, jaką jest dialog. Bądźmy jed-
nak ostrożni zanim nazwiemy dialogiem ten 
rodzaj komunikacji, w który angażujemy się 
w czasie rozmaitych spotkań i innych codzien-
nych form interakcji w naszych projektach. 
David Bohm porównuje dialog do strumienia 
znaczeń przepływającego pośród nas, przez 
nas i pomiędzy nami, dzięki czemu możliwe 
staje się współdzielenie tych znaczeń przez 
całą grupę i w rezultacie wyłanianie się z nich 
nowej świadomości i nowego zrozumienia3. 
Przeciwstawia przy tym dialog jakościowo od-
miennej formie komunikacji jaką jest dyskusja, 
sprowadzająca się do przeciwstawiania sobie 
i analizy wielu odmiennych punktów widze-
nia. Wprawdzie dyskusja również ma pewną 
wartość, ale jest ona ograniczona limitem 
prezentowanych w dyskusji stanowisk. Co 
więcej, dyskusja przypomina nieco grę w ping 
ponga, w której uczestnicy odbijają prezento-
wane stanowiska i pomysły próbując zdobyć 
jak najwięcej punktów. W tej grze zdarza się, 
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Ostrożnie – frAgile!
Ostateczny krach systemu korporacji 

Michał Serwa

kilku, kilkunastu czy niekiedy kilkudziesięciu 
lat. Co oni robili przez ten czas? Dlaczego 
nie budowali relacji by żyło, pracowało, do-
woziło się projekty lepiej? Wygląda na to, że 
lepiej, albo raczej bezpieczniej, jest mieć na 
wszystko podkładkę. W razie gdyby przyszło 
się tłumaczyć, to zawsze będzie co pokazać. 
Niestety takie podejście wywodzi się z kultu-
ry pracy modnej w latach 90-tych, gdzie ka-
rani za błędy pracownicy nauczeni doświad-
czeniem zaczynali je ukrywać. Błędów nie 
widać, a premia się zgadza. Nasuwające się 
wnioski pokazują, że brak zaufania prowadzi 
do kalectwa, braku samodzielności, a przede 
wszystkim zabija kreatywność i zadowolenie 
z pracy.

Duszone są łososie, 
w pomidorowym sosie…

W skostniałych, zakorzenionych w przeszło-
ści organizacjach brakuje kultury wymiany 
wiedzy, nie tylko wewnątrz organizacji, ale 
przede wszystkim poza nią. Pracownicy, któ-
rzy po studiach pracują w jednej firmie przez 
15 lat, przeważnie są awansowani na wyższe, 
zarządcze stanowiska. Często Ci ludzie nie 
rozwijają się poza pracą, są nieświadomi tego, 
że trawa u sąsiada może być bardziej zielona, 

zmian. Sama korporacyjna propaganda i wola 
zarządu bez odpowiedniego nastawienia, 
chęci zmiany i pokazania jakie realne korzy-
ści może osiągnąć każdy pracownik z nowe-
go podejścia, niewiele tak naprawdę zmieni.

… że zaufanie, to taka czarna 
świnia…

No właśnie, jak to jest z tym zaufaniem, 
gdzie można to kupić, ile ma pamięci, czy 
jest wodoodporne i na ile bateria wystar-
cza? Badając organizację, zachowania ludzi 
i podejście kierownictwa można wyciągnąć 
wiele wniosków już po dwóch tygodniach od 
przeczytania pierwszych maili, chociażby na 
temat tego jaka jest kultura organizacyjna… 
Dlaczego, gdy pojawiają się pierwsze proble-
my czy ryzyka, które są bardzo odległe, czy 
zwykłe przekazanie wiedzy – dodaje się kie-
rowników czy zaraz potem dyrektorów w tzw. 

„DeWu”? Przecież Ci ludzie pracują ze sobą od 

Ready? (mind)Set, Go!

Jak pokazują własne obserwacje, ogromną 
ilość czasu poświęcamy na przeprocesowa-
nie procedur, na „warsztaty”, które nie wy-
pracowują rozwiązań czy jałowe dyskusje 
i procesy decyzyjne, gdzie finalnie nikt nie 
chce wziąć na siebie odpowiedzialności. Pro-
cedury, owszem są ważne, wytaczają nam 
ramy, w jakich powinnyśmy się poruszać, by 
być w zgodzie z prawem, ładem korporacyj-
nym czy po prostu z kulturą, normami i stan-
dardami danej organizacji. Ktoś kiedyś spisał 
ten kodeks, otoczenie się zmieniło, przyszło 
nowe pokolenie, a procedury zostały bez 

Błędy zawsze można na-
prawić, ale czas stracony 
na podejmowanie decyzji 

jest nie do odzyskania.

Miłosz Brzeziński

STREFA PMI, NR 18, WRZESIEŃ 2017, WWW.STREFAPMI.PL16

STREFA WIEDZY

http://www.strefapmi.pl


Proaktywny i kreatywny, pełny energii lider, 
nastawiony na budowanie relacji i biznes. 
Praktykę zdobywał w środowiskach wielo-
kulturowych, w branży IT, finansowej oraz 
w sektorze rządowym Polski jak i Wielkiej 
Brytanii. Posiada doświadczenie w zakresie 
wdrażania projektów informatycznych, biz-
nesowych oraz regulacyjnych dla jednego 
z największych banków na świecie. W wol-
nych chwilach poszerza swoją wiedzę i stara 
uczyć się na błędach innych. Rozwija kom-
petencje pracując w Zarządzie PMI PC. Inte-
resuje się psychologią, nowinkami technolo-
gicznymi, trenuje Muay Thai. Regeneruje się 
słuchając muzyki z lampowego wzmacnia-
cza podziwiając przy tym holenderskie style 
akwarystyki.

Michał
Serwa

wydają się być nieodwracalne, a jeśli, to na 
pewno jest to praca na kilka lat.  

Kochaj mnie, mimo wszystko…
Załóżmy, że pomimo powyższych przeciw-
ności zaczniemy krzewić wartości Agile 
w korporacji. Zbudujemy dedykowany zespół, 
wyślemy ludzi na szkolenia, kupimy Jirę, za-
trudnimy Scrum Mastera… stop! Doświad-
czonego Scum Mastera przecież nie ma na 
rynku dla nas… no to zatrudnimy Agile Co-
achów albo firmę konsultingową. Przebudu-
jemy strukturę i jedziemy. 

Los Trabantos
Podsumowując powyższe, z punktu widzenia 
menedżera, nasuwa się kilka zasadniczych 
pytań przy tego typu transformacji, myślę 
nawet, że takie, powinien sobie zadać każdy 
CEO szykujący się na zmiany: Po co korpora-
cje chcą stosować podejście zwinne i czy są 
na to gotowe? Czy biorą pod uwagę ryzyka 
związane ze zmianą mindsetu? Jakie błędy 
są popełniane podczas tej – niemałej zmia-
ny kulturowej? Czy zacząć od małych, czy 
może od razu od core’owych dla organizacji 
projektów?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą 
dojść do konstruktywnych wniosków, a być 
może pozwolą uniknąć niewybaczalnych błę-
dów. Zmiany są dobre, pod warunkiem, że są 
przemyślane, a zmiana postaw i filozofii dzia-
łania to ścieżka krytyczna dla organizacji.

równa się Transparencja, a nie równa się 
Polityka. Jak powszechnie wiadomo, w du-
żych firmach często polityczne zagrania 
opłacają się bardziej niż koncentracja na 
produkcie. Z autopsji wynika, że najwięcej jej 
możemy spotkać w sytuacji kiedy kadra się 
nie zmienia od wielu lat, a świeża krew nie 
napływa. 

The Wall
Przy tworzeniu zespołów Scrumowych kadra 
zarządzające nie jest w stanie zrozumieć, co 
to znaczy, że zespół jest samoorganizujący 
się. Hey! Teacher, leave us kids alone! Pada-
ją pytania: „a kto pełni rolę ich kierownika? 
a kto ich będzie pilnował i „puszował” do pra-
cy?, a jeśli będzie konflikt to, kto będzie roz-
dzielał premie?”

Rola Scrum Mastera to nie tylko budowa-
nie, wspieranie czy motywowanie zespołu. 
Scrum Master powinien mieć na tyle roz-
budowane kompetencje miękkie, by móc 
odnaleźć się w środowisku kadry technicz-
nej, gdzie często jest „najlepszym kumplem 
z podwórka”. Ponadto jego dojrzałość bizne-
sowa, władanie sposobem myślenia i posia-
danie słowniczka, jakim posługuje się wyższa 
kadra menedżerska to cechy, które bardzo 
rzadko idą w parze, stąd ekstremalnie cięż-
ko jest znaleźć „idealnego” kandydata na to 
stanowisko do korporacji. Ci bardziej świa-
domi Scrum Masterzy nawet nie podejmują 
rękawicy wzięcia udziału w takim procesie 
rekrutacji. Często wymagania i praca na tych 
stanowiskach są niespójne z ich ideologią jak 
i samym Scrum Guide.

„Koniec żartów! Ktoś musi 
uzdrowić naszą piłkę!”

„Transformacja Agile – wartości idą od góry, 
Agile to filozofia i najważniejsze by to wyszło 
od managementu.” Bardzo często na szko-
leniach czy w artykułach można znaleźć 
powyższe stwierdzenia, mówiące o tym, że 
najważniejsze jest, by zmiana wychodziła od 
zarządu.

Doświadczenie pokazuje, że to tylko począ-
tek góry lodowej. Samo najwyższe kierow-
nictwo nastawione na Agile i wartości z tego 
płynące nie jest w stanie ruszyć machiny 
zmian. Naleciałości, przyzwyczajenia i brak 
zaufania pielęgnowane przez poprzednie lata, 

że może być inaczej, lepiej, a skoro w sumie 
jest dobrze, to po co coś zmieniać?

Bezwładność korporacji
Korporacje z natury mają olbrzymią bezwład-
ność. Czas od pojawienia się pomysłu do 
wdrożenia to lata świetlne dla biznesu. A co 
jeśli nadszedł ten czas, kiedy konkurencja 
i otoczenie zaczynają nam deptać po pię-
tach, a my nie wiemy jak się zachować i jak 
się dostosować? Jako, że jesteśmy istotami 
społecznymi zaczynamy lub chociaż staramy 
się robić tak, jak inni. Trochę zabija to inno-
wacyjność, ale za to jest bezpieczne. W dzi-
siejszych czasach, gdzie otoczenie zmienia 
się o wiele szybciej niż choćby w latach 90-
tych (wtedy też framework Scrum zaczął 
się formalizować), organizacje, które nie są 
w stanie działać szybko stają się outsiderami 
lub znikają z powierzchni Google – czyli giną. 

Jeżeli nie możesz być w czymś 
najlepszy, to chociaż bądź 
pierwszy

„Chcemy robić szybciej, taniej, efektywniej 
i reagować na zmiany od razu, lub zgodnie 
z jedną z zasad marketingu – jeżeli nie mo-
żemy być najlepsi, to chociaż bądźmy pierwsi.” 
To jedna z głównych przesłanek, jaką kieruje 
się management chcąc uzwinnić swoją orga-
nizację. Tymczasem w praktyce to „uzwin-
nienie” obejmuje i tak tylko jeden lub dwa 
departamenty. „Pozostałych obszarów prze-
cież nie musimy zmieniać, bo tam nie jest to 
takie istotne…” Problem polega na tym, że 
tak ogromnej zmiany kulturowej, jaką jest 
wprowadzenie myślenia Agile do dużej firmy 
nie da się przeprowadzić poprzez propagandę 
i wewnętrzny marketing.

– Teraz modnie jest być Agile, to na pewno nie 
będzie dużego oporu wobec zmiany, musimy 
to tylko dobrze sprzedać pracownikom. Zrób-
my tak: ogłosimy, że wdrażamy „Agile”, dzięki 
temu będzie mniej dokumentacji, bo przecież 
kawałek Manifestu Agile to „działające opro-
gramowanie ponad obszerną dokumentację”. 
Agile jest fajny, słyszałem, że inni wdrożyli 
i są lepsi od nas – rzekłby niejeden menedżer 
wyższego szczebla.

Cóż tam, panie, w polityce?
Drobnymi kroczkami doszliśmy do kolejnej 
ściany, tzw. korporacyjnego betonu. Scrum 
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LeanIT – procesy
informatyczne
na siłowni
Szymon Urbanowicz

tańsze niż zachodnia alternatywa. Toyota 
KC Truck, model nie bez przyczyny zwany 

„jednooką ciężarówką”, był nie tylko korzyst-
niejszy cenowo, ale jako wyrób lokalny i argu-
ment w wojnie ekonomicznej zdobywał rynek 
szturmem. 

Na przykładzie tego modelu widać wyraźnie 
szczegóły strategii Toyoty. Kabina zbudowa-
na z drewna pozwalała oszczędzić cenną stal. 
Sztywne zawieszenie dawało niewiele kom-
fortu w porównaniu z dominującym w amery-
kańskich konstrukcjach piórowym, ale przez 
to produkcja była tańsza, prostsza i zużywała 
mniej cennych surowców. Wreszcie główna 
cecha pojazdu, jeden reflektor z przodu, ozna-
czała oszczędność w wykorzystaniu miedzi 
niezbędnej do tworzenia oświetlenia i ukła-
dów elektrycznych. 

W ten prosty, acz genialny sposób Japonia 
przetrwała ekonomiczne wyzwania pod ame-
rykańską jurysdykcją, gdyż z przykładu Toyoty 
korzystali nie tylko inni producenci samocho-
dów, ale przemysł jako całość. Nie bez zna-

W fabrykach Toyoty zagościł reżim pracy zna-
ny jako Toyota Production System, prekursor 
współczesnego Lean. Współcześnie jego za-
łożenia nie są w branży produkcyjnej (szcze-
gólnie automotive) niczym zaskakującym, ale 
w połowie XX wieku była to istna rewolucja. 
Wykorzystywała bezkompromisowe dążenie 
do doskonałości, powszechnie utożsamiane 
z Japonią. Nie tolerowano niedoróbek, mar-
notrawstwa, a usprawnienia wprowadzano 
iście demokratycznie – nawet najmłodsi sta-
żem i doświadczeniem pracownicy mogli mieć 
wkład w kształt procesu produkcyjnego, je-
żeli tylko ich pomysły oferowały oszczędność 
czy wzrost efektywności. Nazwano to podej-
ście Kaizen, co luźno tłumaczy się jako zmia-
na na lepsze. Co istotne, Kaizen nie skupia się 
na zmianach fundamentalnych, ale właśnie 
na malutkich, inkrementalnych udoskonale-
niach, które w dłuższej perspektywie zapew-
niają stały i konsekwentny wzrost. W ramach 
TPS przywiązywano niespotykaną uwagę do 
parametrów czasowych i oszczędności ma-
teriałów. Toyota wykorzystywała dostępność 
zasobów ludzkich, charakterystyczne dla 
swojej kultury przyzwyczajenie do dyscypliny 
i gotowość do poświęcenia, by stawić czoła 
ekonomicznej ofensywie Ameryki.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. 
Japońskie samochody ciężarowe, choć bez 
wątpienia prymitywniejsze, okazywały się 

Sukces organizacji zależy w dużej mierze 
przepustowości procesów informatycz-
nych. ITIL daje nam narzędzia do Ustawicz-
nego Doskonalenia, metodyki projektowe 
pomagają wyciągać wnioski, ale są to me-
tody sprawdzające się świetnie jako ogólne, 
wysokopoziomowe koncepcje. Jeśli chodzi 
o precyzyjne narzędzia, musimy szukać 
gdzieś indziej. Na szczęście jest LeanIT. 

Koncepcje Lean mają fascynującą i długą 
historię. Pochodzą z Japonii, a narodziły się 
w wyniku niezwykłych wyzwań ekonomicz-
nych. Japonia, która od schyłku XIX wieku 
poszukiwała rozwiązania niedostatku ko-
palin na swoich wyspach, zaraz po II Wojnie 
Światowej musiała stawić czoła kolejnemu 
wyzwaniu – ekonomicznej dominacji tanich, 
amerykańskich produktów. USA planowały 
handlową dominację nad Krajem Kwitną-
cej Wiśni, a wysokie koszty produkcji, wy-
nikające między innymi ze wspomnianego 
niedostatku kopalin, miały być gwarantem 
sukcesu. Szczególnie młoda branża motory-
zacyjna była tym dotknięta, i to właśnie tam 
powstały zręby tego, co świat zna jako Lean. 
To, czego potrzebował japoński przemysł sa-
mochodowy, to efektywność w wykorzysty-
waniu zasobów i półproduktów, wybitna re-
sponsywność na sygnały z rynku i gotowość 
do ciągłej, wręcz płynnej zmiany. 
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Każde z tych marnotrawstw da się jednak 
zmniejszyć, lub nawet wyeliminować. To wła-
śnie za cel postawiło sobie LeanIT. 

W podejściu do marnotrawstwa ujawnia się 
najpełniej będąca pryncypium Lean pogoń za 
doskonałością. Nie tylko bowiem krytycznie 
przyglądamy się czynnościom w procesach, 
ale i same procesy dzielimy bezlitośnie na 
trzy kategorie: wnoszące wartość, niewno-
szące wartości i konieczne oraz niewnoszące 
wartości i niekonieczne. Ciekawie wygląda 
konfrontacja ITILa z tym podejściem. Jeden 
z najważniejszych jego procesów, zarządza-
nie incydentem, z perspektywy LeanIT musi 
zostać uznany za niewnoszący wartości, choć 
konieczny. Zajmuje się bowiem reagowa-
niem na impaktujące biznes awarie i przerwy 
w dostępności, zamiast aktywnie im prze-
ciwdziałać. Zamiast czekać i „gasić pożary” 
LeanIT woli proaktywnie wyszukiwać „zarze-
wia ognia” i niwelować trudności w zarodku. 
I chociaż nie da się wyeliminować incyden-
tów w pełni i reaktywność będzie zawsze 
konieczna, „zgoda na awarie” jest w LeanIT 
jednym z grzechów głównych. 

Przymierz dwa razy, tnij raz – to japońskie 
powiedzenie idealnie pasuje do LeanIT. Dzięki 
jego metodom i narzędziom uczymy się tego 
magicznego, bezkompromisowego dążenia 
do doskonałości, jakie historycznie charakte-
ryzuje Kraj Kwitnącej Wiśni. W obliczu coraz 
większych wyzwań biznesowych, niepewnej 
sytuacji, nasza organizacyjna efektywność 
staje się coraz większą wartością. Uparte 
dążenie do poprawy, niezgoda na niedoróbki 
i precyzja wykonania to ruchome cele. Nie 
sposób osiągnąć ich w jednym ruchu, w jed-
nym projekcie w jednej iteracji. Ale sukces 
czai się w drodze, w konsekwentnym stąpa-
niu w kierunku ustawicznej poprawy. Dlatego 
warto być Lean, również w IT.

nich praktyków IT najbardziej egzotyczna 
jest, tak charakterystyczna dla Japonii, nie-
zachwiana wiara w dążenie do doskonałości 
i niezgoda na niedoróbki, ale w dobie orienta-
cji na oszczędność i efektywność i ona znala-
zła swoje miejsce. 

W dużym uproszczeniu, LeanIT daje nam 
kilka niezwykle praktycznych narzędzi do po-
prawy. Wśród nich na uwagę szczególnie za-
sługuje Mapowanie Strumieni Wartości (VSM, 
Value Stream Mapping). Jest to metoda opisu 
procesu, która precyzyjnie wylicza jego pa-
rametry czasowe na każdym kroku. Pozwala 
wypracowywać ciągłe, drobne usprawnienia, 
oszczędności czasu rzędu minut czy sekund, 
które konsekwentnie aplikowane dają zna-
czące poprawy efektywności. Od redukcji 
zbędnych kroków, przez wprowadzanie wie-
lowątkowego działania, po redukowanie cza-
su oczekiwania – VSM daje praktycznie nie-
skończony potencjał do doskonalenia. 

VSM jest niezwykle pragmatycznym na-
rzędziem. Patrzy na proces, sekwencję czyn-
ności, jak na działanie mechaniczne. Dlatego 
mądry praktyk zachowa ostrożność w opty-
malizowaniu, jeżeli wykonawcami procesu są 
ludzie. LeanIT nie zapomina i o tym aspekcie 
pracy. Z równym zaangażowaniem opisuje 
organizację oraz metody pracy na postawach 
personelu. 

Tym, z czego Lean jest chyba najbardziej 
znany, jest walka z Wastes, czyli marnotraw-
stwem. Nie mogło tego zabraknąć i w LeanIT. 
Marnotrawić można czas, przez tolerowanie 
nieuzasadnionych przerw między iteracjami 
procesu, wyzwoleniami kolejnych procesów 
lub nawet pomiędzy czynnościami. Pewne 
straty dają nam również nadprodukcja, na-
prawa błędów i niedoróbek, marnowanie 
talentów czy – szczególnie – przeciążenie 
procesów lub nadmierna fluktuacja popytu. 

czenia jest również wkład amerykańskiego 
badacza i znawcy zagadnień jakości W. E. De-
minga w rozwój japońskiej myśli przemysło-
wej. Deming przybył do Japonii w 1947 roku, 
na zaproszenie generała Douglasa MacAr-
thura. Jego prace z tego okresu i późniejsza 
działalność teoretyczna są niezwykle spójne 
z tym, co przyjęło się nazywać Lean. Dziś 
trudno jednoznacznie zawyrokować, czy to 
Deming nauczył się czegoś od przedsiębior-
czych Japończyków, czy też to jego wkład 
pokierował przemysłem Wysp. Dla obu stron 
była to na pewno cenna współpraca, co 
zresztą oficjalnie potwierdził japoński premier, 
honorując Deminga Orderem Skarbu Święte-
go w 1960 roku. 

Wkład ambitnego japońskiego przemysłu 
i prac W. E. Deminga szybko zainspirował 
świat. Lean, choć wywodzi się z produkcji, nie 
ogranicza się bynajmniej tylko do niej. Wszę-
dzie tam, gdzie stosuje się procesy i automa-
tyzację, pryncypia Lean sprawdzają się świet-
nie. Korzysta z nich biznes usługowy, a dzięki 
najnowszej, informatycznej odsłonie Lean, 
również branża IT może się nimi cieszyć. 

Czego branża IT może nauczyć się od pro-
dukcji? Okazuje się, że całkiem sporo. Organi-
zacja oparta o procesy korzysta mocno z po-
wtarzalności i ciągłości tychże, a ta japońska 
koncepcja ścigania doskonałości komple-
mentuje pracę iteracyjną. Utrzymanie usług 
IT to przede wszystkim żmudna i powtarzalna 
praca, przypominająca do złudzenia działanie 
fabryki. Choć każdy projekt jest inny, choć 
każdy telefon odbierany na Service Desku ma 
swój unikalny przebieg, czynności podlegają 
schematyzacji i ustawicznemu doskonaleniu. 
Kaizen da się znakomicie pożenić z koncep-
cją Continual Service Improvement z ITILa czy 
rejestrowaniem lessons learned znanych z za-
rządzania projektami. Być może dla zachod-

Filolog polski, wieloletni trener i mana-
ger, praktyk usług IT. Ekspert w dziedzinie 
wdrażania i doskonalenia procesów infor-
matycznych, akredytowany trener ITIL v3® 
i LeanIT®.

Przede wszystkim jednak zapalony gracz 
i orędownik grywalizacji. Twórca symulacji 
biznesowych i gier szkoleniowych. Pracuje 
na swoich autorskich produktach, ale rów-
nież na najsłynniejszych komercyjnych ty-
tułach jak Apollo 13 czy Bookstore.

Szymon
Urbanowicz
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Total Cycle Time
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Cycle Time: Time spent to
create the product. This is
value-add time
Waiting Time: Time spent on
waiting for the nex activity
Machine Time: Time the
product is worked on by
a machine
Changeover Time: Time
needed to reconfigurate
a device between two units
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80% from Service Delivery Manager
20% from Problem Management

Unit of work: Request for Change
Takt time: 6 hours
Lead time: 20 days
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procesowej. Taki typ organizacji pracy wy-
maga od poszczególnych działów współpra-
cy i koordynacji działań w celu zapewnienia 
płynnej realizacji procesów. Zamieszczony 
na kolejnej stronie rysunek (Rys. 1) prezentu-
je, w jaki sposób przebiega zmiana struktury 
organizacyjnej firmy zorientowanej funkcjo-
nalnie, w stosunku do firmy zorientowanej 
procesowo.

Jak wynika z rysunku, początkowo proce-
sy mają charakter drugorzędny, następnie 
przejmują znaczenie funkcji, by finalnie stać 
się najważniejszą osią struktury organizacji. 
Gdy to przeobrażenie się powiedzie, można 
mówić o przedsiębiorstwie dojrzałym pro-
cesowo, a więc takim, które jest zorgani-
zowane w sposób procesowy i w którym te 
procesy są zdefiniowane, udokumentowane, 
mierzone oraz regularnie poddawane ewa-
luacji. Dopiero tak przygotowaną firmą (lub 
przynajmniej jej poszczególnymi działami, 
jeśli struktura została wdrożona wybiórczo) 
można zarządzać w sposób procesowy.

Poziomy dojrzałości procesowej
Jednym z kluczowych elementów koncepcji 
zarządzania procesowego jest permanent-
ne doskonalenie się organizacji. By łatwiej 
było przedsiębiorstwu ocenić, na jakim eta-
pie dojrzałości znajduje się w chwili obecnej, 

oddziałują na siebie, nietrudno o chaos. 
Sposobem walki z tym chaosem jest stan-
daryzacja i ustalenie wspólnych zasad po-
stępowania w firmie. 

Aby takie zasady ustalić, w pierwszej ko-
lejności należy zastanowić się, jakie czynno-
ści wykonywane są w  firmie regularnie. Na-
stępnie należy tym procesom przypisać tak 
zwanych „właścicieli procesów”, którzy będą 
odpowiedzialni za nadzorowanie zarówno ich 
treści, jak i sposobu realizacji przez poszcze-
gólnych pracowników. Samo zmapowanie 
procesów nie wystarczy jednak, by ugrun-
tować zarządzanie procesowe w przedsię-
biorstwie. Praktyka pokazuje, że w klasycz-
nej, zadaniowej strukturze przedsiębiorstwa 
procesy nie są efektywnie wykorzystywane. 
Procesy wymagają płynnego przepływu in-
formacji i elastyczności, którą niełatwo uzy-
skać w hierarchicznie zorientowanej struk-
turze. Inaczej jest w przypadku struktury 

Istota zarządzania procesowego

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat 
sposób zarządzania przedsiębiorstwem 
w  Polsce uległ diametralnej zmianie. 
W wyniku reform politycznych i ustrojo-
wych gospodarka nakazowo-rozdzielcza 
została stopniowo zastąpiona przez go-
spodarkę wolnorynkową, która całkowi-
cie zmieniła zasady obecności przedsię-
biorców na rynku.  W efekcie tych zmian 
współczesny profil polskich przedsię-
biorstw jest wyraźnie niejednorodny. Po-
zostałości starego systemu (którego wy-
chowankowie nierzadko nadal znajdują 
się w zarządach firm), mieszają się z cha-
rakterystyczną dla Polaków metodologią 

„jakoś to będzie”, oraz narzuconymi przez 
zagranicznych konkurentów międzynaro-
dowymi standardami zarządzania. Kiedy 
te trzy, zupełnie różne od siebie podejścia 
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Dojrzałość procesowa polskich 
przedsiębiorstw
Teoria, statystyki, rekomendacje 

Paulina Paluszkiewicz
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W co czwartej firmie procesy są powtarzalne, 
ale nieudokumentowane, a w przypadku 6% 
firm procesy zostały ocenione jako zupełnie 
przypadkowe. Koniecznie należy podkreślić, 
że dane te pochodzą z analiz przeprowa-
dzonych przez zespół procesowcy.pl i nie są 
tożsame z opiniami samych przedsiębiorstw 
o własnym poziomie dojrzałości. Te bowiem 
są znacznie bardziej optymistyczne od fak-
tycznych wyników badań – 15% firm uważa, 
że znajduje się na piątym etapie dojrzałości, 
54% - na czwartym, 21% na trzecim, 8% na 
drugim i 2% na pierwszym. Tę dysproporcję, 
wraz z porównaniem wyników subiektyw-
nych z lat ubiegłych przedstawia grafika za-
mieszczona na kolejnej stronie (Rys. 2).

Co ciekawe, aż 17% badanych firm przyzna-
je, że choć chciałoby awansować w  struk-
turze dojrzałości procesowej, to jednak po 
osiągnięciu poziomu drugiego czy trzeciego, 
zmiany w ich firmach po prostu przestały 
zachodzić i nie wiedzą, jak ten stan rzeczy 
zmienić. Prawdopodobnie wynika to z tego, 
że pojawiły się nieprzewidziane proble-
my, zabrakło konsekwencji, skończyły się 
fundusze i zmian zaprzestano. Potwierdza 
to zresztą kolejna statystyka – 68% bada-
nych jest świadomych tego, że w firmie są 
wyznaczeni właściciele konkretnych proce-
sów, ale jednocześnie aż 63% osób uważa, 
że nie mają oni żadnego wpływu na kształt 
swoich procesów. Ponad 1/3 respondentów 
przyznaje, że cele procesów są zdefiniowa-
ne i jasne dla uczestniczących w nich pra-
cowników. Co więcej, aż 74% badanych zna 
mierniki tych procesów i bierze je pod uwagę 
w trakcie wykonywania swoich zadań. Ten 
pozytywny obraz psuje natomiast fakt, iż 
tylko 14% organizacji przyznaje, że minimum 
75% realizowanych procesów jest logicznie 
skorelowanych ze strategicznymi celami 
firmy. Tymczasem to właśnie stanowi jeden 
z najistotniejszych warunków prawidłowego 
implementowania zasad zarządzania proce-
sowego w organizacji. Cele strategiczne dla 
wielu organizacji są wspólne i odnoszą się do 
zapewnienia klientowi jak najlepszej jakości 
usług, zdobycia dominacji na określonym 
rynku czy przynoszenia określonego docho-
du w danym dziale usług. Jeśli nie zostaną 
przetłumaczone na procesy to ich realizacja 
stanie się utrudniona lub nawet niemożliwa. 
Gdy w firmie zabraknie procesów związanych 
z dostarczaniem wysokiej jakości produktów 
do klienta, to ich jakość spadnie, ponieważ 
nikt nie będzie za nią odpowiedzialny. Zatem 
zdefiniowanie i wdrożenie procesów odpo-

cesowego w Polsce, ile firm podejmuje się 
takiego wyzwania oraz na jakich poziomach 
dojrzałości procesowej faktycznie znajdują 
się polskie firmy.

Dojrzałość procesowa polskich 
przedsiębiorstw

Poziom dojrzałości procesowej przedsię-
biorstw w Polsce badany jest systematycznie 
od 2010 roku przez analityków współtworzą-
cych społeczność skupioną wokół portalu 
procesowcy.pl. Najnowszy raport tej organi-
zacji pochodzi z 2016 roku i opiera się na ba-
daniu ankietowym 236 firm, wśród których 
21 dodatkowo przeanalizowano za pomocą 
pogłębionego wywiadu, także empirycznego. 

Analiza ankiet opracowanych przez zespół 
procesowcy.pl pokazała, że najwięcej, bo aż 
37% firm w Polsce znajduje się na trzecim 
poziomie dojrzałości procesowej. Najwyższy, 
piąty poziom dojrzałości osiągnęło dotych-
czas tylko 4% przedsiębiorstw, podczas gdy 
na poziomie czwartym znajduje się aż 28%. 

w literaturze zdefiniowano tzw. poziomy 
dojrzałości procesowej, będące wskaźnikiem 
umożliwiającym ocenę potencjału rozwoju 
organizacji zorientowanej procesowo. Jed-
nym z popularniejszych modeli jest Capabi-
lity Maturity Model Integrated (CMMI), który 
wyróżnia pięć poziomów dojrzałości proce-
sowej organizacji (Tabela 1).

Wprowadzenie organizacji na piąty poziom 
dojrzałości procesowej wymaga dogłębnej 
analizy celów firmy, odejścia od orientacji 
funkcjonalnej, wprowadzenia kultury pro-
cesowej w firmie i co za tym idzie – zmia-
ny nastawienia pracowników do organizacji 
i nauczenia ich postrzegania jej w sposób 
procesowy. Zadania te są niezwykle kom-
pleksowe i wymagają ogromnego zaanga-
żowania ze strony zarówno pracowników, 
jak i osób zarządzających firmą. Z tego też 
względu transformacja organizacji funkcjo-
nalnej w organizację dojrzałą procesowo 
stanowi niezwykle trudne wyzwanie. W kon-
tekście tych rozwiązań zasadne wydają się 
pytania, jak w praktyce wygląda implemen-
tacja rozwiązań z zakresu zarządzania pro-

Rysunek 1. Struktura organizacyjna firmy zorientowanej funkcjonalnie i procesowo

Tabela 1. Poziomy dojrzałości procesowej organizacji

Zarządzanie nowoczesne,
oparte na procesowej
orientacji przedsiębiorstwa

Zarządzanie tradycyjne,
oparte na funkcjonalnej
orientacji przedsiębiorstwa

struktura
organizacyjna

wertykalna,
o charakterze

funkcjonalnym

struktura wertykalna
z wyodrębnionymi
procesami. Procesy

o znaczeniu drugorzędnym
wobec funkcji

struktura
horyzontalna,

procesowa

struktura wertykalna
zorientowana na procesy.

Funkcje o znaczeniu
drugorzędnym

Poziom 5  ■ procesy systematycznie mierzone, zarządzane i optymalizowane
 ■ pracownicy zaangażowani w usprawnianie procesów

Poziom 4  ■ procesy zdefiniowane, mierzone, niezarządzane
 ■ procesowa struktura organizacyjna dobrze funkcjonująca

Poziom 3  ■ procesy powtarzalne, zdefiniowane, udokumentowane, niemierzone
 ■ zaprojektowana procesowa struktura organizacyjna

Poziom 2  ■ istnieje świadomość procesowa
 ■ procesy powtarzalne, nieudokumentowane
 ■ klient zaczyna być postrzegany, jako punkt odniesienia dla generowa-

nej wartości dodanej

Poziom 1  ■ procesy przypadkowe, niezidentyfikowane, niemierzone
 ■ organizacja zorientowana na zadania, funkcje i działy
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Absolwentka studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania projektami w Szkole 
Głównej Handlowej, z ponad pięcioletnim 
doświadczeniem pracy w tej branży. Obec-
nie realizuje się jako lider projektów infor-
matycznych w firmie Atos GDC Polska oraz 
social media manager w Kujawsko-Pomor-
skim oddziale PMI.  Po pracy uwielbia czytać 
kryminały, oglądać filmy o superbohaterach 
i planować kolejne europejskie wycieczki 
typu city break.

Paulina
Paluszkiewicz

czwarte klientów jest zadowolonych z ob-
sługi, podczas gdy w firmach gdzie procesy 
są przypadkowe, zadowolenie deklaruje tylko 
co piąty badany. Pozwala to postawić jasny 
wniosek, iż wprowadzenie zarządzania pro-
cesowego stanowi wysiłek, który firmie opła-
ca się podjąć. Należy jednak pamiętać, że dą-
żenie do uzyskania jak najwyższego poziomu 
dojrzałości procesowej firmy jest zadaniem, 
które wymaga nie tylko bardzo dużo czasu, 
ale także konsekwencji i uporu. Przeobraże-
nie tradycyjnej, funkcjonalnie zorientowanej 
struktury firmy w procesową jest trudnym 
wyzwaniem, implikującym złożone proble-
my z zakresu zarządzania ludźmi, budowania 
kultury organizacyjnej czy koordynowania 
kanałów przepływu informacji. Oznacza to, 
że podjęcie decyzji o przeobrażeniu firmy 
z zarządzanej strukturalnie na zarządzaną 
procesowo musi być starannie przemyślane 
i zaplanowane, w innym razie może skoń-
czyć się utratą zaufania klientów, lub nawet 
upadkiem czy likwidacją.

wiadających celom strategicznym firmy daje 
możliwość konsekwentnej realizacji jej misji 
i wizji.

Dojrzałość procesowa 
a satysfakcja klientów

Choć wprowadzenie zarządzania proceso-
wego w przedsiębiorstwie nie jest łatwe, to 
jednak w przypadku firm o określonym profi-
lu może przynieść niemałe korzyści. Dowodzi 
tego ostatnia ze statystyk uwzględnionych 
we wspomnianym już raporcie, przedstawia-
jąca odsetek organizacji na danym poziomie 
dojrzałości, które mogą pochwalić się zdecy-
dowanie zadowolonymi z ich serwisu klienta-
mi. Dane te przedstawia tabela 2.

Powyższe wartości pokazują, że zależność 
pomiędzy poziomem dojrzałości przedsię-
biorstw a stopniem satysfakcji klientów tych 
firm jest bardzo wysoka. Tam, gdzie pro-
cesy są mierzone i zarządzane, niemal trzy 

Rysunek 2. Trend przedstawiający dojrzałość procesową weryfikowaną podczas trzech realizowanych 
edycji badania oraz odniesienie do urealnionych wyników

Tabela 2. Poziom dojrzałości przedsiębiorstw a zadowolenie klientów
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12% 14% 15% 4%
28%
37%
25%
6%

38% 47% 54%

29% 26% 21%

17% 11% 8%

4% 2% 2%

procesy mierzone i zarządzanepoziom 5.

2016
urealnione201620132010

poziom 4.

poziom 3.

poziom 2.

poziom 1. procesy przypadkowe

procesy zdefiniowane, mierzone,
niezarządzane

procesy powtarzalne, zdefiniowane,
udokumentowane, niemierzone

procesy powtarzalne,
nieudokumentowane

Poziom dojrzałości
Odsetek organizacji (na danym poziomie 
dojrzałości) z klientami zdecydowanie 

zadowolonymi

Poziom 5.
procesy mierzone i zarządzane 71%

Poziom 4.
procesy zdefiniowane, mierzone, niezarządzane 54%

Poziom 3.
procesy powtarzalne, zdefiniowane, 

udokumentowane, niemierzone
49%

Poziom 2.
procesy powtarzalne, nieudokumentowane 38%

Poziom 1.
procesy przypadkowe 20%
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Zasada #1: Określ cele 
i oczekiwania

Zanim wybierzesz się na spotkanie, spró-
buj określić swoje oczekiwania. Pomoże to 
z jednej strony zoptymalizować Twoje dzia-
łania przed samym spotkaniem, jak i bezpo-
średnio na nim. Pomyśl, dlaczego bierzesz 
udział w danym wydarzeniu, kogo chciałbyś 
spotkać i co chciałbyś osiągnąć. Spisz ak-
tywności, które chciałbyś podjąć oraz zrób 
listę osób, które chciałbyś poznać. Lista nie 
musi być imienna, możesz określić grupę lub 
typ potencjalnych relacji np. osoby z firmy 
X, potencjalni klienci, potencjalni współ-
pracownicy czy pracodawcy. Wybierz spo-
tkanie, które pomoże Ci znaleźć to, czego 
szukasz.

Zasada #2: Dowiedz się więcej 
o osobach, z którymi zamierzasz 
się spotkać

Jeśli wiesz, z kim się spotkasz oraz kim będą 
pozostali uczestnicy konferencji, warszta-
tów czy też śniadania networkingowego, 
odrób pracę domową. Zwiększ swoje szanse 
na udane konwersacje maksymalizując wie-
dzę nt. prelegentów, prowadzącego, tematu 
wydarzenia czy wreszcie rynku, którego spo-
tkanie dotyczy. Do dyspozycji mamy szereg 
narzędzi. Możemy poprosić o pomoc wujka 

 ■ zaufanie (rzetelność, dobra opinia, do-
starczenie wartości),

 ■ systematyczność (utrzymywanie kontak-
tu, strategia „przypominania się”),

 ■ wzajemność (tylko wzajemność pozwa-
la na budowanie opartego na zaufaniu, 
długofalowego procesu utrzymywania 
relacji).

Czym zatem networking nie jest:
 ■ jednostronną relacją (wykorzystywaniem 

drugiej osoby),
 ■ manipulacją (osiąganiem własnych celów 

poprzez zręczne wykorzystywanie sytu-
acji),

 ■ bezpośrednią prośbą o wyświadczenie 
przysługi,

 ■ jednorazowym działaniem,
 ■ kolekcjonowaniem wizytówek lub kon-

taktów na FB/LinkedIn.

Mając na uwadze te proste wyróżniki może-
my przejść do działania. Pamiętać również 
należy, że ważne jest też to, żeby być praw-
dziwym. 

O znaczeniu networkingu nie trzeba niko-
go przekonywać. Budowanie kontaktów to 
najprostsza droga do poszerzania wiedzy, 
benchmarku, pozyskiwania klientów, ale 
też do mówienia o sobie, swoich możliwo-
ściach czy wreszcie o swoim biznesie. To 
również skuteczny sposób na podejmo-
wanie nowych wyzwań czy znajdywanie 
możliwości. Szerzej o tym czym jest ne-
tworking pisałam w poprzednim numerze 
Strefy PMI (nr 17, 2017 r.) w artykule Stay 
in touch!, str. 18-19. 

Co zatem zrobić, aby efektywnie nawiązywać 
relacje biznesowe i zdobywać nowe kontak-
ty? Odpowiedź jest prosta. Przygotować się! 
Żeby to dobrze zrobić musimy wziąć pod 
uwagę kilka aspektów i usystematyzować 
wiedzę.

Czym  się wyróżnia skuteczny proces ne-
tworkingu:

 ■ długofalowość (im dłuższa relacja, tym 
większy fundament do wspólnych przed-
sięwzięć),
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10 nawyków skutecznego 
networkingu! 

Ewa Serwa
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Kreatywna głowa pełna pomysłów, do-
strzega potencjał w ludziach i w sytuacjach. 
Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka. 
Zawodowo kierownik projektu. Członek Za-
rządu ds. rozwoju regionalnego w PMI PC. 
Z pasją i zaangażowaniem łączy interdyscy-
plinarne doświadczenie ze zdobywaną wie-
dzą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
rozwój osobisty, wolontariat podobnie jak 
zarządzanie projektami, wpisały się na stałe 
w jej życie. A gdy już znajdzie wolny czas, 
szuka wyzwań i nie zamierza przestać.

Ewa
Serwa

i jak, zamiast zadawaniem pytań zamknię-
tych. Pytania otwarte mają tę zasadniczą 
przewagę, że zostawiają pole do dyskusji 
i dalszych pytań. Dodatkowo zaintereso-
wanie rozmówcą pozostawia bardzo dobre 
wrażenie i z pewnością chęć powrotu do roz-
mowy.

Zasada #10: Call to action
Zatem dobijamy do brzegu z naszym networ-
kingiem. Dlatego nie możemy zapomnieć 
o naszym celu. Będąc dobrze przygotowanym 
nie tylko zwiększamy szanse na zbudowanie 
relacji, ale również na utrzymanie warto-
ściowych kontaktów. Dlatego teraz najważ-
niejsze. Stay in touch! Pamiętaj o wysłaniu 
wiadomości, zaproszenia do sieci kontaktów. 
Koniecznie spersonalizuj komunikat, odwołaj 
się do rozmowy i przytocz wybrane fragmen-
ty. Zaproponuj kolejne spotkania lub potrzy-
maj kontakt on-line.

Last but not least – Zabierz 
wizytówki!

Wizytówki są ważne z dwóch powodów. Po 
pierwsze, pozwalają zostawić namacalny 
kontakt. A po drugie, można zapisać na ich 
odwrocie datę i miejsce spotkania, opis roz-
mówcy i cel kolejnej rozmowy.

Pamiętaj, że networking jest jak jazda na ro-
werze. Musiałeś podjąć pierwsze kroki, żeby 
się jej nauczyć, ale potem z łatwością poko-
nujesz kolejne dystanse. Dlatego pamiętaj, 
że social skills można wytrenować jak każdą 
inną umiejętność, a efekty tego treningu od-
wdzięczą Ci się ciekawymi relacjami. Powo-
dzenia!

Zasada #6: Bądź przygotowany 
do rozmowy o swojej pracy

Najczęściej zadawane pytanie, to właśnie 
wariacje na temat tego, czym się aktualnie 
zajmujesz lub jakie masz doświadczenia. Dla-
tego kluczowe będzie przygotowanie kilku 
informacji na temat Twojego doświadczenia 
zawodowego, ciekawych projektów lub za-
let Twoich produktów. To dobry moment na 
pokazanie się od tej dobrej strony i wska-
zanie obszarów, w których możemy pomóc, 
a w efekcie dobrej drogi do bycia zapamię-
tanym. Z drugiej strony to dobry punkt wyj-
ścia do zmiany torów rozmowy i przejścia do 
aktywnego słuchania na temat doświadczeń 
naszych rozmówców.

Zasada #7: Zadbaj o odpowiednią 
postawę

Pierwsze wrażenie ma się tylko jedno, dlate-
go warto zadbać o naszą postawę. Obok do-
brego wyglądu, warto pamiętać, że attitude 
is everything. Dlatego tak ważne dla nowych 
relacji jest przyjmowanie postawy otwartej, 
życzliwej, a sylwetki wyprostowanej. Nie 
może zabraknąć również uśmiechu, który 
pozwala w naturalny sposób skracać dystans. 
Na początku wspomniałam, że warto być 
prawdziwym. Wiarygodność to ten element, 
który pozwala uwierzyć w nasze kompeten-
cje i buduje nasz wizerunek.

Zasada #8: Make people feel 
awesome!

Zadbaj o komfort swoich rozmówców. O kon-
takcie wzrokowym i komunikacji niewer-
balnej napisano wiele książek z pewnością 
dlatego, że to właśnie te elementy decydu-
ją o naszym odbiorze drugiej osoby. Przecież 
sami czujemy się niekomfortowo, gdyś ktoś 
mówiąc do nas nie patrzy nam w oczy, albo 
bawi się telefonem. Zadbajmy zatem o kom-
fort naszego rozmówcy, poświęcając mu na-
leżyty szacunek i uwagę. Kiedy rozmówca bę-
dzie się czuł z nami dobrze, z przyjemnością 
wróci do kontaktu, a to już doskonała baza do 
dalszego utrzymywania nawiązanych relacji.

Zasada #9: Kto pyta nie błądzi
Inicjuj rozmowy i pytaj! Przygotuj sobie ze-
staw otwartych pytań korespondujących 
z zaimkami pytającymi: kto, co, gdzie, kiedy 

Google, obejrzeć profile na LinkedIn, odwie-
dzić fanpejdż na Facebooku czy zwyczajnie 
zajrzeć na dedykowaną stronę internetową. 
Jakich informacji szukać? Każdych, które 
pomogą zrozumieć co jest ważne dla osób, 
z którymi chcemy nawiązać kontakt. Pomo-
że nam to sprowadzić rozmowy na właściwe 
tory i dać podstawę do nawiązania dłuższej 
relacji.

Zasada #3: Dowiedz się więcej 
o samym spotkaniu

Znając agendę spotkania oraz jego przebieg, 
dużo łatwiej będzie osiągnąć zamierzone 
cele. Zbierz informacje o godzinach, w któ-
rych będą planowane przerwy kawowe, lun-
che czy wreszcie sesje networkingowe. Od-
powiedni czas to podstawa sukcesu, dlatego 
pamiętaj, aby na takie spotkanie się wybrać 
wcześniej. 

Zasada #4: Kto rano wstaje… 
ten ma więcej kontaktów

Przyjdź wcześniej. Zaczynając od abstrak-
cyjnych powodów takich jak orientacja prze-
strzenna, zajęcie strategicznego miejsca, czy 
chwila na poprawienie się i złapanie oddechu, 
kończąc na kluczowej punktualności. Nie 
muszę nikogo przekonywać, że nic tak nie 
psuje wizerunku jak spóźnianie się.  Najistot-
niejszy jednak pozostaje fakt, że oprócz nas 
na pewno ktoś zjawi się wcześniej. A to już 
doskonałe warunki do budowania relacji i na-
wiązywania kontaktów.

Zasada #5: Jak Cię widzą, tak 
zaplanowałeś swój outfit!

Przygotowując się do spotkania networkin-
gowego, czy jakiegokolwiek innego wydarze-
nia, co najmniej dwa dni przed przygotuj dwa 
zestawy ubrań. Pewnie nie raz czytałeś jak się 
przygotować do rozmowy o pracę, gdzie kwe-
stia wyglądu wiodła prym w budowaniu pro-
fesjonalnego wizerunku. Dlatego i tym razem 
potraktuj sprawę ubioru poważnie. Po pierw-
sze, w zależności od rodzaju spotkania, warto 
wiedzieć jaki będzie panował dresscode. Po 
drugie, ważne abyś czuł się komfortowo i nie 
wyróżniał negatywnie pośród pozostałych 
uczestników. A po trzecie, zadbaj o schludny 
wygląd. Przecież plamy po kawie nie wyglą-
dają poważnie…
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Dlaczego
warto pracować
w Atos? 

Pracę w Atos zaczęłam w 2012 roku. Od tego 

czasu dużo się u mnie zmieniło, jednak jest je-

den element stały – zawsze chciałam mieć pracę, 

w której nie będę się nudzić. Jestem odpowie-

dzialna za zarządzanie projektami. Każdy dzień, 

każdy klient, każdy kontrakt jest inny. Bywa tak, 

że rozmawiam podczas jednego spotkania z oso-

bami z trzech różnych kontynentów.

Kiedy zaczynałam pracować w bydgoskim 

oddziale firmy Atos, codziennie pojawiałam się 

w biurze. Firma bardzo szybko się rozrastała, 

czemu towarzyszyły nowe możliwości dla pra-

cowników – m.in. możliwość pracy zdalnej. Po-

czątkowo korzystałam z tego benefitu w wyjąt-

kowych sytuacjach, choć dla niemal wszystkich 

moich znajomych było to coś dziwnego. A ja tak 

samo wykonywałam swoje obowiązki, tyle że 

nie musiałam stać w korkach.  Dzisiaj mieszkam 

we Wrocławiu, ale nadal pracuje w Atos. Dzięki 

temu, że praca zdalna stała się w firmie stan-

dardem, moja przeprowadzka nie spowodowała, 

że musiałam rezygnować z zajęcia, które lubię. 

Wystarczy, że otwieram mojego laptopa a biu-

ro Atos jest razem ze mną. Moja praca stała się 

mobilna, jak ja. Wielu moich kolegów również 

pracuje z innych miast, nie muszą pokonywać 

codziennie wielu kilometrów i mierzyć się z prze-

ciwnościami na drodze czy z niesprzyjającymi 

warunkami atmosferycznymi. Nigdy nie doce-

niałam aspektu pracy zdalnej tak bardzo jak te-

raz. Jeśli życie napisze dla mnie kolejny scena-

Anna 
Data-Hendler, 
Recruitment 
Manager, Atos 
Global Delivery 
Center Polska

W firmie Atos wdrożony jest globalny program 
„Wellbeing@Work”, którego głównym celem jest 
tworzenie dobrego i przyjaznego miejsca pracy. 
Program ten obejmuje wszystkich pracowników 
na całym świecie, bez względu na stanowisko 
czy aktualnie zajmowany szczebel w organizacji. 
Firma stawia na zaufanie, odpowiedzialność, in-
nowacyjność. Docenia nowe pomysły i innowa-
cyjne rozwiązania. Tworzy środowisko, w którym 
wszyscy mogą w pełni realizować swój potencjał 
i osiągać cele. 
Jednym z rozwiązań wdrożonym w ramach progra-
mu Wellbeing@Work jest możliwość pracy zdalnej. 
Cieszy się ona dużą popularnością. Z ankiet pra-
cowniczych wynika, że rozwiązanie to jest bardzo 
doceniane i lubiane przez pracowników.

Praca zdalna receptą na sukces 

Ewelina 
Leszczyńska, 
Project Leader, 
Atos Global 
Delivery Center 
Polska

Konkurencja na rynku pracodawców jest 

ogromna. Aby pozyskać wykwalifikowane 

kadry, firmy mocno ze sobą rywalizują. Na 

znaczeniu zyskują dodatkowe wartości ofe-

rowane pracownikom poza standardowym 

wynagrodzeniem – między innymi pakiety 

szkoleń, bonusy dodatkowe, nienormowany 

czas pracy. Pracodawcy powinni być tak-

że otwarci na oczekiwania stawiane przez 

pokolenia Y i Z, takie jak praca zdalna czy 

work-life balance i umiejętnie wprowadzać 

je w życie. Wiedzą o tym szczególnie firmy 

działające w branży IT, gdzie walka o kandy-

data trwa już od dłuższego czasu.

Firma Atos Poland Global Delivery Center to 

jedno z największych centrów biznesowych 

w województwie kujawsko-pomorskim. Jest 

to największy z polskich oddziałów firmy Atos, 

świadczone są tu m.in. usługi zarządzania 

sieciami, serwerami, aplikacjami, projektami 

i procesami, a także serwisy w chmurze oraz 

pierwsza linia wsparcia dla klientów. Realizacja 

planów rozwoju firmy w Polsce pozwoliła na za-

trudnienie ponad 700 specjalistów w roku 2016. 

Firma nadal się rozwija i inwestuje w obszary 

będące przyszłością światowego IT. Pozwala to 

pracownikom Atos na rozwijanie swoich umie-

jętności w ramach organizacji. Na co jeszcze 

mogą liczyć osoby, które zastanawiają się nad 

dołączeniem do Atos?
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Informacja o firmie
Atos jest międzynarodowym liderem trans-
formacji cyfrowej, zatrudniającym ponad 
100 000 pracowników w 72 krajach świata. 
W Polsce istnieje od 2000 roku, a w ramach 
dwóch spółek na naszym rynku zatrudnio-
nych jest ponad 5 000 ekspertów IT. Jako 
Atos Global Delivery Center Polska świad-
czy usługi dla międzynarodowych klientów 
z biur mieszczących się w Warszawie, Byd-
goszczy, Wrocławiu, Krakowie i Opolu, gdzie 
pracuje ponad 4500 osób. Firma oferuje 
usługi w obszarach Big Data, Cybersecuri-
ty, Digital Workplace i Cloud, Infrastruktury 
informatycznej i Zarządzania Danymi, oraz 
rozwiązań Biznesowych i Platformowych. 
Atos jest wyłącznym światowym partnerem 
IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.
Więcej informacji na: kariera.pl.atos.net

boomu na rynku pracy IT aktualnie nie szukam 

nowego pracodawcy.

Liczą się ludzie
Atos pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw 

przyszłości. W firmie panuje przekonanie, że 

połączenie ludzi, technologii i biznesu to naj-

lepsza droga do rozwoju. Oferta firmy to efekt 

nowoczesnego spojrzenia na IT, a motto to po-

łączenie lokalnej wiedzy z globalnym doświad-

czeniem. Firma kształtuje trendy IT, a jednocze-

śnie pomaga klientom wdrażać je w odpowiedzi 

na dynamiczne zmiany rynku.

Jedną z ważniejszych cech tej organizacji jest 

rozwój – zarówno biznesu, jak i ludzi. Pracow-

nicy Atos na co dzień funkcjonują w międzyna-

rodowym środowisku, pracują przy ciekawych 

projektach, z nietuzinkowymi ludźmi z całego 

świata. Możliwości rozwoju dodatkowo po-

szerzają oferowane szkolenia. Osobom zatrud-

nionym firma gwarantuje pakiet świadczeń 

socjalnych, w tym możliwość pracy zdalnej, 

dodatkowe ubezpieczenie, opiekę medyczną, 

dofinansowanie dojazdów do pracy, pakiet relo-

kacyjny, czy dofinansowanie do sportu i rekre-

acji. W Atos stawia się na „work-life balance”, 

dlatego wspierane są indywidualne działania 

pracowników, którzy uczestniczą m.in. w roz-

grywkach sportowych.

Jednak to ludzie i atmosfera, którą tworzą, 

są wyróżnikiem firmy. To dzięki wspaniałym 

specjalistom i ciekawym osobowościom świad-

czymy najwyższej klasy usługi IT – mówi Anna 

Data-Hendler. – Kultura firmy budowana jest 

na zdrowej równowadze pomiędzy życiem zawo-

dowym a życiem prywatnym. Możliwość łącze-

nia pracy i pasji oraz funkcjonowanie w zdrowej 

równowadze pomiędzy tymi obszarami to cecha 

charakterystyczna naszej firmy – dodaje.

jektami i programami, mogłem zwiedzić spory 

kawałek świata podczas podróży służbowych. 

Właśnie spotkania z ludźmi z różnych krajów, 

atmosfera w pracy, otwartość i chęć współpracy 

wyróżniają firmę Atos na rynku. Jest to bardzo 

ważny aspekt w pracy każdego Project i Pro-

gram Managera, gdzie komunikacja odgrywa 

kluczową rolę.

Pracuj jak Ci wygodnie 
Atos dopasowuje także swoją ofertę do po-

trzeb potencjalnych kandydatów. Zatrudnia na 

część etatu osoby, które poszukują dodatko-

wego zajęcia, zastrzyku gotówki albo chcą się 

rozwijać i zdobywać doświadczenie zawodowe. 

Atos zaprasza m.in. nauczycieli języków obcych, 

tłumaczy, studentów, uczniów ostatnich klas 

liceów oraz mamy chcące pogodzić pracę z wy-

chowywaniem dzieci.

Ewa Wilczyńska, 
Program 
Manager,
Atos Global 
Delivery Center 
Polska

W Atos pracuję od 2014 roku, z czego ponad dwa 

lata zdalnie. Do Bydgoszczy przyjeżdzam średnio 

raz w miesiącu na tydzień pracy stacjonarnej. 

Dzięki temu mogę mieszkać w swoim rodzinnym 

mieście na Dolnym Śląsku, studiować w Warsza-

wie i co bardzo ważne, pracować przy naprawdę 

ciekawych projektach. Zarządzanie projektami to 

zdecydowanie moja pasja i Atos daje mi możli-

wość ciągłego rozwoju w tym obszarze.

Początkowo pracowałam przy projektach ty-

powo infrastrukturalnych realizowanych w me-

todologiach typu Waterfall, głównie PRINCE2. 

Od ponad 6 miesięcy pracuję przy projektach 

związanych z tworzeniem nowych aplikacji, 

a co za tym idzie zgłębiam tajniki metod zwin-

nych/agile. Aktualnie praca w Atos zajmuje po-

łowę mojego czasu. Pozostałą część poświęcam 

na studia doktoranckie. Na moją prośbę praco-

dawca zgodził się, abym przez okres studiów 

pracowała na pół etatu i w ten sposób była 

w stanie łączyć pracę z (dość wymagającymi) 

studiami. 

Właśnie takie wsparcie i prawdziwe zaufanie 

oraz możliwość ciekawej pracy i ciągłego rozwo-

ju jest głównym powodem, dla którego tak cenię 

Atos. Wcześniej pracowałam w kilku międzyna-

rodowych korporacjach, więc benefity takie jak 

dodatkowa opieka medyczna, karta Multisport 

itp. są mi znane i oczywiście bardzo je sobie ce-

nię, ale Atos daje to „coś”, co powoduje, że mimo 

riusz i będę musiała się znowu gdzieś przenieść, 

to będę miała jeden dylemat mniej. Z powodu 

zmiany miejsca zamieszkania, pracy zmieniać 

nie muszę.

Elastyczna oferta szkoleniowa 
Atos wspiera szeroko rozumiany rozwój. Nieza-

leżnie od zajmowanego stanowiska pracownicy 

mają dostęp do szkoleń technicznych, zajęć 

językowych oraz treningów z zakresu kompe-

tencji miękkich. Wszyscy pracownicy posia-

dają także nieograniczony dostęp do szkoleń 

e-learningowych. Pozwala to na rozwój w do-

wolnie wybranym kierunku, a same szkolenia 

odbywać można w najbardziej dogodnym cza-

sie. Firma stawia na elastyczność oferty szko-

leniowej, tak, aby pracownicy mogli dopaso-

wać tryb szkolenia do swoich indywidualnych 

preferencji. 

Jakub Polaszek, 
Portfolio 
Manager,
Atos Global 
Delivery Center 
Polska

W Atos bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie 

indywidualne podejście do każdego pracow-

nika i stworzenie dla każdego Indywidualnego 

Planu Rozwoju, czego sam jestem przykładem. 

W 2014 roku jako Project Manager dołączyłem 

do zespołu Project and Program Management 

(PPM) w dziale Cross Functional Services (xFS). 

Trafiłem do programu realizującego projekty 

z obszaru bezpieczeństwa, pełniłem także rolę 

koordynatora jednej z dwóch ścieżek programu. 

W roku 2015, chcąc rozwijać się w dziedzinie 

Program Managementu, wziąłem udział w re-

krutacji wewnętrznej do działu Big Data and 

Security (BDS) na stanowisko Programme Ma-

nagera. W ten sposób zrealizowałem swoje ma-

rzenie o zarządzaniu programami. Stworzyłem 

BDS Programme organizując PMO, dokumenta-

cję programową, procedury i procesy, szablony 

i instrukcje dla Project Managerów, niezbędne 

do monitorowania dużej liczby projektów, które 

były realizowane w tym dziale. W lutym 2017 

postanowiłem wykonać kolejny krok w rozwo-

ju zawodowym. Wróciłem do zespołu PPM na 

stanowisko Program Managera, objąłem także 

rolę Portfolio Managera dla kluczowego, skan-

dynawskiego klienta Atos. Kolejne wyzwania, 

kolejne doświadczenia i kolejna możliwość 

rozwoju. 

Dzięki różnorodnym rolom, poza rozwojem 

umiejętności związanych z zarządzaniem pro-
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Project Managera skrzynka 
z narzędziami, cz. III
Tworzenie atrakcy jnych prezentacji 

Ada Grzenkowicz

mam potrzebę szukania innych alternatyw 
to często korzystam i lubię się z PowerPo-
intem. Ważne jest to, co przedstawimy, jaki 
cel ma nasza prezentacja, do kogo ją kieruje-
my i w jaki sposób ją przygotujemy. Widzia-
łam nudne prezentacje, ale nie była to wina 
narzędzia, tylko raczej braku dopracowania 
zawartości. Często zapominamy o tym, że 
minimalizm jest kluczem do sukcesu i na-
wet jeśli mamy dużo treści do pokazania 
powinniśmy pokombinować, w jaki sposób 
ją przedstawić, żeby zminimalizować ilość 
(zwłaszcza tekstu), a zmaksymalizować ja-
kość naszego przekazu. Narzędzia tego ni-
komu przedstawiać raczej nie muszę, jednak 
warto poświęcić trochę czasu na zabawę 
z nim i sprawdzenie jego możliwości – bo 
ma ich całkiem sporo, a przeciętny użytkow-
nik wykorzystuje zaledwie około 20% z nich. 
Dlatego zanim przejdziemy do omówienia 
kilku „zamienników” podrzucę kilka arcypro-
stych, ale superważnych rad, dzięki którym 
już nikt więcej nie zarzuci Wam, że prezen-
tacja była nudna.

Złote zasady przygotowania atrakcyjnej pre-
zentacji to:

 ■ Mniej znaczy więcej. Czasem grafika 
czy wykres mogą więcej powiedzieć niż 

cję z efektem „wow” dowiecie się z trze-
ciej już części cyklu „Project Managera 
skrzynka z narzędziami”.

PowerPoint zły, PowerPoint 
nudny

Utarło się już, że ten popularny produkt Mi-
crosoft do przygotowania prezentacji jest 

„oklepany”. Ludzie często narzekają na ko-
lejną prezentację w PowerPoincie: bo nudna, 
bo znowu to samo, bo dużo slajdów, bo nie-
przydatna. Końca narzekań nie ma. A ile razy 
zdarzyło nam się powtarzać to za innymi, 
a potem poproszeni o przygotowanie jakie-
goś podsumowania sami robiliśmy je właśnie 
przy pomocy niego? Osobiście nie uważam, 
że samo narzędzie jest nudne czy złe. Choć 

Niezależnie od tego czy pracujemy zwin-
nie czy kaskadowo są rzeczy, które jako 
kierownicy projektów zrobić musimy. Me-
tryki, raporty, statusy – zarówno komitet 
sterujący jak i zespół potrzebują czasami 
wiedzieć jak się ma projekt. Zdarza się też, 
że trzeba kogoś przeszkolić i przydałyby 
się jakieś ciekawe materiały szkoleniowe. 
Oczywiście, w sieci znajdziemy całą masę 

„gotowców”, ale umówmy się, że jesteśmy 
ambitnymi PM-ami i zawsze chcemy zro-
bić wszystko od początku do końca sami. 
I tu właśnie docieramy do sedna sprawy. 
Utarło się już, że PowerPoint jest zły 
i wszystko co w nim robimy jest nie ta-
kie, jakie być powinno. No bo jak trzeba 
zrobić prezentację, to najczęściej sięgamy 
właśnie po to narzędzie. O tym, czym za-
stąpić PowerPointa i jak zrobić prezenta-
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wadzić Cię do mistrzowskiego poziomu, 
kiedy to inni będą inspirować się prezen-
tacjami Twojego autorstwa. 

PREZI

No dobrze, chyba udało mi się już ustalić że 
PowerPoint wcale nie jest taki zły. Jednak 
nie oznacza to, że musimy z niego zawsze 
korzystać. Warto szukać alternatywnych 
narzędzi i śledzić najnowsze trendy, by za-
skakiwać odbiorców swoich raportów czy 
prezentacji. Zaskakiwanie nie ma być jednak 

mem, jakieś ciekawe zdjęcie, sprzeczny 
komunikat. Zrób coś, co przykuje uwa-
gę. Jeśli jest to prelekcja, podczas której 
slajdów mogłoby w ogóle nie być, zawsze 
możesz się nimi posiłkować w celu zwró-
cenia na siebie uwagi i wtedy każdy slajd 
może zaskakiwać. Jednak jeśli jest to 
szkolenie, w trakcie którego uczestnicy 
muszą zdobyć konkretną wiedzę – zrób 
takie „przerywniki” co jakiś czas. A jeśli 
musisz zrobić raport dla zarządu, to może 
miłą odmianą będzie chociażby slajd ze 
zdjęciem zespołu, który pracuje razem 
z Tobą. Ważne jest to, by nie przesadzić. 

 ■ Inspiruj się, inspiruj innych. Sam bazuj 
na tym co Tobie się podoba, kombinuj, 
zmieniaj, zbieraj opinie. Dodawaj cieka-
wostki. Tak obrana droga może dopro-

goły tekst. Im mniej tekstu, tym lepiej. 
Nie oznacza to, że musimy z niego rezy-
gnować, ale zawsze starajmy się dawać 
ich jak najmniej. Ważmy słowa, usuwaj-
my tzw. „ozdobniki”, czyli słowa, które 
nic nie wnoszą, a jedynie upiększają nasz 
tekst. Polecam wykonanie prostego ćwi-
czenia. Przygotuj prezentację, a potem 
przeczytaj tylko słowa, i zastanów się 
czy jest jakiś wyraz, który po usunięciu 
nie wpłynie na to, co masz do przekaza-
nia. Jeśli je znajdziesz – usuń i tak rób 
zdanie po zdaniu, slajd po slajdzie. Dzięki 
temu prostemu zabiegowi sprawisz, że 
Twoja prezentacja będzie bardziej czy-
telna. 

 ■ Fakty. Pisz o faktach, przedstawiaj licz-
by, skup się na tym co jest istotne dla 
Twojego odbiorcy. Tworząc prezentację 
pamiętaj zawsze, do kogo jest skierowa-
na. Nieważne, czy będzie to kilka slajdów 
w PowerPoincie czy jednostronicowe 
podsumowanie w PDF, zawsze miej na 
uwadze odbiorcę. Przygotowujesz ma-
teriał, który ma wspomóc to co masz do 
powiedzenia, nie musisz na nim umiesz-
czać wszystkiego. A jeśli nie jesteś pe-
wien – pytaj swoich interesariuszy o ich 
oczekiwania. 

 ■ Zaskocz mnie. Aby Twoja prezentacja 
została zapamiętana i Twoi odbiorcy 
uważnie Cię słuchali, polecam zbudo-
wać swoją prezentacje tak, by czymś 
zaskoczyła. Może to być zabawna grafika, 
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zachowanej prezentacji na nasz komputer, 
co ułatwia nam prezentowanie jeśli akurat 
nie mamy dostępu do Internetu. Przewaga 
Prezi kończy się w momencie próby druko-
wania materiałów. Tu klasyczny PowerPoint 
daje nam mnóstwo opcji od drukowania ca-
łych slajdów po „handouty” z miejscem na 
notatki. Gotowy materiał możemy zapisać 
jako pdf, ale trzeba wykupić wyższą wersję. 

CANVA

Raporty, CV, infografiki, dokumenty, plakaty, 
prezentacje i wiele innych materiałów zrobić 
można w Canvie. Osobiście używam jej od 
jakichś dwóch lat i jestem nią zachwycona. 
Szybka, prosta grafika, post czy plakat, cza-
sami krótki raport – wszystko to możemy 
zrobić na stronie www.canva.com. Zakłada-
my konto i możemy zaczynać naszą przygo-
dę z tym narzędziem. 

Dużo gotowych wzorów, część bezpłatna, 
za inne musimy zapłacić. Jednak ceny zaczy-
nają się od około 1 dolara do maksymalnie 
kilku, wszystko zależy od tego, co chcemy 
wykorzystać. Jeśli jednak mamy jakieś wła-
sne zdjęcia lub samodzielnie stworzone inne 
grafiki to możemy je równie łatwo załado-
wać i wykorzystać w swojej pracy. Każdy 
gotowy wzór możemy dowolnie przerabiać, 
edytowalne są wszystkie elementy od tła, 
po tekst i grafiki. Canva jest niebywale in-
tuicyjna, daje nam mnóstwo możliwości, 
a przede wszystkim pozwala na stworze-
nie bardzo estetycznych i miłych dla oka 
materiałów. Mały minus za niewielką ilość 
polskich czcionek i brak opcji offline. Żeby 
stworzyć jakąkolwiek grafikę musimy mieć 
dostęp do sieci. Jednak po skończonej pracy 
możemy zapisać wszystko to co zrobiliśmy 
w formacie .pdf, .png lub .jpg.

Przygotowane w Canvie grafiki są do-
brej jakości i mogą być jedynie elementem 
większej prezentacji, którą tworzymy przy 
użyciu innych narzędzi. Duży plus to także 
możliwość dzielenia się naszymi „dziełami” 
z innymi. Mamy opcję wysłania linka do ma-
teriału na maila naszych współpracowników, 
możemy też stworzyć konto dla całej grupy 
i je współdzielić z innymi. Dzięki temu kilka 

jest w jeden obrazek i od niego potem za-
czynamy naszą prezentację. Klikając dalej 
powiększamy jedynie kolejne obszary. Pre-
zi wspaniale nadaje się do raczej krótkich 
tematów, do przedstawienia krok po kroku 
procesu, czy struktury organizacji. Wersja 
podstawowa jest bezpłatna, jeśli jednak 
mamy ochotę na więcej, ceny wahają się 
od 5 do 59 dolarów za miesiąc użytkowania 
dla indywidualnej osoby. Jeśli potrzebujemy 
dostępu dla swojej firmy czy zespołu, moż-
na skontaktować się ze wsparciem przez 
formularz na stronie www.prezi.com. Oczy-
wiście im wyższy pakiet, tym więcej możli-
wości. W najwyższym pakiecie jest dostępna 
np. opcja Prezi Analytics, która pozwala na 
generowanie raportów. 

Wersja podstawowa pozwala nam na 
stworzenie prezentacji, jednak musimy pa-
miętać o tym, że zapisując pracę na swoim 
koncie, staje się ona ogólnodostępna i każdy 
w sieci szukając czegoś o podobnej tema-
tyce może znaleźć nasz plik i ma do niego 
wgląd. Mamy również możliwość ściągnięcia 

celem samym w sobie, powinno nam zależeć 
na tym, by to co przekazujemy było czytel-
ne i łatwo przyswajalne, żeby inni aktywnie 
udzielali się podczas spotkań, albo chętnie 
nas słuchali czy czytali nasze komunikaty. 
Kilka lat temu ogromną popularnością za-
częła się aplikacja Prezi. Było to pierwsze 
narzędzie, które dość szybko zyskało rzesze 
swoich fanów, którzy momentalnie porzucili 
PowerPointa na rzecz właśnie tej aplikacji. 

Prezi ma wiele plusów – związanych 
głównie z bardziej nowoczesnymi wzora-
mi slajdów. Różne gotowe wzory pozwalają 
nam na szybką edycję i bardzo przejrzyste 
przedstawienie tematu. Z góry niejako na-
rzuca nam ograniczenie tekstu i sugeruje 
bardziej wizualne podejście. Dla osób, które 
mistrzami grafiki nie są jest to wprost ide-
alna aplikacja, przede wszystkim dlatego, 
że jest prosta w użyciu i bardzo intuicyjna. 
Interfejs jest tak zaprojektowany, że przygo-
towując prezentację jesteśmy niemalże krok 
po kroku prowadzeni do kolejnych slajdów. 
De facto wszystko na końcu kumulowane 
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Dyrektor ds. Edukacji i Rozwoju w PMI PC 
Gdańsk Branch, Program Manager PMI 
Camps. Zawodowo  Scrum Master i Agile 
Coach w Nordei. Nieustannie rozwija swoje 
kompetencje, entuzjastka zwinnego po-
dejścia do zarządzania projektami. Trener 
i mentor w zakresie zarządzania projektami 
oraz komunikacji. Z wykształcenia filolog 
rosyjski i fotograf. W wolnym czasie uwiel-
bia gotować, grać w squasha i czytać książki.

Ada
Grzenkowicz

osób ma wgląd w to co jest gotowe, może 
samodzielnie coś zmienić albo przygotować 
swoją część na tym samym wzorze, który my 
już wykorzystaliśmy. Na pewno ułatwia to 
nam życie wtedy, gdy nad jedną prezentacją 
pracuje kilka osób. Canva to dla mnie taki 
e-grafik, dostępny zawsze, pełen inspiracji 
i gotowych rozwiązań. 

PIKTOCHART

To narzędzie dla osób, które lubią jednostro-
nicowe podsumowania. Oferuje ciekawe 
wzory, dużą liczbę infografik, daje nam też 
możliwość przygotowania kilkustronico-
wych prezentacji. Dla mnie jednak jest na-
rzędziem, po które sięgam, gdy chcę przygo-
tować na jednej kartce streszczenie postępu 
prac, których objętościowo było dużo i mu-

szę się ograniczyć. Wzory wizualnie są po-
dobne do tego, co znaleźć możemy także 
w Canvie. Stylistyka jest raczej minimali-
styczna, w kierunku nowoczesnych, pro-
stych, ale kolorowych raportów. Oczywiście 
to kwestia gustu czy komuś się to podoba 
czy nie. 

Piktochart to narzędzie dostępne wy-
łącznie przez stronę www.piktochart.com. 
Logowanie jest banalne, wystarczy założyć 
konto podając e-mail i ustawiając hasło. Ob-
sługuje polskie czcionki, więc nie ma proble-
mu z raportami czy prezentacjami w naszym 
ojczystym języku. Gotową pracę możemy 
ściągnąć w formacie .jpg lub .png, jeśli ma-
rzy nam się wersja w .pdf musimy niestety 
wykupić pakiet który daje nam znacznie 
więcej opcji. Na ten moment są dwa rodzaje 
abonamentu, 15 lub 29 dolarów miesięcznie, 
wykupując roczny abonament 2 miesiące 
dostajemy za darmo. W trakcie testowania 
jest także nowa opcja, która ma nareszcie 
umożliwić pracę całego zespołu na 1 koncie, 

ale nie jest póki co oficjalnie udostępniona. 
Możemy także dodawać tu swoje grafiki, 
jednak dla bezpłatnie korzystających osób 
limit to 40 MB dostępnej pamięci. 

Narzędzie to ma także opcję, której długo 
szukałam. Mianowicie możemy wkleić mapę 
i dowolnie ją konfigurować, zmieniać kolory, 
zaznaczać na niej miejsca. W łatwy sposób 
możemy też tworzyć wykresy. Piktochart 
jest naprawdę prosty w obsłudze i pozwala 
na tworzenie niebanalnych raportów. Warto 
spróbować i samemu się o tym przekonać.

Co jeszcze?
Programów do przygotowywania grafik czy 
prezentacji jest całe multum. Jak zwykle 
polecam Wam to, czego sama używam i co 
mi ułatwia pracę. Gdybym miała podzielić 
się własnymi statystykami, z PowerPoin-
ta korzystam w zdecydowanej większości 
przypadków, ale ja go po prostu lubię i sta-
ram się z niego korzystać wtedy, kiedy po-
trzebuję, zawsze starając się przykuć czymś 
uwagę moich odbiorców. Jednak często 
korzystam także z innych, między innymi 
opisanych powyżej, narzędzi lub łączę je 
dlatego, że uławiają mi pracę i dają zupeł-
nie inne, nowe możliwości. A że mistrzem 
tworzenia własnych grafik od podstaw nie 
jestem, posiłkuję się tym, co jest już dostęp-
ne i co może mnie zainspirować do przed-
stawienia czegoś w inny, atrakcyjny sposób. 
Wybór oczywiście subiektywny, ale poparty 
kilkoma latami doświadczeń. Dla Was, dro-
dzy Czytelnicy ma być inspiracją do spró-
bowania czegoś nowego. Jeśli macie swoje 
ulubione narzędzia i chcielibyście się nimi 
ze mną podzielić zapraszam do kontaktu: 
ada.grzenkowicz@pmi.org.pl.
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Project Management FACTS – Small 
Business Eyewitness Account of 
What Works
Sławomir Kortas
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nexed, and penalties... well, those seem to 
always stick around, but the point is that if 
you treat your client fair, they will help you 
deliver your project on cue. 

Agile
What does it mean to be agile in a world 
where everyone expects your project to 
be agile anyway? “Agile won’t work in my 
project, you can’t build a roof of a building 
without building its foundation first”. Or can 
you? Expanding on that thought, you could 
most certainly build a roof of a structure on 
the side, maybe even at an entirely differ-
ent location, and then simply lift the roof 
to the top by a crane, right? You shouldn’t 
force agile only because your boss expects it 
from you, but agile comes quite naturally to 
most project managers. When forced to take 
an unplanned split second decision, agile is 
what allows us to take one path and not the 
other. Doing the unscripted is agile. Adapting 
quickly to unforeseen situations is agile. Re-
sponding to your known unknowns... is agile. 
A common thread linking the aforementioned 
scenarios is empowerment. A project manag-
er must know that their decision, whatever it 
may be, won’t be ridiculed or met with hor-
rible repercussions. Every project has a level 
of empowerment that should be made clear 
to its PM, and it is that seal of approval that 
allows agile into any project. 

ject. But they require more than just a cold 
place on a stakeholder register. They require 
friendship. The type of bond that allows pro-
jects to move past any and all hurdles that 
come its way. Treating a supplier as a friend, 
for example, opens up new avenues of col-
laboration. When things go terribly wrong on 
a Sunday night, hours before releasing your 
product, your supplier, whom you’ve called 
many a time just to update on the progress 
of the project, may go that extra mile to 
see you and their work flourish.  Or if your 
product brakes down thousands of kilom-
eters away, your supplier just may get on 
a plane within hours of your phone call to 
help in any way possible. Because no friend 
wants to see you fail, right? The same prin-
ciple may be applied to clients. Sure there 
are deadlines, contracts, and penalties. But 
if you treat your client with the same respect 
and consideration as you would your friend, 
deadlines may move, contracts may get an-

As a project manager within a small organi-
zation I am being entrusted with delivering 
projects on time, within budget, and with 
all scope requirements met, but it is mostly 
up to me to decide how I get it done. There 
may or may not be a process in place. There 
may or may not be enough resources to 
get the job done. And there’s never enough 
time, so that’s out the window right away.

But through it all, a pattern emerges that 
slowly repeats itself from project to project. 
The below account is a true tale of project 
management tips that we at GOVECS call 
Project Management FACTS as they deal 
with Friendship, Agile, Collaboration tools, 
Team identity, and Sharing.

Friendship
Partners, suppliers, or clients. These are just 
a few types of stakeholders within a pro-
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Project Manager at GOVECS, Europe’s 
largest electric scooter manufacturer. He 
is a certified Project and Product Manager 
with a passion for self-improvement, fo-
cusing on the human side of projects, and 
good old GSD (getting stuff done). Brought 
up in California, he brings an open mind to 
every project, often asking too many uneasy 
questions. A volunteer within the PMI PC 
Wrocław Branch as well as PMI global.

Sławomir
Kortas

to share the results at the end. Even if results 
are less than flattering, it is beneficial to ac-
knowledge them, learn, and move on. Make 
it fun. Order pizza and have a sit-in lunch to 
get as many people as possible in attend-
ance. After all, who doesn’t like pizza? When 
project after project presents their results in 
a forum setting, the outcome is a community 
that helps one another and steers each other 
away from future project icebergs. 

The above FACTS may not work for all and 
they definitely won’t work in all settings. But 
perhaps slightly modified on a larger or small-
er scale they just might help out with your 
next project.

leaves at 4, doesn’t do overtime, doesn’t 
share personal phone numbers, and by no 
means thinks about work as soon as they’re 
out of the office. And while it is easy to 
blame this behavior on a brand new gener-
ation of workforce, the problem can’t surely 
be as simple as being born in the ‚90’s. The 
problem is the absent sense of belonging. 
Create an atmosphere of pride and owner-
ship in your projects and your project team 
will thrive no matter what generation label 
they may fall into. Giving your team satis-
faction from the project may be as easy as 
getting a project t-shirt or a coffee mug, or 
as challenging as modifying the project al-
together to their liking. The key is that your 
project team knows why they’re doing what 
they’re doing and see a personal benefit of 
completing their part in the project. They 
need to feel it, show it, talk it, and defend 
it. Their positive personal relationship with 
the project, the project team, and you, the 
project manager, will make your organization 
thrive.

Sharing
One of the most difficult parts of the project 
is creating lessons learned in a way that will 
benefit the entire organization and prevent 
future projects from repeating the mistakes 
of the past. Unfortunately, this paragraph 
won’t provide the silver bullet for you to take 
away as yours truly is still trying to figure that 
out. But what has helped time and again is 
some form of sharing your results with the 
group and the organization at large. Just as it 
is important to share with everyone the goal 
of the project at the beginning, it is important 

Collaboration Tools

If an artist is only as good as his tools, could 
the same be true for Project Managers? While 
there’s no doubt that a project is only as suc-
cessful as the project team behind it, it does 
help to add some collaboration tools into the 
mix. Slack, for instance, is a tool that aims to 
bring your entire organization together to one 
common place. Surely e-mails have done the 
trick, with Copy and Blind Copy on hundreds 
of threads. But Slack creates a community 
where distance once reigned. Because your 
project channel may include anyone you wish 
to add to it, your online conversation with 
a supply chain specialist, visible to all within 
your project, might ignite a slow moving fire 
of ideas throughout you project team eventu-
ally leading to a solution so far fetched, so out 
there, and so never before considered... that 
it just might work. Basecamp, on the other 
hand, is great for task assignments, decision 
making, and project status updates. Convert-
ing your Work Breakdown Structure into an 
interactive To-do list with commenting, file 
attachment, and completion status has nev-
er been easier. One tool that has slowly crept 
up the list of engineering projects is Google 
Photos and its ability to quickly share hun-
dreds of pictures without jamming e-mail 
servers with megabytes of files. If a picture is 
worth a thousand words, what’s a link worth 
to a thousand photos? 

Team Identity
A lot has been said recently about Milleni-
als invading our workplace. The generation 
of young adults that shows up at 8 sharp, 
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was a good idea. And we met a few days lat-
er. The man was a manager at Airbus, and he 
had one child, but after some time his wife 
got pregnant with a second child. When the 
second child was born, they felt that some-
thing was wrong. After a few weeks the 
baby was not reacting like all the babies. At 
the age of two, so quite later, they still per-
ceived that something was wrong with the 
baby’s behavior. So they went to the hospi-
tal. The doctor said that the kid was autistic. 
The mother could not believe it. The doctor 
wanted to convince her and prescribed some 
tests for the child. The test shown that the 
kid was not autistic, but deaf. This man 
went back to Airbus and told his manager 
that he needed to learn sign language to 
communicate with his child. The company 
paid a six months course of total immersion 
with deaf people for him and his wife. After 
the six months he came back to Airbus and 
said “I resign, I cannot give my life to Air-
bus anymore, because I discovered a world 
of people who are incredible, that nobody 
take care of, nobody is helping them to get 
introduce to the professional world. I want 
to help them”. But Airbus refused his resig-
nation and instead the company decided to 

just critical for the sake of it. So we left in 
total disagreement. This is the first part of 
the story.

What’s the other part of the story? 
The second part of the story took place 

a week or before. I had a course on leader-
ship and one guy after the training gave me 
a piece of paper with the name of a man and 
a phone number. I asked him why he’d given 
me that. He answered in a puzzling way that 
he didn’t know but I should call the number, 
and I would not regret it. I was rather suspi-
cious about the idea but on the next day my 
curiosity won. I called the guy. I introduced 
myself and asked the man if we could meet. 
That man reacted as everybody would and 
asked why should we meet? I replied to him, 
slightly embarrassed, that I did not know, 
that we had a common friend who thought it 

Bruno, you’re talking on communication, 
and what project managers can learn from 
the Deaf community. It is a very unusu-
al idea. Could you tell us, where it came 
from?

I am a trainer on different topics, including 
communication. I’ve developed a course on 
communication using communication mod-
els, theories, some games and experimenta-
tions. And it was good. People were coming 
to the course, and they were happy, they 
were progressing. But one day the sponsor 
of this course approached me and said he 
was not happy with the training. I asked 
him “Why?” He replied that it was not fun 
enough. Well, I’m not entertainer, I’m a train-
er. I am ready to make some efforts, but then 
the people coming to the course also need 
to make some efforts. I asked him if he had 
any concrete recommendation, but he was 
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Communicate as if you were deaf
An interview with Dr. Bruno Paul Kahne, trainer, facilitator and 
responsible of the strategy of Airbus Leadership University. 
By Paulina Szczepaniak and Łukasz Paluszkiewicz
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move your bottom and go talk to the people. 
Because using only e-mail, you can be sure, 
will get you in trouble sooner or later. But 
this do not answer your question. 

When you have a project you have also 
money. Most of the time you don’t have 
enough money, but you do have it. You 
should have money for your resources, for 
the flights, and for many other different 
things. My recommendation, is: if you have, 
in your project, budget for just one flight 
or one travel, depending how far your col-
leagues are, when would you use it? During 
the project, most of the people use the flight 
when they’re in trouble. They use the flight 
as soon as there’s fire everywhere. I think it’s 

Nowadays, most of the communication 
happens with electronic tools. Due to 
team dispersion and international cooper-
ation. Do you have any advice for organiz-
ing team meetings or stakeholders meet-
ings and how to communicate effectively 
when meeting in person is not possible?

To my knowledge there’s no study on this 
topic, but I am convinced that if you look at 
the number of conflicts someone is having, 
there will always be a correlation with the 
type of tools the person is using in commu-
nication. The less you use human interac-
tion, the more conflicts you have in your life. 
I have no doubts about it. So my very first 
recommendation is: whenever it is possible 

sponsor a new program for deaf people, and 
he would run it.

The moment we finished the conversation, 
I realized I did not know what I could do with 
his story. I told him that maybe one day we 
would have a conference on the importance 
of having a personal project, he could be 
a speaker, as it was really giving him a lot of 
energy to get up every morning. The two sto-
ries collided when I got the argument with 
the sponsor.

How the stories are connected? 
I thought that I will ask deaf people to 

teach hearing people how to communi-
cate more respectfully with each other. 
I had never met a deaf person in my life. So 
I called the guy whose name was Francois, 
and I asked if I could meet in a room two 
or three deaf people, because I would like 
to experiment. I wanted to really experi-
ence how it is to be unable to communicate 
with another human being. A few days later 
I entered a room. There were 3 deaf people 

– completely relaxed, and me – completely 
scared. I knew after half an hour that they 
could teach us a lot. So we started to com-
municate, to try to understand the world 
of the other, to see the differences and 
step by step we build the whole theory and 
started to do some trainings. Once we had 
done that, my boss came to me and said 
that I should put a copyright on the course. 
I was convinced that someone else had done 
something similar before, but when I went 
the Internet, searching for “learn from the 
deaf people” the only results I got was “poor 
deaf people, we are going to help you” but 
nothing like “deaf people can help hearing 
people”. That is why I decided to write an ar-
ticle and send it to several newspapers. Dur-
ing a single night they said they wanted it. 
One article evolved into a series of articles. 
After some time I received two e-mails, one 
from India and another from Canada. Those 
e-mails really touched me. They said, both 
of them “Thank you for your article. I’m deaf. 
For the first time in my life I understand 
who I am”. It made me cry. It was so strong. 
Then they asked where they could buy my 
book.  But I did not have a book! And then 
I received more questions about the book. 
So I said to myself – “OK, I need to write 
a book”.  I had been working with deaf peo-
ple maybe for three years when it happen. 
I had tons of notes. I took them and wrote 
a book. This was the story that happened 
about 8 years ago.
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asked the question, they are pointing at the 
same area – the unknown. Are you afraid of 
death? Why? Because you don’t know what 
is behind. If you would die and come back to 
life you would not be afraid anymore. You are 
afraid of delivering the baby? Ok, why? Be-
cause you never had a baby. Once you have 
a baby, OK, it hurts, but then the second one 
you are having does not scare you so much. 
And the role of the project manager, or any 
manager, in terms of change is to step in 
front of the team and then show them: “look 
I’m still alive, come”, and another step “look, 
I can walk. I’m still alive, come”. It’s really 
making the unknown known to the people 
and then secure them – that’s it. It’s my way.

And the best way to do this is face to face.
Yes, you need to build the spirit of the 

team. That is for sure.

Could you give a few examples that you’ve 
implemented in Airbus to improve your 
communication. Perhaps you can share 
with us some effects.

The biggest change in terms of commu-
nication in Airbus, is something we call the 
hub. We use too many e-mails. We receive 

tact? If you were there in front of me in 
3 dimensions but you were only a projection, 
would it be the same? I cannot tell you. That 
would be a totally different interview. 

You are also a change expert. We would 
risk making a statement that communi-
cation is key to deliver successful change. 
What can we do to make the process more 
effective on implementing the change?

Difficult to answer that in only a few sen-
tences. Nowadays everybody is convinced 
about the need of change, right? That’s 
a fact. People see change, and they know 
that change is necessary. Most of the time 
they want change for the other but not 
for themselves. The question is how you 
convince someone that he or she has to 
change? I think that this is the role of the 
manager. He or she needs to secure people, 
make them feel safe. 

Why are we afraid of change? Because 
in fact, there is only one thing human be-
ing is afraid of. It is the unknown. If you 
look at the psychology of human being, we 
are afraid of nothing. Unknown is the only 
thing. So when you ask people what are you 
afraid of, every single time when they are 

a mistake. In fact you should take the flight 
in the very beginning of your project to build 
trust, to meet people, to put a face on name, 
to create the link and so on. Only then can 
you use all the other types of tools like vid-
eoconferences, phone calls and so on. Then, 
it will take less time for the relationship to 
deteriorate. And then you will feel when it is 
time to reserve another flight.

According to you, you can’t skip human to 
human relationship?

No, you cannot. Technology is not yet 
good enough. I was on the phone one hour 
ago, I could only hear one word out of two, 
because it did not captured waves properly. 
Webex works one time out of two, it takes 
half an hour to have everybody connected. It 
is terrible.

Potentially, one day we will be able to 
beam people 3 dimensions, and so on. But 
based on the current technology I feel it is 
difficult. Before looking at incredible tech-
nology maybe we should work on the basic 
tools (webex, videoconferences, etc.) to 
work properly. Today it’s not the case. 

So answering the question, would those 
technologies one day replace human con-
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Dr. Bruno Kahne is an expert trainer, facil-
itator and coach in leadership, in collec-
tive and individual development. Bruno is 
responsible at the Airbus Leadership Uni-
versity of strategy and benchmarking. He 
is always looking for disruptive technology, 
theories and approaches which speed up 
learning and make it last longer. He has 
worked for companies specialized in fields 
as varied as the nuclear, aviation, food and 
construction industry in many parts of the 
world: Bangladesh, Belgium, Bhutan, Chi-
na, Czech Republic, Egypt, France, Germa-
ny, India, Italy, Kazakhstan, Laos, Nepal, 
Pakistan, Qatar, Russia, Senegal, Singa-
pore, Spain, Sri Lanka, Sweden, Thailand, 
UAE, UK and USA. Bruno is famous for his 
work with the Deaf community and his 
book on the topic: Deaf Tips: Twelve les-
sons from the Deaf world to improve your 
communication in your personal, social, 
and professional life which you will find on 
Amazon.

Bruno
Kahne

out some type of information to everybody, 
especially in an industry like ours (aerospace). 
Some projects are very limited in terms of 
access. But for all the other projects, finding 
someone who is working on similar things, or 
is responsible for specific part of the process, 
yes. In that case it’s the right place to talk. 
And for people to meet people they have 
never met before and to work with a virtual 
team on any topic they want. It’s the place 
to be. 

In your book, Deaf tips, you are giving 
leaders 12 tips on how they can improve 
their communication. Which one would 
you say is the most useful in the business 
environment?

For me, the most crucial is to remain 
“simple and precise” in our communication 
but it’s easy to say but very hard to master. 
I think they are all important because they 
show respect, they connect people and they 
help you to make less mistakes. But the one 
that we need the most, I believe, in our in-
dustries and in our world is to say things in 
a very simple way, and in a precise way. 

To be concise and very concrete. Thank 
you very much for the interview.

Thanks.

were waiting for the answer an extra week. 
Sometimes we were asking a question and 
when receiving the answer, didn’t remember 
anymore what the question was (because 
with paper there is no tracking). The next 
step was the e-mail. You write an e-mail, 
you receive an e-mail. The more you put 
people in copy, the more you have e-mails 
coming back. Now, look at the next genera-
tion, my children for example, they have an 
e-mail account, because they are forced to, 
but in fact when I sent them an e-mail, it 
takes them at least a week to answer. Be-
cause they never go to their e-mail box, they 
don’t check it. But Facebook or WhatsApp... 
You write them and you get automatically 
an answer.

The idea is exactly the same. Internal so-
cial network, where people can get connect-
ed based on keywords, interests and projects. 
There are a lot of benefits from this kind of 
solution. First of all, you send less e-mails, 
you receive less e-mails, but also you can be 
aware of someone somewhere in the com-
pany doing exactly the same as you. That’s 
what I would say is the biggest change right 
now. 

We are using a similar tool in my organ-
ization, but it is used mostly to show 
that people are visiting some places, or 
achieved something, but not for the pro-
jects yet. As I understand, you are doing 
it also for the projects to get the lessons 
learnt from similar endeavors around the 
world?

Yes and no. No, in the sense that some 
projects are confidential. You cannot give 

too many e-mails, we send too many e-mails. 
We spend all our life writing and reading 
e-mails. How can we reduce amount of 
e-mails while increasing the amount of com-
munication? The idea is very simple. 

My dad’s generation, or even me when 
I was young, we were writing letters, putting 
them in an envelope and sending it. Then we 
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About values, strong team and 
effective leadership
With Anna Sarnacka-Smith, a Business Trainer and Master 
DISC D3 Consultant in EFFECTIVENESS talks Edyta Samborska

natural born leaders are a myth. Every lead-
er I met has a different personality and sto-
ry. However, all leaders have something in 
common: making a decision to be a lead-
er, finding their passion and values, be-
ing aware of their assets, believing in the 
potential of other people, hard work and 
a continuous desire to learn, also from their 
own mistakes. So, indeed, everyone can 
be a great leader if this is who that person 
wants to become. Let’s remember, leader-
ship is not a position, it is all about your at-
titude. This is something what we have to 
work on every single day.

Does a leader need to be an expert in the 
field of her/his work?

Not exactly. I agree with what Robert Ko-
rzeniowski (a Polish athlete) told me about 
that. He said that experts were most valua-
ble in the second line; in the background. If 
he kept to the expert line, today he wouldn’t 
have the possibility of being a leader in me-
dia, sales, and medical ventures. Usually 
when you change the leader, a project picks 

“What have I done wrong? What can I do 
better next time?”. A great leader focuses 
on finding solutions. Understanding how to 
become your employees’ mentor, watching 
them making mistakes and helping them 
stand back on their feet is the key. And fi-
nally, a great leader can listen and listens to 
understand, not to judge others.

Do you think that everyone can be a great 
leader?

Based on my experience, having listened 
to stories about leaders’ journeys (inter-
views for my book), having worked with 
clients, it became more than certain that 

Hello Anna. You truly believe in leadership. 
What skills and competencies do we need 
in order to be a good leader?

If you want to be a leader, not just a task 
or process manager, you need to have a de-
sire to serve people. You act in a way that 
others want to be better in what they do. 
A great leader will ask an employee: “What 
can I do for you, what would help you to 
achieve your goals?”, instead of just point-
ing what needs to be done. Moreover, a lead-
er takes responsibility for everything what is 
going on in the team; if something doesn’t 
go according to plan, they don’t put the 
blame on other people, but ask themselves: 
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Business coach, HR consultant in EFFEC-
TIVENESS, with leadership experience; 
supports clients in hiring the right person 
for a specific position and in such an ar-
rangement of work, so that everyone has 
an opportunity to use their strengths, as 
well as in shaping the leader’s attitude. 
She launched DISC D3 competence test in 
Poland. She likes challenges and believes 
that the best is outside the comfort zone, 
hence she works for the European market, 
currently living in the USA.

Anna
Sarnacka-Smith

come true. Values are their compass which 
shows them the direction they should take 
when in doubt. Values is also what they 
base their decision-making on. We often 
hear that leaders need to have charisma and 
be an inspiration to others. True as it may 
be, it all starts with the values they live by 
and which they find most important; leaders 
believe that they are worth their full com-
mitment. It is hard not to notice this com-
mitment to values – a leader “radiates” his 
beliefs and passion.

Thank you so much for your time. I wish 
you all the best in your future career.

you are and invite them to do the same. The 
more we know about each other, the easier 
it is to build trust and talk even about diffi-
cult subjects.  

Women as leaders are more and more pop-
ular these days. What do you think is the 
reason behind that transformation?

It seems it is going to be better since 
women have begun believing in themselves, 
and nowadays they allow themselves to face 
the fact that their job may be important part 
of their life and it is good, it is not against 
their families etc.; but we still have so much 
to do in that area. I experienced that looking 
for leaders to interview for my book. Inviting 
men was not a problem, but each woman 
said: “I feel honoured to be invited but I am 
not sure if what I have accomplished is good 
enough to include in a book”. 

You are a D3 Potential Diagnosis method 
enthusiast. Can you tell us what the ad-
vantages of using this analysis are?

A few years ago, as a business trainer I had 
been looking for proven tools which would 
help me to increase employees’ performance 
and I found D3. I made a decision to imple-
ment this assessment on Polish market, 
since – by using the iceberg metaphor, D3 
examines not only behavior which can be 
observed (behavioral styles), but also what 
is below the water level, what is not seen by 
the naked eye and yet impacts our behavior 
(team roles, values, internal motivations). An 
analysis of the assessment results for both 
the boss and the entire team immediately 
shows what they all have in common, what 
are their strengths. We get a clear picture of 
which roles dominate in the team and which 
ones are missing for the team to achieve 
even better results etc. It helps to prevent 
potential risks in implementing projects and 
boosts people motivation. That’s the key to 
success.

In your book Everest Lidera (Leader’s Ev-
erest) you emphasized how values are im-
portant in the business world. Why is it so 
crucial from your point of view?

Indeed, we should build our leadership on 
values. History has proven time and time 
again that people who became leaders had 
not striven to become leaders, but rather 
stood firmly for what they considered impor-
tant. A leader whose actions are based on 
values inspires others to change, aims really 
high and gives others hope that dreams can 

up a different pace, character; that does not 
necessarily happen if you change the ex-
pert. What makes you a leader is the ability 
to look at the situation from a bird’s view 
(usually experts focus on the given subject) 

– because this is the only perspective which 
offers you a general overview – and then to 
envisage the direction to be taken. Some-
times, when we lose ourselves in the tasks 
we perform, we lose perspective. I remember 
that Robert Korzeniowski said: “It’s as if we 
wanted to drive a car perfectly, but forgot 
where we were actually heading”.

How to be an effective leader for young 
employees in our challenging world?

I believe that every generation is different 
and has some sort of problems with the pre-
vious one. Being an effective leader you have 
to learn generational differences, what’s im-
portant to them because you have to get the 
very best out of them as well (the way you 
develop them will prove your effectiveness 
as a leader). Things that worked for you for 
the last 20 years are not going to work an-
ymore. 

Above all, as leaders we need to find out 
what their values and motivation are, who 
they are, what their goals are. So we have to 
talk to people, plus, the good news is now-
adays we have competencies assessments 
which support us in getting all these infor-
mation. Knowing that about our employees, 
we can create an environment in which they 
can unlock their potential. Today young peo-
ple fear rejection and criticism, which is why 
we need to find a way to communicate with 
them and lead their careers effectively. Keep 
in mind that we invite them to come work 
with us, so we must be the one to make an 
effort and get to know them.

How a leader can build trust and respect 
in her/his team?

First of all, we have to remember it’s 
a process and leaders work on that every 
day. I have seen that honesty plays a great 
role when it comes to building trust in 
a team. That includes: putting all cards on 
the table, talking about your expectations 
(not just assuming that someone else has 
to know or understand them), showing that 
there are certain behaviors that you appre-
ciate but some irritate you. The more you 
get to know yourself, the more truthful you 
become. And remember – do not be afraid, 
people will not take advantage of it, they 
will really appreciate that. Show them who 
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Inny punkt widzenia
O emocjach, markach i zaangażowaniu 
Z Pawłem Tkaczykiem rozmawia Ewa Serwa

nie emocji. Weź na przykład projekt czegoś, 
co nazywamy „punktem styczności z marką”, 
typowy projekt biznesowy. W tradycyjnym 
podejściu w punkcie styczności z marką 
przekazuje się  informacje. Kiedy przycho-
dzę do recepcji w hotelu, pan recepcjonista 
mówi mi, od której jest śniadanie, którędy do 
windy, który mam numer pokoju… Ale w pro-
jektowaniu tego procesu należałoby także 
uwzględnić tzw. „luźną gadkę” (jak się panu 
udała podróż, na długo pan zostaje?) – sama 
powiedziałaś, że kupujemy emocje, więc 
ten proces jest dużo bardziej skuteczny jeśli 
wmontujemy te emocje. A na to w projekcie 
też trzeba przeznaczyć czas.

Budowanie historii to też komunikacja, 
czyli najczęstsza przyczyna porażek pro-
jektów. 

Tak. Bo bardzo często ludzie nie rozumieją, 
że nie ma czegoś takiego jak jedna skutecz-
na historia. Ponieważ różni ludzie interpre-
tują rzeczywistość na różne sposoby, mają 
też  mnóstwo metod na tłumaczenie sobie 
tej rzeczywistości. Komunikacja to przeka-
zanie racji jednej strony w taki sposób, żeby 
druga strona te racje zrozumiała –  a ciężar 
wybudowania tego zrozumienia leży po stro-
nie nadawcy. Nie wystarczy powiedzieć, jak 
ja to widzę. W projekcie należy zadbać, by 
nadawca upewnił się, że odbiorca zrozumiał 
komunikat. Wbrew pozorom to dość  ciężka 
sprawa, bo nam samym trudno ocenić, czy 

Większość z nas nie rozumie liczb, a abstrak-
ty takie jak wspomniana wyżej „jakość” czy 

„wyjątkowość” nie niosą ze sobą  żadnego 
znaczenia. „Opowiadanie danych”  sprawia, 
że jesteśmy w stanie te abstrakty zamie-
nić na rzeczy, które rozumiemy intuicyjnie: 
przestrzeń (dalekie niebezpieczeństwo, bli-
ska alternatywa), ruch (przyspieszać decyzje, 
spowalniać procesy starzenia) czy materię 
(rozgrzewać lead, twarde dane). I to jest 
główny powód, dla którego to robimy: żeby 
ludzie mogli lepiej zrozumieć nasze dane.

Często twierdzisz, że ludzie najczęściej 
kupują emocje. Jaką rolę emocje odgrywa-
ją w projekcie?

Każdy project manager wie, że emocje 
w projekcie są. A poważnie: przy realizacji 
projektu emocji być nie powinno – wszystkie 
decyzje powinny być podejmowane w oparciu 
o dane. Ale to, oczywiście, pobożne życzenia. 
Nie da się wyeliminować emocji w warstwie 
relacji międzyludzkich. I przewidując ogra-
niczenia projektu warto to brać pod uwagę. 
Ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jed-
ną  rzecz: czas przeznaczony na projektowa-

Czy storytelling da się zastosować w projek-
tach? Mamy trójkąt ograniczeń projektu: koszt, 
czas i zakres, często pole trójkąta definiujemy 
jako jakość, czy tę jakość możemy, a może po-
winniśmy ubrać w opowieść?

„Jakość”  jest słowem-wytrychem. W prze-
ciwieństwie do słów-kluczy, które są pre-
cyzyjne i oznaczają dla każdego to samo, 
słowa-wytrychy otwierają  mnóstwo drzwi, 
bo każdy wyobraża sobie coś innego. „Wyso-
kiej jakości samochód” może oznaczać dużo 
koni mechanicznych, mało spalonego pali-
wa, tanie części zamienne lub dużo zazdro-
snych spojrzeń od sąsiadów. Ale mnóstwo 
tych cech wzajemnie się wyklucza. Dlatego 
pozostawienie „jakości” tylko na poziomie 
pojedynczego słowa nigdy nie jest dobrym 
pomysłem. Dobrze jest ją  ubrać w konkret-
ne, mierzalne cechy, które klient będzie mógł 
kroić „pod siebie”. Czy to musi być  opo-
wieść? Niekoniecznie. 

Jakie będą korzyści z tej historii i po co to 
robić?

Historia sprawia, że ludzie są  w stanie 
sobie wyobrazić skomplikowane koncepty. 
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Jak sam twierdzi, „zarabia na życie opo-
wiadaniem historii”. Pracuje m.in. z Agorą, 
Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. 
Doradza startupom i innym przedsiębior-
stwom. Dzieli się wiedzą, pisze blog o bu-
dowaniu marki, prowadzi szkolenia z mar-
ketingu, brandingu, social media… Kocha 
literki niemal w każdej – poza Comic Sans 

– formie. Autor książek Zakamarki marki oraz 
Grywalizacja – obie znalazły się na pierw-
szym miejscu listy bestsellerów OnePress. 
Narratologia, wydana w 2017 r., bije kolej-
ne rekordy popularności. Poza książkami 
i blogiem, pisze regularnie do branżowych 
czasopism, takich jak „Brief” czy „Marketing 
w praktyce”. Mąż Patrycji, ojciec Pawełka 
i Wiktorii. Miłośnik starych horrorów i fil-
mów s-f. Nałogowy komputerowiec i ga-
dżeciarz, zapalony fan nowych technologii, 
kinomaniak.

Paweł
Tkaczyk

dzie są różni, kierownicy projektów też. Na-
dają  się do różnych zadań i różnych stylów 
zarządzania. Jedni są świetni w trzymaniu 

„krótko”  zespołu, inni rozkwitają, kiedy po-
zwalają poszczególnym członkom rozwijać 
skrzydła. Wiedza na temat tego, w czym je-
steś dobry, a którą część zadań oddać innym 
to – moim zdaniem – solidna podstawa do 
sprawniejszego zarządzania projektem.

nie. Zwróć uwagę, że metody zarządzania 
projektami to są marki. Bo one obiecują, że 
dzięki nim będziesz mogła zrobić coś dobrego 
z Twoimi przyszłymi projektami. Sam projekt 
może służyć  jako fundament do budowania 
Twojej przyszłej marki. Ale nie stawiałbym 
znaku równości między projektem a marką.

Twój najtrudniejszy projekt?
Myślę, że to tak jak z jakością –  cięż-

ko znaleźć jeden najtrudniejszy, bo kryteria 
oceny za każdym razem są inne. Trudne jest 
uczenie opowiadania historii ludzi z HBO. Bo 
oni właściwie żyją  z opowiadania i zastana-
wiasz się, czy możesz ich nauczyć  czego-
kolwiek nowego. Inny rodzaj trudności to 
współpraca z trudnymi ludźmi –  takie pro-
jekty też  traktuję w kategoriach „najtrud-
niejsze”, bo nawet jeśli praca do wykonania 
jest podobna jak gdzie indziej, komunikacja 
wewnątrz projektu (mówiliśmy o tym chwilę 
temu) czyni go niesamowicie trudnym. Nie 
potrafiłbym wskazać jednego projektu.

Jakiej rady udzieliłbyś project managerowi 
jako głównej roli każdego projektu?

Gdyby była jedna rada, której można 
udzielić to ludzie, którzy by ją znali, byliby 
bogaci [śmiech]. Obawiam się, że wszystko 
jest płynne. Tak jak nie ma jednego modelu 
przywództwa, który sprawdziłby się w każ-
dych okolicznościach, tak samo nie ma jed-
nego modelu zarządzania projektem, który 
zawsze i wszędzie działałby bezbłędnie. Jeśli 
miałbym dawać jakieś rady, powiedziałbym: 
znaj swoje ograniczenia i silne strony. Lu-

mówimy w sposób zrozumiały. Przecież dla 
nas zawsze jest zrozumiały. Ustawienie 
w odpowiednich miejscach procesów, które 
upewnią się, że komunikacja jest skuteczna, 
pomoże każdemu projektowi.

Czy w oparciu o historie można zbudować 
zaangażowanie?

Chodzi Ci o zaangażowanie w projekt? 
Tak. Problem z zaangażowaniem polega na 
tym, że musi się zacząć od dołu. Ludzie czę-
sto oczekują  zaangażowania w projekt, kie-
dy nie udało się  ludzi nawet zaangażować 
w wysłuchanie komunikatu, dlaczego projekt 
jest ważny. I bardziej tu widzę rolę opowieści 

– nasze mózgi są  na twardo zaprogramowa-
ne, byśmy chcieli kibicować ludziom w dą-
żeniu do celu. Więc dobrze skonstruowana 
opowieść – taka, która ma bohatera, on ma 
dążenie, to dążenie jest ważne – jest w sta-
nie nas naprawdę  zaangażować. Pozwala 
się także pozbyć abstraktu, o którym rozma-
wialiśmy wyżej. 

Czy projekt może być marką?
To chyba mocno zależy, jak rozumiemy 

„projekt”. Marketer pewnie rozumie go inaczej 
niż project manager. Ale pokusiłbym się o od-
powiedź, że jednak nie. Projekt jest czymś 
zamkniętym w ramach czasowych: ma po-
czątek i koniec. Marka jest obietnicą, dzieje 
się przede wszystkim w przyszłości. Więc dla 
mnie sposób wykonania projektu może być 
marką (obiecujemy dowieźć projekt na czas, 
gwarancją tej obietnicy są wcześniej dowie-
zione projekty), sam projekt –  niekoniecz-
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12 Międzynarodowy Kongres
PMI Poland Chapter

27-29 listopada, Warszawa
congress.pmi.org.pl

W licznych kulturach liczba 12 ma wyjątkowe znaczenie. Jej symbolika 
jest zazwyczaj związana z doskonałością i dopełnieniem całości. W tym 
roku chcemy, żeby ta liczba 12 nabrała szczególnego znaczenia rów-
nież dla sympatyków Project Management Institute. Liczba 3 jest zaś 
symbolem podkreślającym znaczenie, znakiem czegoś ponadprzecięt-
nego. Taki też będzie 12. Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter, 
gdzie podczas 3 dni wydarzenia oraz w 3 ścieżkach tematycznych bę-
dzie można wysłuchać najlepszych mówców, specjalistów i praktyków 
z całego świata.

Przygotowując Kongres, pragniemy wyjść naprzeciw wszystkim tym, 
którzy chcą się nieustannie rozwijać w naszej ulubionej dziedzinie, jaką 
jest zarządzanie projektami. Aby nauczyć się, poznać, doświadczyć cze-
goś nowego nie wystarczy słuchać i czytać. Ciągłe doskonalenie zgod-
nie z cyklem Deminga jest nadal aktualnym podejściem. Dlatego już 
dziś zaplanuj swój udział w największym wydarzeniu dotyczącym zarzą-
dzania projektami w Europie Środkowej (Plan). Zarejestruj się i opłać 
wejściówkę (Do), sprawdzaj pocztę, newsletter i stronę internetową, 
aby być mieć pewność, że niczego nie przegapisz (Check) i wreszcie 
pod koniec listopada pojaw się na naszym wydarzeniu i skorzystaj ze 
wszystkich możliwości rozwoju (Act).

W tym roku chcemy zapewnić Wam możliwość rozwoju w trzech ob-
szarach:

Excellence in Leadership to ścieżka Kongresu poświęcona wyzwaniom 
stojącym przed współczesnymi liderami, pracującymi często w ze-
społach wirtualnych, międzynarodowych i wielokulturowych. W jej 
ramach zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki przywództwa, 
efektywnej komunikacji, wdrażania trudnych zmian w organizacjach, 
motywowania i szeroko rozumianych miękkich kompetencji kierowni-
ków projektów.

DRIVE FOR
CONNECTION

PEOPLE | BUSINESS | TECHNOLOGY

TRZY KROKI DO DOSKONAŁOŚCI
Business & Strategy to druga ścieżka wystąpień, podczas której sku-
pimy się realizacji strategii biznesowej organizacji poprzez skuteczne 
zarządzanie portfelami, programami i projektami. Udział w prelekcjach 
pozwoli zdobyć wiedzę jak efektywnie wdrożyć strukturę PMO, wyko-
rzystywać zwinne metody w zarządzaniu zmianą w organizacji, trans-
formacjach czy fuzjach. Zgłębimy tajniki dostosowania zarządzania 
projektami do strategii biznesowej w start-upach, małych i średnich 
firmach oraz korporacjach.

Digital Transformation to ścieżka, w trakcie której prelegenci przed-
stawią jak nowoczesne technologie cyfrowe i oparte na nich rozwią-
zania pozwalają firmom na dynamiczne przemiany ich modeli bizne-
sowych, atakowanie niedostępnych dotąd rynków i uruchamianie 

„start-upowej” innowacyjności. Dowiemy się również, co decyduje 
o tym, że cyfrowa transformacja jest udana i jak w praktyce wygląda 
zarządzanie projektem transformacji cyfrowej.

Ponadto, zespół kongresowy przygotowuje liczne dodatkowe atrakcje 
– gry networkingowe, wieczorną galę, wręczenie nagród dla najlepszych 
polskich projektów czy konkursy z nagrodami. Nadal nie jesteś przeko-
nany? Na stronie congress.pmi.org.pl możesz zobaczyć jak wyglądały 
poprzednie edycje Kongresu, jakie firmy nam już zaufały, a także wiele 
innych, przydatnych informacji o tegorocznej edycji.

Pozostaje nam więc zaprosić Cię na 12. Międzynarodowy Kongres 
PMI Poland Chapter, który odbędzie się 27-29 listopada w Warszawie. 
Chętnie odpowiemy również na każde Twoje pytanie – napisz do nas: 
congress@pmi.org.pl

Z pozdrowieniami,
Zespół 12. Międzynarodowego Kongresu PMI Poland Chapter

Nabór zgłoszeń do Konkursu Projekt Roku PMI PC Edycja 2017
tylko do 30 września!

Szczegóły na: pmi.org.pl/projekty/projekt-roku

http://congress.pmi.org.pl
mailto:congress@pmi.org.pl


Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter
Największe wydarzenie poświęcone zarządzaniu projektami w Europie Środkowo-Wschodniej!

9. edycja, 2014 | Fot. Obiektywni

10. edycja, 2015 | Fot. Obiektywni

11. edycja, 2016 | Fot. David Kaliszkowski Photo



Wakacje ze Strefą PMI
Letni konkurs fotograficzny Strefy PMI
rozstrzygnięty!

Zdjęcia nagrodzone
Zarządzanie każdym projektem składa się z pięciu grup procesów – ini-

cjacji, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli, a także zamknięcia. 

Podobnie jest z robieniem zdjęć. Inicjujemy ten mikroprojekt, gdy widzimy 

coś pięknego. Planujemy, co chcemy ująć, sprawdzamy gdzie jest światło 

i ile go jest. Realizacja to ustawienie się w najlepszym miejscu, wyczekanie 

odpowiedniej chwili. Kontrolujemy czy to już właściwa chwila, monitoru-

jemy ustawienia migawki, balans bieli, kompozycję, w końcu naciskamy 

spust migawki... Słyszymy charakterystyczny dźwięk, sprawdzamy wynik 

i jeśli jesteśmy zadowoleni, odkładamy aparat, lub wprowadzamy poprawki. 

Każde zdjęcie jest unikalne, inne, wymaga innych przygotowań, innego pla-

nowania. Część jest bardziej spontaniczna, część długo wyczekana. Łączy 

je jedno – miłe wspomnienie, które wywołują.

Takie miłe wspomnienia dostarczyli nam nasi Czytelnicy, którzy pod-

syłali nam swoje zgłoszenia do letniego konkursu fotograficznego. Razem 

z Wami Strefa PMI zwiedziła kawał Europy – od północnego Sztoholmu, 

przez Szwajcarię, po południową Chorwację. Towarzyszyliśmy Wam rów-

nież w podróżach po Polsce – w góry, nad morze, nad rzeki i jeziora czy 

w piękne miejsca w polskich miastach. Razem z nami odpoczywaliście 

w swoich ogródkach, mieszkaniach, a nawet biurach. To niesamowita ra-

dość patrzeć, że nasza wolontariacka praca jest doceniana, a Strefa PMI 

jest przez Was czytana w każdej wolnej chwili.

Przyszedł czas na ogłoszenie wyników i choć każde przysłane zdjęcie 

nam się bardzo podobało, to jednak zasady konkursu są bezlitosne. Złożone 

z członków redakcji jury (w składzie Łukasz Paluszkiewicz – przewod-

niczący, Ewa Serwa, Szymon Pawłowski) długo debatowało nad wyło-

nieniem zwycięzców. Przypomnijmy, że nagrodą za pierwsze miejsce jest 

wejściówka na wrocławską konferencję – Psychologia w Biznesie i Za-

rządzaniu Projektami – Edycja 2017. Z uwagi na wielość zgłoszeń, posta-

nowiliśmy przyznać cztery nagrody książkowe – publikacjami o tematyce 

nawiązującej do zarządzania projektami nagradzamy miejsca od 2 do 5.

Oto nasi zwycięzcy:
Miejsce 1: Anna Niedziela, której towarzyszyliśmy 

w żegludze po Adriatyku 
Miejsce 2: Joanna Błaszczyk, z którą Strefa zwiedzała 

zakątki Wrocławia
Miejsce 3: Anna Gambal, z którą odwiedziliśmy 

sztokholmskie nabrzeże 
Miejsce 4: Monika Niedziela, która zabrała nas ze sobą 

na skały chorwackich wysp
Miejsce 5: Przemysław Wójcik, z którym dotarliśmy na 

alpejskie szczyty

Jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie!

Pozostaje nam zadać tylko jedno pytanie – gdzie zabierzecie Strefę PMI 

w przyszłym roku?

Oprac. Łukasz Paluszkiewicz

Anna Niedziela | Adriatyk

Anna Gambal | Sztokholm

Monika Niedziela | Chorwacja

Przemysław Wójcik | Alpy

Joanna Błaszczyk | Wrocław
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Tomasz Kozłowski |
Mielec

Tomasz Kozłowski | 
Zwierzyniec

Tomasz Kozłowski | Zwierzyniec

Pozostałe zdjęcia konkursowe

Zdjęcia
poza konkursem

Aneta Wereszczak | Lądek Zdrój

Anna Niedziela | Chorwacja

Beata Niedziela

Beata Niedziela

Dorota Mazurska | Ustka
Karolina Pełka - Kaszuby

Monika Niedziela | Chorwacja

Ewa | Sopot

Łukasz | Wrocław

Marlena | Józefów

Marta | Lwów

Paulina | Bieszczady

Monika Niedziela | Chorwacja

Dorota Mazurska | Toruń

Anna Niedziela | Chorwacja
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Agile Champion, certyfikowany Project Ma-
nager, Scrum Master, Green Belt, ITIL v3 
oraz Agile PM z 8-letnim doświadczeniem 
w środowisku korporacyjnym. Entuzjastka 
Agile, Scrum, Six Sigma, gamifikacji oraz 
usprawnień procesów biznesowych. Pełna 
energii oraz zapału, na codzień realizuje się 
na stanowisku project managera, mentora 
oraz trenera. Zaangażowana w kreowanie 
nowych rozwiązań, wprowadzanie uspraw-
nień oraz dostarczanie wartości podczas 
pracy projektowej. W wolnym czasie spełnia 
się jako Dyrektor ds. Projektów w PMI PC 
Wrocław Branch, jako redaktor Strefy PMI, 
oraz copywriter dla KarieraNaObcasach.com.

Edyta
Samborska

WrocLove Projects!
Edyta Samborska

uczyć od osób głuchych, aby poprawić ko-
munikację. Jak się dowiedzieliśmy z prelekcji 
osoby głuche opracowały system, który po-
zwala im komunikować się szybciej i precy-
zyjniej od osób słyszących. To właśnie dzięki 
temu zachowania osób głuchych pozwalają 
kierownikom projektów i programów popra-
wić komunikację w zespole, aby ta stała się 
prostsza, bardziej efektywna i precyzyjna.

Dodatkowymi atrakcjami podczas kon-
ferencji były moderowane sesje networkin-
gowe, podczas których mieliśmy możliwość 
budowania nowych, interesujących kontak-
tów biznesowych. A wszystko w miłej i przy-
jaznej atmosferze sprzyjającej networkingo-
wi. Co więcej podczas panelu dyskusyjnego 
z ekspertami, którego tematem przewodnim 
były Nowe trendy w zarządzaniu projektami, 
uczestnicy mieli możliwość śledzenia no-
winek branżowych, rozmów na forum oraz 
w grupach tematycznych.

Na koniec niespodzianka – pierwsza uro-
czysta Gala Wrocławskich PM-ów, podczas 
której bawiliśmy się do białego rana przy 
dźwiękach muzyki na żywo. Było to idealne 
miejsce nie tylko na nowe znajomości, ale 
przede wszystkim na nieformalne spotkania 
i wspólną wymianę doświadczeń.

Do zobaczenia już za rok!

poznali między innymi metody radzenia sobie 
ze stresem, pracy z głosem czy przyciągania 
zainteresowania słuchaczy.

Drugi dzień Konferencji dał uczestnikom 
możliwość wzięcia udziału w dwóch ścież-
kach tematycznych prelekcji, podczas któ-
rych uznani w Polsce i na świecie eksperci 
zarządzania projektami dzielili się swoją wie-
dzą oraz doświadczeniem. Drugi dzień swoim 
wystąpieniem otworzył Gunter Verheyen, 
który z powodzeniem powrócił do najprost-
szych i najbardziej podstawowych założeń 
frameworku Scrum. Jak twierdził autor pre-
lekcji to właśnie Scrum tworzy przestrzeń 
do działania i nowych odkryć, dzięki czemu 
pojawia się kreatywność i innowacyjność 
w projektach. 

Wrocław Projektuje to zupełnie nowa ini-
cjatywa PMI Wrocław, której celem było 
połączenie wiedzy eksperckiej z wiedzą me-
rytoryczną zespołu. Nowa formuła wystąpie-
nia miała za zadanie pokazać szeroko idące 
wnioski wyniesione z prowadzonego projek-
tu oraz najlepsze praktyki, które się w nich 
sprawdziły. Dzięki Astaldi dowiedzieliśmy się, 
w jaki sposób zarządzać projektami w zakre-
sie nowoczesnego budownictwa podziem-
nego i drogowego w trudnych warunkach 
geologicznych. Mieliśmy również okazję po-
dziwiać elektryczne skutery GOVECS, w tym 
najnowszy model Schwalbe, który jest połą-
czeniem stylu retro z nowoczesną technolo-
gią BOSCH. Na koniec odkryliśmy tajemnicę 
zarządzania jednym z największych projek-
tów odbywającym się na terenie naszego 
miasta – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 
oraz związanymi z tym projektem wyzwania-
mi. Co więcej duże zróżnicowanie branżowe 
powyższych projektów pozwoliło nie tylko 
na ich porównanie, ale przede wszystkim 
dało możliwość uczestnikom na przeniesie-
nie najlepszych praktyk do projektów, reali-
zowanych przez nich na co dzień.

 Następnie niezastąpiony Grzegorz Sza-
łajko odkrywał, Co jest nie tak z empatią 
w projektach. Z jego wystąpienia dowiedzie-
liśmy się, co tracimy będąc zbyt empatycz-
nymi oraz dlaczego czasami lepiej być odro-
binę „socjopatą”. Wszystko jak zwykle przy 
odrobinie humoru i dobrej zabawy.

Na koniec Bruno Kahne zdradził nam, 
Czego Kierownicy Programów mogą się na-

Jak mówi stare przysłowie, wszystko co 
dobre szybko się kończy. Tym razem do hi-
storii przeszła IV Konferencja Zarządzania 
Projektami – największe tego typu wyda-
rzenie na Dolnym Śląsku organizowane co 
roku we Wrocławiu. Hasłem przewodnim 
tegorocznej edycji było: Wrocław projek-
tuje. IV Konferencja Zarządzania Projek-
tami to dwa dni pełne wiedzy i inspiracji. 
Przekonajcie się sami…

Podczas pierwszego dnia uczestnicy mie-
li okazję wziąć udział w specjalistycznych 
warsztatach, które były doskonałą okazją 
do zgłębienia nowych zagadnień i nabycia 
praktycznych umiejętności. U Jakuba Drza-
zgi podczas warsztatów z Narzędzi do zwin-
nego zarządzania produktem dowiedzieliśmy 
się, jak ustalać cele projektowe oraz wizję 
produktu, jak zaplanować pierwsze wydanie 
dające wartość biznesową oraz jak zmierzyć 
realne postępy prac.

Podczas szkolenia u Bruno Kahne zgłę-
biliśmy wiedzę z zakresu Rozwiązywania 
konfliktów w zarządzaniu projektami. Dowie-
dzieliśmy się, jak efektywnie rozwiązywać 
konflikty i obracać je w szanse w projekcie, 
a wszystko dzięki dogłębnego zrozumieniu 
psychologii konfliktu oraz nowo nabytym 
umiejętnościom. 

Z kolei Paweł Bochnowski przeniósł nas 
w świat Narzędziowni PM-a, dzięki czemu 
mieliśmy okazję dowiedzieć się jak zadbać 
o motywację w projekcie oraz w jaki sposób 
zabiegać o zaangażowanie nie tylko pracow-
ników naszych zespołów projektowych, ale 
również sponsora, interesariuszy, kontrahen-
tów, klientów czy członków zespołów. 

Ponadto Wojciech Walczak pokazał nam 
jak Nakierowywać organizacje na klienta. 
Podczas warsztatu uczestnicy nauczyli się 
jak wykorzystywać metody myślenia syste-
mowego, które z powodzeniem pozwalają 
przeprowadzać inicjatywy usprawniania or-
ganizacji zgodnej z interesem całej firmy, nie 
zapominając przy tym o kliencie. 

Finalnie Wojciech Piegza odkrył przed 
uczestnikami nową twarz Wystąpień publicz-
nych. Podczas pierwszej części szkolenia sku-
piliśmy się na teorii, gdzie omówione zostały 
klasyczne oraz autorskie metody wystąpień 
publicznych. Druga część była to typowa 
część praktyczna, podczas której uczestnicy 
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Dzieci, które uczestniczą w obozie są nie tyl-
ko beneficjentami kilkumiesięcznego projek-
tu, ale także same realizują własne projekty 
w trakcie trwania obozu. Podzielone na zespo-
ły przez okres dwóch tygodni pracują w grupie 
by zrealizować projekt i na koniec przedstawić 
efekt swoich prac. Na każdym obozie dzieci 
mają wyznaczony temat projektu, który usta-
la wcześniej zespół wolontariuszy. Pomagają 
oni również później dzieciom w jego realiza-
cji – na początku każdego obozu dzieci mają 
zajęcia z zarządzania projektami, podczas któ-
rych zdobywają wiedzę o tym, czym jest pro-
jekt, jaka jest rola kierownika projektu, jakie są 
etapy projektu i dlaczego tak ważna jest pra-
ca zespołowa. Umiejętności związane z za-
rządzaniem projektami i elementy takie jak: 
współpraca, zaufanie, wzajemne wspieranie 
się i pomaganie sobie są ważne w każdej pra-
cy. I tego właśnie uczymy dzieci. Zależy nam 
na tym, by zaszczepić w nich chęć do reali-
zowania projektów, odnoszenia sukcesów, ale 

wych umiejętności oraz dzieci uczestniczące 
w obozach. Dla tych pierwszych bardzo często 
udział w projekcie staje się szansą na spraw-
dzenie się w roli kierownika projektu bądź ko-
ordynatora zespołu. Na przestrzeni ostatnich 
kilku lat dzięki zaangażowaniu się w projekt, 
kilka osób przekonało się o tym, że praca kie-
rownika projektu jest dla nich i właśnie taką 
ścieżkę kariery wybrali. Każdy wolontariusz, 
który zaczyna swoją przygodę czy to w gdań-
skim English Camp, czy warszawskim Project 
Management Kids Camp czy w innym mieście 
ma niebywałą okazję do sprawdzenia się i roz-
winięcia różnych umiejętności związanych 
z zarządzaniem, komunikacją, marketingiem, 
fundraisingiem. To także doskonała okazja do 
poznania wielu ludzi, poszerzenia sieci kon-
taktów.

PMI Poland Chapter nie ma wakacji. Nasi 
wolontariusze również w sezonie letnim 
pracują nad projektami. Niedawno urucho-
miliśmy program pod nazwą PMI Camps, 
w skład którego wchodzą projekty z czte-
rech oddziałów: Gdańsk, Warszawa, Ku-
jawsko-Pomorskie i Kraków. To w tych 
regionach odbyły się obozy projektowo-ję-
zykowe dla dzieci wychowujących się w do-
mach dziecka lub pochodzących z rodzin 
potrzebujących.

PMI Camps
Realizując te projekty kluczowe są dwie stro-
ny: wolontariusze, którzy poprzez realizację 
projektu mają szansę na rozwój własnej karie-
ry zawodowej, podniesienie lub zdobycie no-

Fo
t.

 A
rt

ur
 Ł

op
at

ni
uk

, A
rc

hi
w

um
 P

M
I C

am
ps

Bo fajnie jest pomagać!
Ada Grzenkowicz
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Dyrektor ds. Edukacji i Rozwoju w PMI PC 
Gdańsk Branch, Program Manager PMI 
Camps. Zawodowo  Scrum Master i Agile 
Coach w Nordei. Nieustannie rozwija swoje 
kompetencje, entuzjastka zwinnego po-
dejścia do zarządzania projektami. Trener 
i mentor w zakresie zarządzania projektami 
oraz komunikacji. Z wykształcenia filolog 
rosyjski i fotograf. W wolnym czasie uwiel-
bia gotować, grać w squasha i czytać książki.

Ada
Grzenkowicz

sponsorów i partnerów dostępna na stronie 
english-camp.pl.

Coś więcej niż projekt
Nieważne gdzie realizowany i pod jaką nazwą 

– to co wyróżnia ten projekt od wszystkich 
innych to atmosfera, która panuje zwłasz-
cza wtedy, kiedy obozy trwają. Uśmiech 
i wdzięczność dzieci, które mogą pojechać na 
ciekawe wakacje to coś, czego nie da się opi-
sać słowami. Trzeba tego zwyczajnie doświad-
czyć. Fakt, że od kilku lat w różnych miastach 
rozwijamy tą inicjatywę jest dla nas ogrom-
nym sukcesem i powodem do dumy. Cieszy-
my się, że możemy pomóc innym i dać im nie 
tylko kilkanaście dni wakacji, ale też z cza-
sem zauważamy w nich małe zmiany. Umie-
jętności i wartości, które staramy się w nich 
zaszczepić procentują tym, że dzieciaki stają 
się bardziej otwarte, chętniej współpracują 
z innymi, często przełamując swoje bariery. 
Czasem udaje się to już podczas pierwszego 
wyjazdu na obóz, innym razem obserwujemy 
to u dzieci, które, zdarza się, że wyjeżdżają po 
raz drugi lub trzeci. 

Ukłony i brawa
W imieniu całego PMI Poland Chapter ser-
decznie gratuluję wszystkim zaangażowanym 
w tegoroczne obozy. Wyrazy szacunku i wiel-
kie brawa należą się kierownikom tych projek-
tów: Karolinie, Dorocie, Agnieszce i Łukaszowi, 
a także wszystkim członkom waszych zespo-
łów. Spędziliście wiele godzin na rozmowach, 
spotkaniach, pisaniu dokumentacji i niezliczo-
nych ilości maili. Poświęciliście swój prywatny 
czas i mam nadzieję, że nikt z Was tego nie 
żałuje i że zdecydowana większość zostanie 
z nami na kolejny rok, a inne oddziały dołączą 
do programu.

TE Connectivity. Nie udałoby się to również, 
gdyby nie wsparcie firm i instytucji: Fundacja 
In Spe, Libus, Urzędu Miasta Bydgoszcz, Te-
atru Polskiego, UTP, PRO NATURA, UNISOFT, 
Multikino, KRD, Europejskiego Funduszu Le-
asingowego, Harcerskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Funce, Millenium, PZU, a tak-
że osób, które indywidualnie wsparły projekt 
podczas licznych zbiórek.

Warszawa – Project Management 
Kids Camp

Nad zespołem czwartej edycji warszawskiego 
PMKC czuwała Dorota Olczyk. „Zaczarowa-
ny świat Harry’ego Pottera” był motywem 
przewodnim i nad projektem o takiej właśnie 
nazwie pracowało 20 dzieci w Serocku przez 
dwa lipcowe tygodnie. Było magicznie, spor-
towo, wesoło i artystycznie. Projekt zakończył 
się cudowną ceremonią, podczas której dzieci 
przedstawiły efekty swojej pracy. Whitecom 
Project Experience oraz Fundacja Banku Za-
chodniego WBK zostały złotymi sponsorami 
inicjatywy. Ponadto projekt finansowo wsparł 
American Chamber of Commerce in Poland. 
Ponadto do wydarzenia dołączyli partnerzy, 
m.in. Szekla4x4.pl, Super Fun, Moleo Polska, 
Taka Akcja, Leadership Center, EMKA Trans, 
MindLab, Mettler Toledo, Ambasada Dobro-
czynności i wiele innych, których znaleźć 
można na stronie kidscamp.pl.

Gdańsk – English Summer Camp

Weteranem organizacji tego projektu jest 
zdecydowanie Gdańsk. To tu po raz dwudzie-
sty pierwszy zespół wolontariuszy z Karoli-
ną Pełką, jako PM-em, zorganizował dla 35 
dzieci obóz, który odbył w dniach 31 lipca 

– 10 sierpnia. Motywem przewodnim obo-
zu był taniec, a na zakończenie dzieci gru-
py pokazały swoje własne układy taneczne 
jak i przygotowane w języku angielskim 
plakaty o wybranych stylach tańca. Wśród 
wspierających znaleźli się  w tej edycji m.in: 
CEDROB, Fundacja STAPLES, Urząd Miasta 
Gdańska, AURAEKO, Sopot Rotary Interna-
tional Club, Metsa, Thomson Reuters, WNS, 
Gambit, Bayer, Jeppesen, Octigo. Pełna lista 

też akceptowania błędów i wyciągania z nich 
wniosków.

Inicjatywa rozrasta się o kolejne oddziały, 
w tym roku po raz pierwszy obóz zorganizował 
Kraków, dlatego też postanowiliśmy zjedno-
czyć siły i jako program wzajemnie dzielić się 
wiedzą i doświadczeniami. W ramach progra-
mu chcemy również wspierać wolontariuszy 
i dbać o rozwój ich samych, jak i zespołów. Za-
leży nam także na dbaniu o rozwój projektów 
i ich kontynuację.

Kraków – Kids Camp

Kierownikiem projektu krakowskiego obozu 
dla 29 dzieci był Łukasz Grzybek, który wraz 
z zespołem wolontariuszy ze swojego od-
działu przygotował obóz pełen niespodzianek. 
Nie zabrakło zajęć sportowych, jak i bardziej 
artystycznych doznać. Teatr był motywem 
przewodnim podczas obozu, który odbył się 
na przełomie lipca i sierpnia w ośrodku żeglar-
skim Horn w Krakowie. Głównym sponsorem 
była firma UBS, a jej pracownicy także zaan-
gażowali się w prace nad projektem.

Kujawsko-Pomorskie 
– Junior Camp

Prężnie rozwija się także inicjatywa Junior 
Camp organizowana przez kujawsko-pomor-
ski oddział PMI PC. Na czele zespołu stanęła 
Agnieszka Misterska, której, wraz z licznym 
gronem wolontariuszy, udało się po raz dru-
gi zabrać dzieci na obóz. Tym razem była to 
grupa 18 dzieci, które w dniach 7-14 sierpnia 
wypoczywały w Funce w Borach Tucholskich. 
Dzieci poza zajęciami z języka angielskiego 
i wieloma innymi aktywnościami miały za za-
danie przygotować łodzie z butelek po wodzie 
mineralnej, a na zakończenie obozu zorganizo-
wano na nich wyścig. Projekt dzieci zakończył 
się sukcesem, a zdjęcia z wyścigu własnoręcz-
nie zrobionych łódek znaleźć można na stro-
nie projektu juniorcamp.pl. Obóz udało się zre-
alizować dzięki wsparciu głównego sponsora: 
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Kreatywna głowa pełna pomysłów, do-
strzega potencjał w ludziach i w sytuacjach. 
Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka. 
Zawodowo kierownik projektu. Członek Za-
rządu ds. rozwoju regionalnego w PMI PC. 
Z pasją i zaangażowaniem łączy interdyscy-
plinarne doświadczenie ze zdobywaną wie-
dzą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
rozwój osobisty, wolontariat podobnie jak 
zarządzanie projektami, wpisały się na stałe 
w jej życie. A gdy już znajdzie wolny czas, 
szuka wyzwań i nie zamierza przestać.

Ewa
Serwa

Kierownik projektu w jednym z najwięk-
szych przedsiębiorstw branży informatycz-
nej świata. Ciągle poszukuje różnych ście-
żek rozwoju zarówno w życiu zawodowym 
jak i osobistym. Entuzjastka Design Think-
ing. Wolontariuszka oddziału wrocławskie-
go PMI PC. Czas wolny przeznacza na po-
dróże i górskie wędrówki.

Aneta
Wereszczak

Wielką wymianę kontaktów zainicjowała 
próba przełamywania nieśmiałości. Proste 
dwa pytania (jak masz na imię i w jakiej fir-
mie pracujesz) nie tylko były doskonałym 
triggerem dla rozmów, ale też świetnym pre-
tekstem do dalszych konwersacji w dalszej 
części spotkania. 

W drugiej części spotkania po raz kolej-
ny Łasica podstępem wkradła się w rozmowy 

– uczestnicy wydarzenia mieli okazję poroz-
mawiać między innymi o „gadce menedżer-
skiej”, „charyzmie”, „ślepej furii”, „szkoleniu 
PMP” czy innych tematach, które codziennie 
spędzają sen z powiek kierownikom projek-
tów. Wydarzenie zakończył prelekcją Paweł 
Gąsowski, który przybliżył uczestnikom taj-
niki skutecznego networkingu, ale też omó-
wił trudności w utrzymaniu relacji bizneso-
wych, wyjaśnił bariery psychologiczne oraz 
wskazał na różnice kulturowe warunkujące 
swobodę networkingu. Po sporej dawce wie-
dzy zostały już tylko rozmowy face to face.

Co dalej?
Obserwuj kanały społecznościowe PMI oraz 
newsletter – już wkrótce więcej informacji 
o wydarzeniach PMI Connect!

nawiązać nowe relacje biznesowe, podzielić 
się wiedzą i nurtującymi wyzwaniami. Służy 
nawiązywaniu znajomości z jak najszerszym 
kręgiem kierowników projektów z różnych 
branż, które mają sprzyjać efektywnej wy-
mianie informacji, a przede wszystkim przy-
czynić się do Waszego rozwoju osobistego 
w życzliwej atmosferze.

A tak to się zaczęło..
Dzięki uprzejmości firmy Luxoft Poland 
sp. z o.o. 24 maja 2017 r. we Wrocławiu 
odbyło się pierwsze spotkanie w ramach PMI 
Connect.  Spotkanie otworzyła Ewa Serwa 
z ramienia PMI Poland Chapter. Z pomocą 
przyszli nam merytoryczni partnerzy 
wydarzenia, Marcin Żmigrodzki oraz Paweł 
Gąsowski, którzy wprowadzili uczestników 
w świat nawiązywania relacji. Najlepsze okre-
ślenie na to co miało miejsce na spotkaniu to 
Networking z elementami grywalizacji.  Pod-
czas spotkania swoją odsłonę miała Łasi-
ca – najnowsza gra karciana OCTIGO, która 
posłużyła jako pretekst do nawiązywania 
kontaktów i rozmów pomiędzy uczestnikami. 

Otwartość i chęć podzielenia się swoją 
wiedzą z innymi stanowią kanwę nowej 
inicjatywy oddziału wrocławskiego PMI 
PC. Zdajemy sobie sprawę z tego jak waż-
ne jest budowanie relacji i sukcesywne 
zwiększanie grona znajomych i stawiamy 
na networking! Dlaczego? Wielokrot-
nie podczas konferencji lub warsztatów 
nawiązują się ciekawe rozmowy wśród 
uczestników, jednak są one ograniczone 
do przerw w agendzie. Chcieliśmy odwró-
cić formułę i umożliwić dłuższą wymianę 
zdań i skupienie się na rozmowie. Tak po-
wstał PMI Connect.

Wydarzenie
Jest to spotkanie networkingowe dla osób 
związanych z zarządzaniem projektami i nie 
tylko. Tworzy przestrzeń do wymiany wiedzy, 
doświadczeń oraz problemów w projektach, 
a także na gruncie rozwoju osobistego. Prze-
strzeń do budowania i utrzymywania kontak-
tów biznesowych.  

PMI Connect to spotkanie praktyków za-
rządzania projektami, na którym pomagamy 

PMI Connect – stawiamy na 
networking!
Ewa Serwa, Aneta Wereszczak
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rania danych i informacji będziemy dowiadywać 

się, jakie są opóźnienia w dostarczaniu poszcze-

gólnych usług przez poszczególne placówki, 

działy czy członków zespołu. 

Przy zbieraniu danych dotyczących danego 

zjawiska bardzo ważnym jest zrozumienie prze-

biegu procesów występujących w projekcie oraz 

wejść i wyjść każdego z nich. Do tego celu naj-

lepiej posłużyć się mapą procesów. Po określe-

niu, którego procesu dotyczy zaistniały problem, 

kluczowa staje się znajomość przebiegu procesu. 

Należy sporządzić plan zbierania danych przed-

stawiający kto, gdzie, w jaki sposób i jakie dane 

będzie pozyskiwał.

Narzędzia: karta procesu, mapa podproce-

sów, przepływ pracy, plan zbierania danych, 

badania ankietowe, wywiad, arkusz badawczy, 

karta Shewharta, histogram.

3. Identyfikowanie możliwych przyczyn

Bardzo często mamy do czynienia z całym łań-

cuchem następujących po sobie zjawisk, które 

doprowadzają do powstania problemu. Dlatego 

też często eliminacja bezpośredniej przyczyny 

problemu nie stanowi jego skutecznego roz-

wiązania. Na tym etapie kluczowe jest wyge-

nerowanie jak największej liczby potencjalnych 

przyczyn powstałego problemu, na przykład za 

pomocą burzy mózgów. Bardzo ważne jest to, 

aby podczas generowania przyczyn problemu 

prezentujący ani ich pomysły nie byli oceniani, 

a każda z koncepcji została odnotowana. Na-

nalezienia. Mogą one przyjmować różne postaci, 

jednak najcięższymi do wychwycenia są proble-

my o podłożu psychologicznym np. w sferze mo-

tywacji czy postaw.

Aby zaprojektować skuteczne i efektywne 

rozwiązanie problemu konieczne jest jego pra-

widłowe zdefiniowanie. Według G. Eckesa okre-

ślenie problemu powinno zawierać informacje 

na temat ram czasowych wystąpienia niepo-

żądanego zdarzenia. Pozwoli to na ograniczenie 

zakresu badań i analiz oraz wskaże ile problem 

miał czasu na zwiększenie zasięgu swojego 

wpływu. Drugim wymogiem jest konkretne 

i wymierne określenie problemu, obrazujące fak-

tyczną wielkość i zasięg problemu oraz oczeki-

wania względem rozwiązania. Trzeci element to 

opis wpływu problemu na projekt, wskazujący 

lukę pomiędzy stanem faktycznym, a oczekiwa-

nym (np. średnie opóźnienie dostarczenia usług 

wynoszące 3  tygodnie). Ostatnią zasadą jest 

neutralność sformułowania problemu. Nie po-

winno ono zawierać potencjalnych przyczyn czy 

oskarżeń, jak i sugestii dotyczących rozwiązania.

Narzędzia: KPI, 5W+1H, ogólna mapa proce-

sów, karta kontrolna, arkusz badawczy,histogram.

2. Zbieranie danych i informacji

Kiedy już zidentyfikujemy niepożądane odchyle-

nia, rozpoczynamy zbieranie szczegółowych in-

formacji. Dla przykładu w procesie identyfikacji 

mówiliśmy o średnim opóźnieniu dostarczenia 

usług wynoszącym 3 tygodnie. W kroku zbie-

Pojęcie „gaszenie pożarów” na dobre zagościło 

w nomenklaturze zarządzania projektami. Każ-

dy kierownik projektu musi na co dzień mie-

rzyć się z nowymi problemami. Są one wpisane 

w naturę projektu jako unikatowego i złożo-

nego przedsięwzięcia dotykającego podmioty 

o rozbieżnych interesach. Niestety sposób roz-

wiązania problemu nie jest równie oczywisty 

jak obecność problemów w projekcie. 

Rozwiązywanie problemów z zakresu zarzą-

dzania stawia przed nami szereg wyzwań. Zwią-

zane są one z właściwym określeniem problemu, 

dobraniem danych do analizy, wyciągnięciem 

wniosków i doborem rozwiązania. Z  pomocą 

może przyjść nam proces rozwiązania problemu 

zaproponowany przez Zofię Mikołajczyk1 (rys. 1).

1. Rozpoznanie problemu i jego jasne 
określenie
Proces rozpoczyna się od identyfikacji problemu 

czyli jego rozpoznania i jasnego określenia. Wy-

konujemy tu tzw. analizę luk, czyli poszukujemy 

różnic pomiędzy stanem pożądanym, a  wystę-

pującym. Zgodnie z teorią Smitha powstające 

odchylenie z biegiem czasu przyjmuje coraz to 

większe rozmiary. Jego usunięcie wymaga dzia-

łań naprawczych zarówno wewnątrz projektu 

jak i w jego otoczeniu. Dlatego problem sta-

nowi duże zagrożenie dla powodzenia projektu 

nawet gdy nie ma jeszcze znaczącego wpływu 

na przedsięwzięcie. Początkowo błahych roz-

miarów nieprawidłowości nie są łatwymi do od-
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Houston, mamy problem...
i co dalej?
Andrzej Kacperski
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Student ostatniego roku na kierunku Za-
rządzanie Projektami w Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocławiu oraz absolwent 
AGH w Krakowie. Od początku 2017 roku 
koordynator projektów we wrocławskim od-
dziale ATOS. Certyfikowany Scrum Master 
i AgilePM Practitioner. Pasjonat zarządzania 
projektami stale poszukujący możliwości 
rozwoju. Nigdzie nie rusza się bez excela 
i nie przepuszcza okazji do napisania makra. 
Chętnie angażuje się w dodatkowe projekty, 
w których konfrontuje swoją wiedzę z prak-
tyką i zaskakuje nowatorskim podejściem.

Andrzej 
Kacperski

sariuszy z typami oporu, podejście diagnostycz-

ne, podejście prognostyczne.

7. Implementacja decyzji i ocena jej 
rezultatów
Po wyborze rozwiązania możemy opracować 

plan wdrażania zmian. Pomocna okaże się stwo-

rzona wcześniej analiza interesariuszy, dzięki 

której metody wdrożeń zostaną odpowiednio 

dobrane do osób, których zmiany będą doty-

czyły. Przed wdrożeniem rozwiązania w całym 

projekcie dobrze jest przeprowadzić wdrożenie 

pilotażowe. Pozwoli ono na ograniczenie ryzy-

ka negatywnego wpływu na przebieg projektu. 

Co więcej, sukces wdrożenia pilotażowego po-

twierdzi poprawność i skuteczność opracowanej 

metody. Porażka zaś wskaże kierunek koniecz-

nych modyfikacji. Należy monitorować stan pro-

jektu podczas wprowadzania zmian jak i po ich 

wprowadzeniu. Dlatego też należy sporządzić 

plan pomiarów określający co, gdzie, jak i kiedy 

należy mierzyć. 

Narzędzia: plan wdrażania zmian, wdrożenie 

pilotażowe, plan pomiarów, karta Shewharta.

Jak widać w procesie rozwiązywania problemów 

mamy do dyspozycji wiele narzędzi, których 

wybór będzie wpływał na jakość jak i koszt roz-

wiązania. Należy pamiętać o tym, by koszt wy-

branego wariantu nie przysłonił potencjalnych 

korzyści płynących z jego wdrożenia. Każde 

z rozwiązań obarczone jest ryzykiem niepowo-

dzenia, a wybór opcji zależny jest od apetytu na 

ryzyko. Dlatego dobrze jest uwzględnić te dwa 

parametry przy ustalaniu warunków brzego-

wych i wyborze ostatecznego rozwiązania.

1. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w roz-
wiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa. 
PWN. 1999r.

5. Ocena alternatywnych rozwiązań
Wszystkie wyżej opisane etapy procesu stano-

wią tak naprawdę przygotowanie do podejmo-

wania decyzji. Wcześniej generowane pomysły 

nie były oceniane względem pozostałych, to 

właśnie na tym etapie należy przystąpić do 

ich analizy. Pierwszym zadaniem będzie tu 

eliminacja powtarzających się i kategoryzacja 

podobnych pomysłów, na przykład przy użyciu 

diagramu pokrewieństwa. Kolejnym jest jasne 

ustalenie kryteriów i warunków brzegowych. 

Warunki brzegowe to często ograniczenia wyni-

kające z przyczyn od nas niezależnych, takie jak 

czas wykonania, dostępny budżet, stosowana 

technologia. Rozwiązania, które ich nie spełniają 

należy wyeliminować, a pozostałe poddać oce-

nie względem określonych kryteriów o różnych 

wagach. Duża liczba kryteriów zwiększa nie-

bezpieczeństwo odrzucenia dobrych rozwiązań. 

Każde z rozwiązań powinno zostać przeanali-

zowane z różnych perspektyw, aby lepiej zrozu-

mieć konsekwencje każdego wariantu. Metoda 

trzech pokoi Disneya pozwoli na spojrzenie 

z perpektywy marzyciela, realisty i krytyka.

Narzędzia: diagram pokrewieństwa, zawęża-

nie, metoda ABCD, Pareto, technika kruszenia, 

trzy pokoje Disneya.

6. Dokonanie wyboru spośród wariantów

Przy wyborze optymalnego rozwiązania należy 

pamiętać, że każda zmiana w projekcie będzie 

w określony sposób wpływać na jego intere-

sariuszy i powodować u nich różne typy oporu: 

techniczny, polityczny, indywidualny czy orga-

nizacyjny. Każdy wymaga odmiennej strategii 

postępowania, której błędne dobranie skutko-

wać będzie niepowodzeniem. Po uwzględnieniu 

powyższych czynników i dokonaniu wyboru 

możemy poddać naszą koncepcję działania do-

datkowej weryfikacji i ewentualnemu uspraw-

nieniu. W tym celu można wykorzystać podej-

ście diagnostyczne lub prognostyczne. Pierwsze 

z nich polega na sprawdzeniu czy opracowane 

przez nas rozwiązanie można jeszcze ulepszyć. 

Jeżeli tak, to należy to zrobić i ponownie zadać 

sobie to samo pytanie, aż dojdziemy do takie-

go rozwiązania, którego ulepszyć się już nie da. 

Podejście prognostyczne natomiast polega na 

opracowaniu rozwiązania idealnego i weryfikacji 

możliwości jego realizacji. Rozwiązanie należy 

modyfikować tak długo, aż wykonanie będzie 

realne. Jeżeli opracowane wcześniej rozstrzy-

gnięcie problemu pokrywa się z otrzymanym za 

pomocą jednej z tych metod oznacza to, że jest 

ono właściwym.

Narzędzia: macierze (np. porównania kosz-

tów, oceny skutków rozwiązań), analiza intere-

stępnie zajmiemy się zawężeniem ilości poten-

cjalnych przyczyn przez eliminację podobnych 

i tych, które mają znikomy wpływ na problem. 

W tym przypadku pomocną może okazać się 

zasada Pareto, zakładająca, że 80% problemów 

jest powodowanych tylko przez 20% przyczyn. 

Należy określić czy są to przyczyny źródłowe, 

czy też u ich podstawy leżą inne, do tej pory 

niezdiagnozowane. Może również okazać się, że 

wygenerowane do tej pory przyczyny, przynaj-

mniej w części,  łączą się ze sobą w ciąg przy-

czynowo skutkowy. Jednym z narzędzi, które 

pomoże nam to określić jest metoda „5W”.

Narzędzia: burza mózgów, zasada Pareto, 

metoda ABC, 5W, diagram Ishikawy, histogram, 

metoda regresji, diagram korelacyjny, sche-

mat blokowy, diagram przyczynowo skutkowy, 

FMEA czy eksperyment (Trial and Error, OFAT).

4. Tworzenie możliwych rozwiązań

Naszym zadaniem w tej części procesu rozwią-

zywania problemów jest stworzenie jak najwięk-

szej ilości skutecznych rozwiązań eliminujących 

wszystkie przyczyny źródłowe. Należy pamiętać 

o tym, że usunięcie tylko niektórych z przyczyn 

może nie stanowić rozwiązania problemu jako 

całości. Rozwiązania mogą być generowane 

zarówno poprzez metody opierające się na lo-

gicznej analizie jak i te, które polegają na intu-

icji i przeczuciach. Analiza racjonalna polega na 

rzetelnym przeglądzie każdej z przyczyn źródło-

wych i próbie ustalenia rozsądnych i logicznych 

sposobów wpływu na nie. Elementem analizy 

racjonalnej jest również benchmarking, dzię-

ki któremu możemy dokonać przeglądu rynku 

i wykorzystać metody rozwiązywania podob-

nych problemów w innych projektach. Pomysły 

mogą być tworzone zarówno grupowo jak i indy-

widualnie. Celem jest podejście do rozwiązywa-

nia problemu z każdej możliwej strony.

Narzędzia: benchmarking, burza mózgów, 

metoda 6-3-5, metoda galerii, kwiat lotosu, 

6 myślowych kapeluszy de Bono.

Rys. 1. Proces rozwiązywania problemów według Z. Mi-
kołajczyk. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu 
problemów zarządzania, Warszawa, PWN, 1999r.

1. Rozpoznanie problemu i jego jasne określenie

2. Zbieranie danych i informacji

3. Identyfikowanie możliwych przyczyn

4. Tworzenie możliwych rozwiązań

5. Ocena alternatywnych rozwiązań

6. Dokonanie wyboru spośród wariantów

7. Implementacja decyzji i ocena jej rezultatów
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Książka Mapowanie wrażeń. Kreowanie wartości 

za pomocą ścieżek klienta, schematów usług i dia-

gramów, której autorem jest Jim Kalbach to kom-

pleksowy przewodnik po najbardziej skutecznych 

metodach wizualizacji odczuć klienta. Autor to 

uznany specjalista w projektowaniu doświadczeń 

użytkowników, a także doradca strategiczny, któ-

ry pracował z takimi korporacjami jak eBay, Audi, 

SONY czy LexisNexis. 

Publikacja składa się z trzech części. Rozpoczy-

na się od omówienia fundamentalnych aspektów 

mapowania wrażeń. Autor stwierdza, iż współ-

czesne organizacje zamykają się w świecie swoich 

własnych procesów. Przekonuje, że biznes zaczy-

na się od klienta i jego potrzeb w związku z czym 

organizacje wymagają zmian w sposobie myślenia 

z outside-out na outside-in. Autor wprowadza 

w świat diagramów synchronizacji, które poma-

gają przeorientować sposób funkcjonowania całej 

organizacji. W przystępnej dla oka formie graficz-

nej prezentują one powiązania między wrażeniami 

jednostki a organizacjami. Są nie tylko atrakcyjnym 

środkiem wyrazu, ale także umożliwiają spojrze-

nie z perspektywy, która najczęściej jest pomijana 

w procesie wypracowywania strategii – z perspek-

tywy jednostki.

W kolejnej części autor opisuje ogólny proces 

mapowania. Wskazuje jakie pytania należy sobie 

zadać, tak aby właściwie ten proces zorganizować. 

Ma to na celu jak najpełniejsze wykorzystanie po-

Szef w relacji z zespołem to obowiązkowa pozycja 

dla wszystkich, którzy zarządzają zespołami i pra-

cują w zespołach. Zrozumienie mechanizmów, jakie 

działają w grupach, po pierwsze ułatwi zarządzanie 

nimi, a po drugie pozwoli zbudować odpowiedzial-

ność i zaangażowanie. Zrozumienie psychologii 

grupy pozwoli wykorzystać dobre praktyki w budo-

waniu zespołów współpracujących, radzeniu sobie 

z prowadzeniem zespołów o nadmiernej energii, 

rozwiązywaniu konfliktów i problemów ze spad-

kiem motywacji. 

Autorzy wyodrębnili fazy rozwoju zespołów, 

które może charakteryzować różna intensywność. 

Zrozumienie poszczególnych etapów pozwoli na 

zrozumienie procesu grupowego i budowania sil-

nych zespołów. Znajdziemy w książce następujące 

fazy rozwoju: zależność, różnicowanie, kryzys od-

powiedzialności, atak na szefa, nadzwyczajna moc 

grupy i realne możliwości grupy. Przejście przez 

wszystkie fazy jest nieuchronne, natomiast zro-

zumienie ich mechanizmów pozwoli uniknąć wie-

lu błędów i niepotrzebnych emocji. Zalety i wady 

każdego z etapów autorzy omawiają w kolejnych 

rozdziałach książki, wskazując na kluczowe zagad-

nienia i konkretne przykłady. I tak dla przykładu 

faza kryzysu odpowiedzialności określa moment, 

kiedy zespół notorycznie zaczyna narzekać, dlate-

Diagram
wartości
Aneta Wereszczak

Pracować
z Dream Teamem
Ewa Serwa

go potrzebuje od lidera wysłuchania, wzmocnienia 

i pomocy w rozwiązaniu problemów. Z kolei w fazie 

zależności dowiemy się, dlaczego na pierwsze miej-

sce wysuwa się bierność i bezgraniczna akceptacja 

każdej decyzji, a także jak formułować pytania, aby 

ludzie wiedzieli czego od nich potrzebujesz i dla-

czego jest to dla Ciebie takie ważne.

Ciekawym spojrzeniem jest osadzenie zespołów 

w otoczeniu biznesowym i sportowym. Jak się oka-

zuje, niezależnie od stawianych celów, kontekst 

grupowy pozostaje wspólny dla obu płaszczyzn. 

Zderzenie dwóch światów: biznesowego i sporto-

wego jest sumą doświadczeń autorów Agnieszki 

Zych – trenera personalnego i mistrzyni polski 

w Adventure Race oraz Roberta Zycha – trenera 

sprzedaży, szkoleniowca i autora książek. 

Realizacja celów i mądrość lidera jest sumą do-

świadczeń i zrozumienia tego, w jakiej fazie dany 

zespół się znajduje i jak z tą fazą sobie radzić. 

Książka stanowi kompendium wiedzy, jak postępo-

wać w konkretnych sytuacjach, aby mądrze zarzą-

dzać ludźmi i budować silne zespoły.

Agnieszka Zych, Robert Zych, Szef w relacji z ze-

społem. Jak proces grupowy wpływa na psychologię 

teamu, HELION, Gliwice 2017, s. 258

tencjału, który tkwi w diagramach synchronizacji. 

Definiuje też cztery rodzaje aktywności składające 

się na cały proces. Są to: inicjowanie, analizy i ba-

dania, wizualizacja i synchronizacja. Zastrzega też, 

że diagramy same w sobie nie zapewnią rozwiązań. 

Podkreśla, że w procesie tworzenia diagramów 

chodzi przede wszystkim o uchwycenie obecnego 

wrażenia oraz wypracowanie wspólnego obrazu 

sytuacji. 

Ostatnia cześć omawia szczegółowo najważniej-

sze typy diagramów synchronizacji, które można od 

razu wykorzystać w praktyce. Każdemu diagramo-

wi poświęcony jest osobny rozdział wzbogacony 

o studium przypadku. Autor chętnie dzieli się z czy-

telnikiem swoimi przemyśleniami co niewątpliwie 

przyczynia się do lepszego zrozumienia jak należy 

wizualizować wrażenia. W zgłębieniu tematu ma-

powania wrażeń pomocne są również liczne grafiki 

i rysunki, a dla spragnionych czegoś więcej – autor 

odsyła do dodatkowej literatury.

Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto 

zawodowo związany jest z planowaniem, projek-

towaniem i wdrażaniem nowych produktów czy 

usług, jak również dla menedżerów marki, specja-

listów ds.marketignu czy właścicieli firm.

Jim Kalbach, Mapowanie wrażeń. Kreowanie war-

tości za pomocą ścieżek klienta, schematów usług 

i diagramów, HELION, Gliwice 2017, s. 354
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wykorzystanie przepływów (strzałek), a także ich 
rodzaje i znaczenie. Dla wytrwałych omówione 
zostaną również konwersacje i kolaboracje, a co 
za tym idzie upraszczanie modeli. Autor podejmu-
je próbę zestawienia zdarzeń wraz z ich wpływem 
i zastosowaniem, a następnie przechodzi do czyn-
ności. Książkę kończą choreografie i rozważania 
dotyczące modelowania i analizy. Najważniejszą 
wartością dla czytelnika jest przede wszystkim 
przewodnik pozwalający na sprawne i szybkie zro-
zumienie zastosowań notacji oraz możliwości ich 
wykorzystania.  Zaskakujące są natomiast wnio-
ski, formułowane w odniesieniu do rzeczywistości. 
Zdaniem autora modelowanie procesów to sztuka 

– sztuka szybkiego podejmowania decyzji, czego nie 
należy modelować. 

Książka adresowana jest przede wszystkim do 
analityków biznesowych i systemowych, osób za-
rządzających, ale również może posłużyć każde-
mu, kto chcą poznać standard BPMN i rozpocząć 
przygodę z diagramami na bazie Visio lub innymi 
dostępnymi aplikacjami do modelowania w notacji 
BPMN.

Szymon Drejewicz, Zrozumieć BPMN. Modelowa-
nie procesów biznesowych,  Wydanie 2 rozszerzone, 
Wydawnictwo HELION, Gliwice 2017, s. 144

Co mają w sobie „notacje”, że stały się najbardziej 
popularnym narzędziem do specyfikowania proce-
sów biznesowych? Otóż standard BPMN (Business 
Process Model and Notation), opracowany przez 
Object Management Group (OMG),  pozwala opi-
sywać  procesy w sposób prosty i przejrzysty.  Pod-
stawowym celem tego standardu jest opisywanie 
procesów biznesowych tak, aby były jednocześnie 
zrozumiałe dla użytkowników „biznesowych”, mo-
nitorujących procesy i zarządzających nimi, a także 
dla analityków, programistów odpowiadających za 
ich techniczną implementację. 

Modelowanie procesów jest doskonałym na-
rzędziem ułatwiającym automatyzację procesów, 
zrozumienie zmiany biznesowej, przyda się na-
wet do wyceny pracochłonności. Książka Szymo-
na Drejewicza podzielona jest na 11 rozdziałów, 
z których każdy koncentruje się na wybranej gru-
pie elementów BPMN. Jednocześnie stanowi do-
skonałe kompendium wiedzy i źródło informacji 
na temat rozwiązań i zastosowań notacji. Lektu-
ra stanowi podróż od wprowadzenia w standardy 
BPMN 2.0 i wyjaśnienia modeli biznesowych aż po 
prezentację przykładowych rozwiązań. Znajdziemy 
również rozdział poświęcony tzw. bramkom wraz 
ze stosownym omówieniem i przykładami, jak rów-
nież z interpretacją procesów biznesowych mode-
lowanych bez ich użycia. Poznamy również bliżej 

rozdziałach autor wystawia nam słuszne recepty 

i metody uzdrowienia „pacjenta” z taką diagnozą. 

Drugą część książki stanowi aż 27 (!!!) „historii 

sukcesu PMO” – studiów realnych przypadków 

wdrożenia i funkcjonowania biur zarządzania pro-

jektami w organizacjach, urzędach i firmach z róż-

nych branż i regionów świata. Mamy tu np. case 

study PMO przy biurze premiera Grecji, w Urzędzie 

ds. Dróg i Transportu w Dubaju, w British American 

Tobacco, oddziałach Ericssona, Fujitsu, Thomson 

Reuters, IBM czy ING. W każdym ze studiów przy-

padku opisane zostały problemy, dla rozwiązania 

których PMO zostało powołane, przebieg wdro-

żenia i (lub) doskonalenia biura, kluczowe czynniki 

sukcesu i wnioski dla innych, podobnych przedsię-

wzięć. Cała druga część książki to olbrzymia skarb-

nica inspiracji, przykładów dobrych praktyk.

Pozycja PMO w biznesie to z pewnością lektura 

obowiązkowa dla wszystkich, którym przyjdzie do 

głowy niezwykle ryzykowny pomysł, by wdrożyć 

biuro zarządzania projektami w swojej organizacji. 

Dzięki niezliczonym przykładom i wskazówkom 

będą oni w stanie uniknąć wielu niespodzianek 

i problemów, niemalże wpisanych w specyfikę 

takiego przedsięwzięcia. Książka przyda się także 

wszystkim, którzy pragną uzdrowić swoje PMO 

i usprawnić jego działanie tak, by przynosiło praw-

dziwą wartość dla biznesu.

Mike Price Perry, PMO w biznesie. Wskazówki, tech-

niki, historie sukcesów, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2016, s. 354

Pomimo tego, że biura zarządzania projektami wpi-

sały się już na stałe w pejzaż polskich organizacji, 

opracowania na ten temat pojawiały się na naszym 

rynku wydawniczym sporadycznie. Ukazało się co 

prawda kilka całkiem interesujących i przydatnych 

książek polskich autorów, brakowało jednak tłuma-

czeń zagranicznych opracowań dotyczących PMO. 

Jedynymi pozycjami tego typu były wydane ponad 

10 lat temu, z zaskakująco słabym tłumaczeniem 

z języka angielskiego Centra doskonałości w za-

rządzaniu projektami Denisa Bollesa oraz Project 

Management Office. Podejście kompleksowe Ginger 

Levin i Parviza F. Rada. 

W dużym stopniu tę lukę wypełnia wydana nie-

dawno pozycja PMO w biznesie. Wskazówki, tech-

niki, historie sukcesów Marka Price Perry’ego, zna-

nego na całym świecie eksperta w dziedzinie PMO 

i zarządzania portfelami. W książce, zgodnie z jej 

tytułem, autor skupia się na biznesowym spojrze-

niu na biura zarządzania projektami i na wartości, 

jaką PMO może dać organizacji.

Książka składa się z dwóch wyraźnie oddzielo-

nych od siebie części. W pierwszej z nich autor po-

dejmuje rozważania na temat wartości biur zarzą-

dzania projektami, ich przydatności dla organizacji, 

przyczyn dla których są powoływane… i dla których 

tak często są likwidowane po 2-4 latach od założe-

nia. Tu autor dochodzi do sedna problemu, wska-

zując, że głównym powodem częstych problemów 

i upadków PMO jest niewłaściwie sformułowany 

mandat i kompletnie niebiznesowa orientacja biu-

ra. Szczęśliwie na tym się nie kończy, w kolejnych 

Pokaż mi, 
a zrozumiem!
Ewa Serwa

PMO dla biznesu 
– czy to może się 
udać?
Szymon Pawłowski
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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 zarządza-

nia projektami, programami i portfelem pro-
jektów, PMO. Fan praktycznego łączenia me-
tod tradycyjnych, zwinnych, Lean i łańcucha 
krytycznego. Prowadzi autorskie szkolenia 
i warsztaty z zarządzania projektami. 

W okresie 1995-2003 pracował w SAP 
Polska, m.in. zarządzając projektami wdro-
żeniowymi systemu SAP, nadzorując projekty 
z poziomu komitetów sterujących, a także 
kierując zespołami konsultantów. Członek 
założyciel PMI Poland Charter. Posiadacz cer-
tyfikatów PMP®, Agile Project Management 
Practitioner, PRINCE2 Practitioner, Certified 
Project Manager (IPMA level C) oraz CPIM.

Assesor Konkursu Projekt Roku 2010, 2011, 
2012 PMI Poland Chapter, a take assessor 
IPMA Project Excellence Award (od 2005).
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Zastanawialiście się może dlaczego dyrektorzy 

i szefowie zachowują się tak, a nie inaczej? Pró-

bowaliście w swojej organizacji lub w swoim ze-

spole upełnomocnić ludzi lub wprowadzać podej-

ście zwinne z przekazywaniem odpowiedzialności 

zespołom? 

Jeśli nie do końca rozumieliście zachowania 

szefów, a Wasze próby upełnomocniania ludzi 

nie przyniosły sukcesu, to może zapomnieliście 

o jednym istotnym aspekcie: o mechanizmach 

związanych z władzą i statusem. Lord Acton ma-

wiał: „każda władza korumpuje; władza absolutna 

korumpuje absolutnie”; mówi się też, że władza 

daje kopa i uzależnia jak narkotyk. W praktyce 

władza i status, także władza i status menedżera, 

dyrektora, czy kierownika oraz związana z władzą 

podległość zmieniają ludzi i wpływają, na to co 

czuje, myśli i jak się zachowuje zarówno mene-

dżer, jak i jego podwładny. I bez zrozumienia tego 

mechanizmu będzie naprawdę ciężko zrozumieć 

zachowania organizacyjne, przeprowadzić zwinną 

transformację czy upełnomocnić zespoły i ludzi, 

czyli wprowadzić bardziej partycypacyjne meto-

dy zarządzania. A mechanizm ten wynika z kon-

strukcji człowieka: z psychologii i chemii, z tego 

jak działa nasz mózg i jak funkcjonują neuroprze-

kaźniki.

Badania pokazują, że władza obniża poziom 

kortyzolu, zmniejszając tym samym stres; pod-

nosi poziom testosteronu, zwiększając skłonność 

do ryzyka. Że wyższy status jest zakorzenionym 

w mózgu motorem działań człowieka. Inne – po-

twierdzone różnymi badaniami – konsekwencje 

władzy i wysokiego statusu to na przykład: wy-

soka samoocena i wiara we własne umiejętności, 

nadmierny optymizm i lekceważenie ryzyk; to tak-

Każda władza 
korumpuje

Jerzy Stawicki

że wzrost złożoności poznawczej i umiejętność 

szerokiego spojrzenia na problemy biznesowe. 

I wydaje się, że właśnie takie cechy powinny cha-

rakteryzować „idealnego” lidera, czy menedżera.

Niestety jednak mechanizmy władzy mają sze-

reg negatywnych konsekwencji, zwłaszcza spo-

łecznych. Z jednej strony nasilają egocentryzm, 

obniżają empatię oraz umiejętność wsłuchiwania 

się w opinie innych, prowadząc w krańcowym 

przypadku do lekceważenia współpracowników 

przez szefów i do „folwarcznego” stylu zarządza-

nia.  Z drugiej zaś strony wpływają negatywnie na 

postawy pracowników, powodując bierność, ser-

wilizm i oportunizm, czy w krańcowym przypadku 

tzw. kapitanozę, czyli bezkrytyczne przyjmowanie 

decyzji przełożonego (na przykład błędnych decy-

zji kapitana samolotu). Pewnie wiele z tych zja-

wisk zaobserwowaliście w swoich firmach.

Negatywne konsekwencje mechanizmów wła-

dzy nasilają się we współczesnych nam czasach 

opisywanych akronimem VUCA (ang. volatility, 

uncertainty, complexity, ambiguity), gdy koniecz-

na jest współpraca, wymiana informacji, wielość 

poglądów, czy umiejętność wczuwania się w in-

nych. Gdy pojawiają się pracownicy wiedzy (ang. 

knowledge workers), czy pokolenie Y o zupełnie 

innych wartościach i podejściu, to także niektó-

re z pozytywów (np. przekonanie o słuszności 

własnych poglądów) stają się teraz negatywami, 

utrudniającymi realizację celów biznesowych.

Nasuwa się więc dość pesymistyczny wniosek. 

Naturalny mechanizm psychologiczno-chemicz-

ny związany z władzą działał przez wieki (wystar-

czy przypomnieć sobie kilka historycznych posta-

ci), działa obecnie (widzimy to w swoich firmach 

i w świecie polityki) i wygląda na to, że – o ile nie 

zmieni się konstrukcja człowieka (a to jest bardzo 

trudne) – będzie działał także w przyszłości. 

Czyżby sytuacja była beznadziejna, a wszelkie 

próby demokratyzacji, upełnomocnienia, czy par-

tycypacji skazane są na niepowodzenie? Nie jest 

na szczęście aż tak źle. Istnieje bowiem szereg 

rozwiązań, czy metod, które mogą osłabić nega-

tywne mechanizmy władzy, ewentualnie w inte-

ligentny sposób wzmocnić te pozytywne. Można 

bowiem zarówno dystrybuować władzę (czyli 

realizować empowerment), jak i zwiększać ilość 

władzy (czyli mechanizmów kontroli nad zaso-

bami istotnymi dla innych). Można uczyć liderów 

przyjęcia perspektywy innej osoby oraz zwiększać 

status nie zmniejszając statusu innych (na przy-

kład poprzez rywalizację z sobą samym). Można 

też  budować systemy organizacyjne mniej za-

leżne od pojedynczego lidera, jak i wprowadzać 

mechanizmy uzależniające lidera od innych osób 

(np. poprzez systemy motywacyjne). Można też 

zastosować znane od wieków rozwiązanie: powo-

łać stanowisko błazna.

Władza była, jest i będzie narkotykiem, bo 

tak skonstruowany jest człowiek. Wprowadzając 

partycypacyjne zarządzanie, agile, czy choćby 

obserwując „gry” i zachowania ludzi w naszej or-

ganizacji zawsze trzeba być świadomym tych me-

chanizmów władzy, a nie przyjmować idealistycz-

ną i zupełnie bezpodstawną wiarę w człowieka. Ta 

świadomość i rozumienie mechanizmów władzy, 

uzupełniona o szereg metod i praktyk łagodze-

nia negatywnych skutków władzy może nieco 

ułatwić transformacje i zmiany w firmach idące 

w stronę upełnomocnienia i brania odpowiedzial-

ności przez ludzi.

Spróbujcie teraz. Są szanse, że „władza będzie 

korumpowała” nieco mniej.
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