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Drodzy Czytelnicy!

Z nieskrywaną satysfakcją od-

dajemy w Wasze ręce kolejny 

numer naszego kwartalni-

ka. Tradycyjnie, ostatni numer 

w roku pojawia się w przeded-

niu Międzynarodowego Kon-

gresu PMI Poland Chapter. 12. edycja tego wydarzenia z pewnością będzie nie lada 

gratką dla wszystkich praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Kongreso-

we wystąpienia będą poświęcone zagadnieniom związanym z umiejętnościami 

miękkimi i przywództwem (Excellence in Leadership), związkom zarządzania pro-

jektami z biznesem i strategią (Business & Strategy) oraz wyzwaniom związanym 

z transformacją cyfrową (Digital Transformation). Podobną „wybuchową mieszankę” 

tematów oferujemy naszym Czytelnikom w wydaniu „Strefy PMI”, które właśnie 

trzymacie w rękach lub przeglądacie na ekranie. 

Trudno wyobrazić sobie dobrego kierownika projektów nieposiadającego odpo-

wiednio wykształconych kompetencji interpersonalnych i przywódczych, dlatego te 

zagadnienia stale goszczą na naszych łamach. Temat wpływu naszych systemów 

biologicznych na współpracę zespołową podejmie w tym numerze Tomasz Borucki 

(s. 18), a Kimberly Wiefling, keynote speaker Kongresu, podpowie w wywiadzie, jak 

tworzyć zespół zdolny do osiągania tego, co wydaje się niemożliwe (s. 48).

Nie sposób dziś myśleć także o rozwoju organizacji i realizacji planów strategicznych 

bez sprawnego i skoncentrowanego na biznesie zarządzania projektami. Fabiano 

Lima opisuje wpływ wyzwań i potrzeb transformacji biznesowych na zarządzanie 

projektem (s. 27). Z kolei z artykułu Macieja Bodycha (s. 16) dowiemy się, jak uzasad-

nienie biznesowe wpływa na postawy i działania kierownika projektu lub programu.

Stoimy obecnie także w obliczu cyfrowej transformacji, dotykającej już nie tylko biz-

nesu, ale i coraz częściej codziennego życia każdego z nas. O wyzwaniach i zagroże-

niach związanych z intensywnym rozwojem sztucznej inteligencji opowie w wy-

wiadzie Samur Isma (s. 54), a Łukasz Machciński przedstawi wskazówki dotyczące 

projektów tranzycyjnych w świecie IT (s. 43). 

Wyżej wymienione tematy to zaledwie kilka spośród wielu propozycji, jakie oferuje-

my Wam w tym numerze. Zachęcamy do zagłębienia się wspólnie z nami w świat 

zarządzania projektami. Mamy też nadzieję, że z wieloma z Was uda nam się spotkać 

i porozmawiać osobiście na Kongresie. Do zobaczenia!

Redaktor NaczelnyZastępca Redaktora Naczelnego
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Jest mi niezmiernie miło po raz kolej-
ny zaprosić Państwa na wyjątkowe 
wydarzenie dla praktyków i  sym-
patyków zarządzania projektami. 
W  dniach 27-28 listopada w  hotelu 
Sheraton w  Warszawie odbywa się 
już 12. Międzynarodowy Kongres 
PMI Poland Chapter, organizowany 
przez naszych Wolontariuszy. 

Hasło tegorocznego Kongresu brzmi: Drive for connection! 
People. Business. Technology. Światowej klasy prelegenci, 
uznani eksperci z  branży będą dzielić się praktyczną wiedzą 
i doświadczeniem, jak wygląda i zmienia się zarządzanie projek-
tami w erze cyfrowego przyspieszenia. Będą mieli Państwo moż-
liwość nie tylko wysłuchania czterech głównych prelegentów: 
Charles Araujo, Piotr Muszyński, Joseph Flahiff i  Kimberly Wie-
fling, ale także spotkania z nimi w bezpośredniej sesji mentorin-
gowej czy też dyskusji przy „okrągłych stołach”. 

Co roku obserwujemy trendy na rynku i dopasowujemy do nich 
program Kongresu. Dlatego też przygotowaliśmy trzy ścieżki te-
matyczne: Excellence in Leadership, Business & Strategy oraz 
Digital Transformation. Zaprosiliśmy do współpracy organizację 
CIONET, największą społeczność IT Executives w Europie, któ-
ra została partnerem merytorycznym ścieżki „Digital Transfor-
mation”. Nie zabraknie odpowiedzi na wyzwania stojące przed 
współczesnymi uczestnikami transformacji cyfrowej czy zwinny-
mi liderami. Dowiecie się też Państwo jak skutecznie łączyć wątki 
biznesowe i technologiczne, aby realizować projekty z sukcesem. 

Tegoroczną edycję Kongresu wyróżnia Debata Oksfordzka „Za-
ufanie w biznesie się opłaca”, w której zmierzą się ze sobą dwa 

Drive for connection! People. Business. Technology.

Hotel Sheraton, Warszawa, 27-29.11.2017

zespoły złożone z  najwyższej kadry zarządzającej, prowadzone 
przez wyjątkowych liderów: Aleksandrę Gren (Dyrektor Generalna 
Fiserv Polska) i Piotra Czarneckiego (Prezesa Raiffeisen Polbank 
Polska). Na uroczystej Gali zostaną rozstrzygnięte dwa konkursy: 
Projekt Roku PMI PC edycja 2017 i Wolontariusz Roku PMI PC 
edycja 2017. Tych emocji nie możecie Państwo przegapić! 

Dodatkowo w  dniu 29 listopada br. zapraszamy na praktyczne 
warsztaty, prowadzone przez naszych prelegentów, podczas któ-
rych będzie można wykorzystać i zgłębić wiedzę zdobytą podczas 
Kongresu. 

Bardzo dziękuję zespołowi Wolontariuszy PMI PC za poświę-
cony czas i ogromne zaangażowanie w przygotowanie Kongresu, 
abyście Państwo mogli uczestniczyć w  kolejnym wyjątkowym 
wydarzeniu w  tej części Europy! Jestem dumna, że mogę być 
częścią tak wspaniałego zespołu ludzi, którzy chcą razem działać 
i zmieniać świat na lepszy. 

Dziękuję też naszym Sponsorom, Partnerom oraz Patronom, 
dzięki którym możemy przygotować najwyższej jakości wydarze-
nie, dostarczając unikatowe wartości dla jego uczestników. Cie-
szę się też, że po raz kolejny w tym roku patronat honorowy nad 
Kongresem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Życzę dobrze spędzonego, inspirującego czasu z  PMI Poland 
Chapter i zachęcam serdecznie do aktywnego uczestnictwa nie 
tylko w wykładach czy warsztatach, ale także do poznawania no-
wych osób i nawiązywania trwałych relacji biznesowych! 

Agnieszka Krogulec
Prezes PMI Poland Chapter
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„Jedyną stałą rzeczą w  życiu jest zmiana” 

– powiedział kiedyś Heraklit z Efezu. My, jako 

pasjonaci, członkowie zespołów, koordynują-

cy nimi, project managerowie, wiemy o tym 

najlepiej. Zmiana potrafi wpaść niespodzie-

wanie i porządnie namieszać. 

“MISSION IMPOSSIBLE” – pomyślałam, 

kiedy z końcem września otrzymałam propo-

zycję poprowadzenia projektu organizacji te-

gorocznego kongresu, ale już wtedy wiedziałam, że dla tak wspaniałego 

zespołu, w którym wszyscy mają dwa wspólne cele: efektywne prowa-

dzenie projektów oraz rozwój osobisty, nie ma rzeczy niemożliwych, bo 

chcieć znaczy móc. Dla zespołu, w którym siła charakteru, wytrwałość 

w dążeniu do celu, przeplata się z ogromną wiedzą i doświadczeniem, a to 

wszystko skropione ogromną ilością pasji to przepis na udany projekt. 

I jak to z przepisem bywa, za każdym razem urozmaicamy go, sprawiając, 

że staje się lepszy. Mamy nadzieję, że i w tym roku nam się to udało przy-

gotowując już 12. Międzynarodowy Kongres PMI PC.

W związku z powyższym pragnę podziękować całemu zespołowi oraz 

wszystkim, którzy tworzyli z  nami ten projekt. Cieszę się, że mogłam 

z Wami dzielić ten czas. Jesteście wspaniali i  jestem z Was dumna!!! 

Wierzę, że nasz trud przyniósł satysfakcję i będzie kolejnym cennym do-

świadczeniem, które zaowocuje w przyszłości. Podziękowania za współ-

pracę, nieocenione wsparcie i pomoc merytoryczną składam również Za-

rządowi PMI PC.

3 dni, 3 ścieżki tematyczne, 23 prelegentów, ponad 30 wolontariuszy, 

setki godzin spędzonych na telekonferencjach, tysiące wysłanych maili 

oraz 100% wolontariatu, a wszystko po to, aby zaskoczyć i spełnić Pań-

stwa oczekiwania.

Jeżeli to czytasz, to znaczy, że MAMY TO i się ZACZĘŁO!!!

„DRIVE FOR CONNECTION” – ENJOY

Kamila Mandziak 

Kierownik Projektu

Kierownictwo:
Kamila Mandziak (PM)

Michał Legieć (Zastępca PM)

Zespół programu:
Krzysztof Derech

Piotr Korolko

Agnieszka Piszczelska

Karolina Garbacz

Urszula Koziatek

Aleksandra Wagasewicz 

Iwona Piotrowska

Zespół finansów:
Justyna Giemza

Katarzyna Jasiak

Aleksandra Mazurkiewicz

Zespół marketingu:
Roberto Soto-Entrena

Daria Ostrowska

Łukasz Paluszkiewicz

Kamila Czerniak

Aneta Wereszczak

Angelika Tomaszewska

Grzegorz Hansdorfer

Ewa Bożek

Jakub Szczepkowski 

Patrycja Witkowska

Joanna Sitkowska

Zespół uczestników:
Joanna Wakuluk

Aleksandra Jankowska

Dorota Szczakowska

Joanna Jarosz

Zespół logistyki:
Joanna Kulpa

Magdalena Beśka

Katarzyna Labocha

Klaudia Godek

Patrycja Krzemińska

Łukasz Strzelec

12. Międzynarodowy 
Kongres
PMI Poland Chapter
przygotowali:

Patronat honorowy
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8:00-8:45 Rejestracja, poranna kawa

9:00-9:15 Otwarcie Kongresu – Powitanie przez PMI PC

9:15-10:15 Charles Araujo – Leading Your Organization into the Digital Future [ENG]

10:15-10:30 Przerwa kawowa, networking

10:30-12:00 Debata Oksfordzka – Zaufanie w biznesie się opłaca [PL]

12:00-13:00 Lunch i networking

EXCELLENCE IN LEADERSHIP BUSINESS & STRATEGY DIGITAL TRANSFORMATION

13:00-14:00 Luis Seabra Coelho – To Lead Is To 
Serve Your Team [ENG]

Olivier Lazar – Inertia & 
Entropy, A Deadly Poison For The 
Organization And Its Remedy: 
Organizational Agility [ENG]

Robert Pławiak – Dokonać 
transformacji cyfrowej z IT 
(Information Technology) to 
znaczy? “LET’S TALK ABOUT IT” , 
“LET’S DO IT”, “IT WORKS” [PL]

14:00-14:15 Przerwa kawowa, networking

14:15-15:15 Paweł Dąbrowski – Effective 
Teams – 10 Smart Tips That Will 
Make Them Happen [ENG]

Matt Fourie – How to use Critical 
Thinking Skills to Strategize Optimal 
Project Performance – A Client 
Case in Point! [ENG]

Tomasz Rudolf – Garażowe 
innowacje w korporacjach – czyli 
jak realizować transformacje 
biznesu czerpiąc z kultury 
startupów? [PL]

15:15-15:30 Przerwa kawowa, networking

15:30-16:30 Paweł Tkaczyk – Kreatywność  
zamieniona na… liczby. 
Czyli o sprzedawaniu projektów za 
pomocą opowieści [PL]

Projekt Roku PMI PC 
[PL]
Niespodzianka organizatorów
[PL]

Kaimar Karu – Project Manager’s 
Role in Digital Transformation 
[ENG]

16:30-16:45 Przerwa kawowa, networking

16:45-17:45 Piotr Muszyński – Community  of Practice – The Heart of Organisation’s Learning Process [ENG]

17:45-18:00 Zamknięcie pierwszego dnia Kongresu 

20:00 Uroczysta Gala PMI PC
Nagrody, networking i wiele atrakcji!
Projekt Roku PMI PC – ogłoszenie wyników
Wolontariusz Roku PMI PC – ogłoszenie wyników

Dzień 1 – poniedziałek, 27 listopada

Program Kongresu
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8:00-8:45 Rejestracja, poranna kawa

9:00-9:15 Powitanie przez PMI PC

9:15-10:15 Joseph Flahiff – Don’t Let Anyone TRANSFORM Your Organization Let There Be Agile Formation Instead [ENG]

10:15-10:30 Przerwa kawowa, networking

EXCELLENCE IN LEADERSHIP BUSINESS & STRATEGY DIGITAL TRANSFORMATION

10:30-11:30 Peter Ivanov – Virtual Power 
Teams – How To Deliver Projects 
Quicker, Reduce Cost and Develop 
Your Organization For The Future 
[ENG]

Sylwia Bilska – Business 
& Strategy [PL]

Tomasz Garbowski – Recepta 
na transformację cyfrową 
– jak w 10 krokach zaplanować 
i przeprowadzić trwałą zmianę 
organizacji [PL]

11:30-11:45 Przerwa kawowa, networking

11:45-12:45 Marcin Żmigrodzki 
– Podnoszenie efektywności 
zespołów projektowych metodą 
formalną i nieformalną. Wnioski 
z pięcioletniego eksperymentu [PL]

Alexandre Rezende – Can 
Portfolio Management Strategy 
Really Stop My Headaches? [ENG]

Bartłomiej Smoczyński oraz 
Małgorzata Marcinkowska 
– Jak wykorzystać metodyki 
agile do przekonania decydentów 
do innowacyjności i do 
przeprowadzenia zmiany cyfrowej 
na poziomie globalnym [PL]

12:45-13:45 Lunch i networking

13:45-14:45 Gabriel Sznajder – A gdyby życie 
wielu osób zależało od powodzenia 
twojego następnego projektu? 
– czyli czego PM może nauczyć się 
od branży lotniczej [PL]

Borys Stokalski – Na skraju 
technologicznej osobliwości [PL]

Agnieszka Walewska 
– Automatyzacja procesów 
biznesowych [ENG]

14:45-15:00 Przerwa kawowa, networking 

15:00-16:00 ROUND TABLES 
[PL & ENG]

Leszek Orzechowski – Podbój  
kosmosu – lekcje dla biznesu [PL]

Luc Hendrikx – Can Digital 
Innovation Come From Within The 
Corporation and is There a Role for 
Project Managers? [ENG]

16:00-16:15 Przerwa kawowa, networking

16:15-17:15 Kimberly Wiefling - Leadership for Achieving the “Impossible” [ENG]

17:15-17:30 Zamknięcie 12. Międzynarodowego Kongresu PMI PC

Dzień 2 – wtorek, 28 listopada

Program Kongresu

STREFA PMI, NR 19, GRUDZIEŃ 2017, WWW.STREFAPMI.PL 9

http://www.strefapmi.pl


8:30 – 9:00 Rejestracja na warsztaty, Golden Floor, Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A

09:00-17:00 Kimberly Wiefling ENG The Possibilities Toolbox – 12 Keys to an Unstoppable Team 7 PDU

09:00-17:00 Peter Ivanow ENG Virtual Power Teams 6 PDU

Dzień 3 – środa, 29 listopada

Program Kongresu

Srebrny Sponsor

Brązowi Sponsorzy

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w wypadku 
niezebrania minimalnej liczby uczestników.

WARSZTATY
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Kongres – prezentacja 
prelegentów
Keynote Speakers

Charles Araujo
Analityk przemysłowy, uznany na arenie mię-
dzynarodowej autorytet w  dziedzinie cyfro-
wych przedsiębiorstw oraz autor The Quantum 
Age of IT: Why Everything You Know About IT is 
About to Change. Główny analityk w  Intellyx, 
pierwszej i  jak dotąd jedynej fimie skupiającej 
analityków pomagających w zwinnej transfor-
macji cyfrowej. Jest autorem trzech książek 

oraz ponad 100 opublikowanych artykułów. Regularnie wspiera takie wydaw-
nictwa jak InformationWeek czy CIO Insight Magazine. Jego prace są wielokrot-
nie cytowane i publikowane w magazynach, blogach czy na stronach interneto-
wych takich marek jak Time, CIO, CIO & Leader, IT Business Edge, TechRepublic, 
Computerworld, USA Today, oraz Forbes. Założyciel The Institute for Digital 
Transformation. W ostatnich kilku latach przemawiał do ponad 10 000 liderów 
świata biznesu i IT w więcej niż 10 krajach. Obecnie pracuje nad nową książką 
zatytuowaną Thinking Digital: How to Thrive and Win in the Digital Era, which 
will explore this topic in detail. Przez prawie 20 lat służył jako doradca i konsul-
tant, prowadził wiele programów transformacyjnych na wielką skalę dla firm 
z grona Fortune 1000, a także dla organizacji rządowych, zarządzając łącznie 
ponad 10 000 ludzi. Na początku jego ścieżki zawodowej spędził wiele lat pra-
cując w organizacjach IT w służbie zdrowia, branży finansowej czy przemyśle 
lotniczym, gdzie miał szansę zarządzać bezpośrednio zespołami, które nierzad-
ko osiągały liczebność 100 członków.

Piotr Muszyński
Ukończył Wydział Prawa i  Administracji Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowa-
ny Program Zarządzania organizowany przez 
IESE Business School/Uniwersytet Nawarry. 
W  Orange Polska (dawniej Telekomunikacja 
Polska) od 2001 r. We wrześniu 2008 r. powo-
łany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych, 
od listopada 2009 r. pełnił funkcję Wicepreze-

sa Zarządu ds. Operacyjnych. Od września 2016 r. na stanowisku Wiceprezesa 
Zarządu ds. Strategii i Transformacji. Piotr Muszyński pełni także funkcję Prze-
wodniczącego Rady Programowej CIONET Polska, jest członkiem Rady Fundacji 
Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i  Technik Multimedialnych przy Poli-
technice Warszawskiej, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i Rady Pol-
skiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Za swoje osiągnięcia zawodowe został 

wyróżniony m.in.: jako manager roku dwukrotnie w latach 2010 i 2011 nagrodą 
Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajo-
wego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2011 – za wybitny wkład 
w budowę społeczeństwa informacyjnego.

Joseph Flahiff
Założyciel Whitewater Projects Inc., doradca 
przedsiębiorstw, mówca na międzynarodo-
wych wydarzeniach. Porusza tematy tworzenia 
i wzrostu zwinnych firm i liderów. Współautor 
artykułów i filmów w serwisie SearchCIO.com. 
Autor książki Being Agile in a Waterfall World: 
A  practical guide for complex organizations. 
Występuje na międzynarodowych konferen-

cjach dla organizacji, które przewodzą w swoich branżach, mówiąc o tym jak 
przyspieszyć podejmowanie decyzji poprzez przeniesienie odpowiedzialności na 
front prac – czyli do szeregowych pracowników. Taki krok pozwala firmom osią-
gnąć większą zwinność, szybszą odpowiedź na zmiany rynku, a także znacznie 
usprawnia działania organizacji. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w przepro-
wadzaniu zmian, coachingu, konsultacjach oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu 
zarządzania projektami – zarówno tradycyjnego jak i zwinnego – w dużych or-
ganizacjach o skomplikowanej strukturze w braży IT, jak również małych firm. 
Pożądany mówca na wydarzeniach w całej Europie i Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. 

Kimberly Wiefling
Autorka książki Scrappy Project Management. 
Pomaga organizacjom osiągnąć coś co WY-
DAJE SIĘ być niemożliwe do osiągnięcia, a na-
prawdę jest zaledwie trudne. Jak? Poprzez 
zmianę kierowników w  liderów, a  grupy ludzi 
w  prawdziwe zespoły. Czyni to poprzez jej 
wysoce angażujące, eksperymentalne, interak-
tywne „laboratoria nauki”, które prowadzą do 

znaczących wyników biznesowych, których nie można by osiągnąć w pojedyn-
kę. Posiada ogromne doświadczenie w pracy z globalnymi firmami w Stanach 
Zjednoczonych, Europie i Azji. Ma za sobą ponad 100 lotów do Japonii, gdzie 
pomaga tamtejszym firmom wejść na rynki globalne. Jej supermocą jest spra-
wienie, że ludzie z  różnym doświadczeniem, wywodzący się z  różnych kultur 
i  krajów, posiadający różne ograniczenia są w stanie osiągnąć coś, czego nie 
byliby nigdy w stanie osiągnąć w pojedynkę.  Jeśli jako lider nie posiadasz za-
raźliwego entuzjasmu, pamiętaj – to co masz jest także zaraźliwe! Kimberly jest 
prawdopodobnie najbardziej entuzjastycznym liderem XXI wieku. Założycielka 
i dyrektor Wiefling Consulting. W skrócie, jej filozofia to: Liderzy biznesowi nie 
muszą wybierać między rozpoczęciem biznesu, który przyniesie duże zyski, a ja-
kością życia ich podwładnych. Poprzez swoją pracę pokazuje, że efektywne przy-
wództwo i strategie zarządzania projektami są kluczem do poprawy produktyw-
ności, zwiększenia zysków o nawet 30%, poprawy zadowolenia klienta, a także 
drastycznej poprawy jakości życia zarówno liderów jak i ich ludzi.

Patroni medialni:
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Excellence in Leadership
Luis Seabra Coelho
Ekspert w  zakresie zarządzania projektami 

– speaker, bloger, wolontariusz i  profesjo-
nalista. Podczas ponad dwudziestoletniej 
kariery był odpowiedzialny za projekty z róż-
nych branż, zwracając szczególną uwagę na 
korzyści biznesowe uzyskiwane dzięki pro-
duktom projektów. Pracuje dla portugalskie-

go holdingu, gdzie ma okazję wykonywać bardzo różnorodne projekty. Jest 
aktywnym wolontariuszem działającym na rzecz społeczności kierowników 
projektów. Jego blog www.ah-ha-moments.net jest tylko przykładem, nie 
mniej ważnym jak stanowisko wiceprezesa do spraw rozwoju osobistego 
w  PMI Portugal Chapter. Posiada szerokie zainteresowania zawodowe, 
a  ostatnio do tej puli dorzucił naukę o  danych. Prelegent tegorocznego 
PMI EMEA Congress w Rzymie gdzie wygłosił swoją prezentację Don’t Let 
Biases Doom Your Project oraz Swedish Congress w Malmö, gdzie wystąpił 
z prezentacją Irrational Project Management.

Paweł Dąbrowski 
Na stałe związany z  firmą Whitecom Pro-
ject Experience. Posiada ponad 20-letnie 
doświadczenie jako kierownik projektu, 
analityk biznesowy, facylitator, trener i kon-
sultant biznesowy. Angażuje się w projekty 
edukacyjne, projekty optymalizacji proce-
sów biznesowych, wdrożenia standardów 
i metodyk zarządzania projektami oraz ana-

lizy biznesowej, a także wdrożenia systemów informatycznych. Przeprowa-
dza audyty i badania projektów na różnych etapach ich realizacji. Zajmuje 
się facylitacją i moderowaniem warsztatów planowania strategicznego, se-
sji identyfikacji i  rozwiązywania problemów organizacyjnych, warsztatów 
decyzyjnych, warsztatów identyfikacji i  planowania ryzyka, warsztatów 
wymagań, grup fokusowych oraz seminariów i  konferencji. Jest autorem 
polskich wydań A  Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide) i Polskich Wytycznych Kompetencji IPMA – wersja 3.0 oraz 
książek z dziedziny finansów, zarządzania projektami i analizy biznesowej. 
Posiada liczne certyfikaty zawodowe w dziedzinie zarządzania projektami, 
analizy biznesowej i  facylitacji. Jest jednym z współzałożycieli polskiego 
oddziału stowarzyszenia International Institute of Business Analysis.

Paweł Tkaczyk
Prezes agencji brandingowej MIDEA, spe-
cjalista od marketingu uhonorowany 
w  2011 roku nagrodą Człowieka Roku Pol-
skiego Marketingu. Autor trzech bestselle-
rów – Zakamarki marki (która zdobyła tytuł 
Marketingowej Książki Roku), Grywalizacja 
(pierwsze miejsce na liście bestsellerów 

OnePress) oraz najnowsza Narratologia (PWN, 2017). Jest cenionym mów-
cą publicznym, wykładowcą studiów MBA w  Wyższej Szkole Bankowej, 
studiów podyplomowych AGH w  Krakowie, WSAiB w  Gdyni. Pracował 
i pracuje m. in. dla Leroy Merlin, Grupy Allegro, Diners Club, Agory, HBO, 
LOT-u, Avonu, Banków BGŻ, ING, BPH SA, Orange, Rzetelnej Firmy, Credit 
Agricole, Money.pl. Poza książkami pisze także do czasopism branżowych 

– współpracuje stale z „Briefem” i „Marketingiem w praktyce”. Jest często 
cytowany przez ogólnopolskie media. Prowadzi bloga o marketingu i sprze-

daży. W styczniu 2015 roku Onet umieścił go w rankingu 50 osobowości 
polskiego internetu.

Peter Ivanov
Manager, przedsiębiorca i specjalista zespo-
łów wirtualnych. Posiada ponad 20-letnie 
międzynarodowe doświadczenie. Zdobywca 
wielu nagród, między innymi „Best of the 
Best” za wzorowe poprowadzenie projek-
tu utworzenia Globalnego Centrum Usług 
Wspólnych, a także „Global IT Connect” za 
zbudowanie największego zaangażowania 

globalnego, wielofunkcyjnego zespołu. Swoje dynamiczne prezentacje wy-
głasza w  języku angielskim, niemieckim, bułgarskim i  rosyjskim. Aby po-
kazać jak budować i prowadzić wirtualne zespoły, poza doświadczeniem 
zdobytym jako kierownik, w swojej pracy wykorzystuje też doświadczenia 
nabyte jako sportowiec, przedsiębiorca, a także ojciec piątki małych dziew-
czynek. 

Dr Marcin Żmigrodzki
Wieloletni kierownik projektów, z  doświad-
czeniem dyrektora departamentu zarzą-
dzania projektami i  procesami w  banku, 
wiceprezesa firmy produkcyjnej, właściciela 
firmy IT. Autor kilkudziesięciu artykułów na 
temat zarządzania, wykładowca na wielu 
konferencjach i  seminariach z  zakresu za-
rządzania projektami i Six Sigma, menadżer 

programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 
2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projek-
tami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za 
najlepszy warsztat interaktywny na świecie, i w końcu kierownik studiów 
magisterskich z zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej i Aka-
demii Leona Koźmińskiego.

Gabriel Sznajder
Doświadczony menedżer z  kilkunastolet-
nim stażem, ekspert w  obszarze inżynierii 
oprogramowania, z  szerokim praktycznym 
doświadczeniem: od kodowania po zarzą-
dzanie ponad stuosobowymi zespołami 
i  projektami w  branżach elektroniki użyt-
kowej i  finansów. Uzupełnia doświadcze-
nie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA 

z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitio-
ner, certyfikaty Scrum). Przez 6 lat pełnił rolę dyrektora zarządzającego 
wrocławskiego oddziału PMI Poland Chapter. Trener biznesowy i  konsul-
tant w obszarze zarządzania projektami, rozwoju oprogramowania, analizy 
biznesowej i przywództwa. Entuzjasta awiacji.

Partnerzy:
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Business & Strategy
Olivier Lazar
Konsultant ds. struktur organizacyjnych, 
coach i trener. Jako partner zrządzający i dy-
rektor operacyjny w Valense Palatine Group 
skupia się na rozwoju zawodu kierownika 
projektu. Były przewodniczący PMI Switzer-
land Chapter, zajmował międzynarodowe 
stanowiska kierownicze w PMI i przyczynił 

się do opracowania kliku PMI Global Standards. Ma ponad 20-letnie do-
świadczenie jako kierownik w zarządzaniu organizacją, zmianą, projektami 
i programami zarówno ze strony operacyjnej jaki i doradczej. Ma doświad-
czenie pracy w wielu branżach od finansów do przemysłu lotniczego, od 
e-biznesu do przemysłu farmaceutycznego i energetycznego, gdzie stwo-
rzył organizacyjne struktury zwinne, wspierające współpracę, motywację 
i produktywność. Był wielokrotnie prelegentem na konferencjach PM na 
całym świecie, także na kongresach PMI w EMEA i Ameryce Północnej.

Matt Fourie
Doświadczenie zawodowe Matta opiera się 
w  głównej mierze na projektach adresują-
cych problemy klienta poprzez dostarczenie 
spersonalizowanego programu oraz transfe-
rowaniu wiedzy o nim wewnątrz organizacji. 
Jest znanym speakerem, który występował 
w  Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji 

i Afryce. Lubi uczyć innych praktycznego zastosowania swojej metodologii 
myślenia – KEPNERandFOURIE™. Szkolił i nauczał pracowników wszyst-
kich szczebli w organizacjach – od zarządu przez ludzi bezpośrednio pra-
cujących z klientem, aż do fizycznych pracowników fabryk. Swoją energią 
i stylem kierowania zainspirował i zmotywował liderów na czterech kon-
tynentach.

Sylwia Bilska
Dynamiczny i  doświadczony lider bizne-
su, odnoszący sukcesy w sektorze nowych 
technologii i  FMCG. Posiada ponad 15-let-
nie doświadczenie z  zakresu e-commerce, 
dóbr konsumenckich, B2B i B2C na rynkach 
rozwiniętych i  rozwijających się; 10-letnie 
doświadczenie C-level w  departamentach 

marketingu, sprzedaży i  strategii. Ostatnio General Manager na Polskę 
i Centralną Europę w PayU. Obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
w dwóch spółkach Fintech grupy MCI – DotPay i eCard i Wiceprezes Za-
rządu Polskiej Izby Informatyzacji i Telekomuniacji (PIIT). Od 2012 aktywnie 
wspiera programy mentoringowe dla kobiet i start-upów. W 2016 otrzyma-
ła tytuł Digital Champion nadany przez Forum of Digital Business Leaders 
a w 2017 wyróżniona jako Charismatic Leader przez WhyStory Magazine.

Alexandre Rezende
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie 
w  prowadzeniu analiz i  wprowadzaniu 
zmian w  wielokulturowych, globalnych fir-
mach. Duży nacisk kładzie na implementa-
cję strategii. Posiada wieloletnie doświad-
czenie w  zarządzaniu międzynarodowymi 

projektami i  biurami projektowymi. Pracuje w  środowisku wielokulturo-
wym z zespołami mieszanymi. Bierze aktywny udział w tworzeniu centrów 
kształcenia na całym świecie. Organizacje PMO Summit i PMI-RJ uznały 
go za jednego z pięciu najwyżej ocenianych kierowników biur projektowych.

Borys Stokalski
Przedsiębiorca, inwestor, menedżer i dorad-
ca od ponad ćwierć wieku związany z prze-
mysłem IT i  biznesowymi zastosowaniami 
innowacji technologicznych. Absolwent 
informatyki na wydziale MIM Uniwersytetu 
Warszawskiego, współtwórca pierwszego 
programu zajęć w zakresie Human Compu-

ter Interaction na tym wydziale. Współtwórca i  wieloletni prezes zarzą-
du grupy Infovide-Matrix. Od 2016 współtwórca i partner firmy RETHINK, 
specjalizującej się we wsparciu cyfrowych transformacji przedsiębiorstw 
i instytucji publicznych. Twórca i animator konferencji Digital Champions. 
Członek Rady Ekspertów Magazynu Think Tank, mentor stowarzyszenia 
Technologia w Spódnicy oraz ekspert międzynarodowego think tanku Cut-
ter Consortium. Autor licznych publikacji poświęconych aktualnym wy-
zwaniom związanym z rozwojem cyfrowego biznesu.

Leszek Orzechowski
Architekt kosmiczny, którego najnowszym 
projektem jest baza księżycowo-marsjańska 
Lunares – placówka naukowa zbudowa-
na w  Polsce, żeby poprzez badania zbliżyć 
ludzkość do stania się gatunkiem między-
planetarnym. Założyciel grupy projektowo-

-badawczej Space is More skupiającej się na 
zagadnieniach związanych z eksploracją kosmosu. Wyniki prac grupy nad 
zagadnieniem załogowej misji oblotu Marsa były prezentowane w centrum 
badań kosmicznych NASA Ames, na Stanford University, oraz na UC Ber-
keley. Inna praca grupy – nadmuchiwana baza badawcza na czerwonej pla-
necie, była prezentowana na EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Tygodnia 
Technologii Kosmicznych.

Partnerzy:
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Digital Transformation
Robert Pławiak
Od początku 2017 roku Dyrektor Departa-
mentu Informatyki w Grupie EFL (Europejski 
Fundusz Leasingowy). W  latach 2012-2016 
sprawował rolę Dyrektora Biura Strategii IT 
i  Zarządzania w  Grupie PZU i  członek SE-
NIOR MEMBER grupy ISSA POLSKA. Prezes 
Fundacji IT Leader Club Polska i członek rady 
programowej Akademii Zarządzania IT pro-

wadzonej wspólnie z Politechniką Warszawską. Absolwent WAT w Warsza-
wie oraz studiów MBA w SGH. Zarządzając departamentami IT i prowadząc 
projekty informatyczne w  instytucjach finansowo- bankowych zdobył bo-
gate doświadczenie w  zakresie budowania efektywnych zespołów IT, bu-
dowania strategii IT, zarządzania procesowego, wdrażania ładu korporacyj-
nego IT Governance oraz bezpieczeństwa informacji. Autor wielu publikacji 
na temat zarządzania nowoczesnym IT, bezpieczeństwa informacji a także 
członek wielu Rad Programowych, m.in. SEMAFOR, European Cybersecurity. 

Tomasz Rudolf
Współzałożyciel i  szef The Heart, euro-
pejskiego centrum współpracy korporacji 
i  startupów – www.theheart.tech. Ekspert 
w  obszarze strategii, innowacji i  tworzenia 
nowych modeli biznesowych. Pracował m.in. 
dla 3M, Axa, Mastercard, Saudi Aramco, Taco 
Bell. Od prawie 20 lat buduje własne firmy 
i  pomaga w  rozwoju zarówno korporacjom, 
jak i startupom.  

Kaimar Karu
Po ukończeniu studiów filozoficznych w Es-
tonii pod koniec lat dziewięćdziesiątych, Ka-
imar postanowił dodać do swojego życiorysu 
praktyczny element (i  zapłacić rachunki). 
Rozpoczynając karierę w branży IT zaczynał 
od roli wsparcia technicznego, przechodząc 
po jakimś czasie do działu rozwoju oprogra-
mowania. Wkrótce po tym odkrył świat za-

rządzania projektami i uruchomił PMO dla jednej z agencji rządowych. Po 
pomyślnym dostarczeniu kilku kluczowych projektów UE, Kaimar wszedł do 
świata zarządzania usługami informatycznymi, pomagając organizacjom na 
całym świecie stać się lepszymi w dostarczaniu wartości dla klientów. Przed 
przystąpieniem do AXELOS w 2014 r. Kaimar spędził trzy lata w Skype, gdzie 
usprawniał zarządzanie usługami IT. W AXELOS jego zadaniem jest nadzo-
rowanie strategii produktowej i  inicjatyw rozwojowych dla ITIL, PRINCE2 
i reszty portfolio PPM.

Tomasz Garbowski
Absolwent Wydziału Informatyki Politechni-
ki Szczecińskiej, ukończył również podyplo-
mowe studia Zarządzania Efektywnością̨ IT 
w Szkole Głównej Handlowej oraz program 
menedżerski pod patronatem Harvard Bu-
siness Publishing. Posiada ponad 18-letnie 
doświadczenie w zarządzaniu, transformacji 
i optymalizacji obszaru IT oraz nadzorze nad 

budową i  wdrażaniem złożonych rozwiązań Biznes-IT. Od września 2013 
pełni rolę CIO w Grupie LUX MED.

Małgorzata Marcinkowska
Odpowiada za globalną strategię CRM w Ori-
flame, gdzie pracuje od 2014 roku. Ważnym 
elementem jej pracy jest ewangelizacja 
kadry zarządzającej i  projekt transformacji 
cyfrowej firmy. Zajmuje się też tworzeniem 
koncepcji budowania zaawansowanej anali-
tyki konsumentów i konsultantów Oriflame 
oraz wdrażeniem nowych modeli komunika-

cji w erze omnichannel. Przez 11 lat pracowała w branży telefonii komórko-
wej i IT. Jako Marketing Manager odpowiadająca za Europę Wschodnią, Tur-
cję i Izrael tworzyła programy budowania relacji na poszczególnych etapach 
ścieżki zakupowej klientów dostosowane do różnych poziomów zaawanso-
wania i dojrzałości rynków.

Bartłomiej Smoczyński
Entuzjasta zarządzania projektami, progra-
mami i  portfelami doświadczony w  pro-
wadzeniu kompleksowych transformacji 
biznesowych. Odpowiedzialny za wdrażanie 
inicjatyw strategicznych w  podejściu skon-
centrowanym na klienta oraz wprowadzaniu 
zmian w  łańcuchach dostaw na poziomie 
globalnym. Obecnie Dyrektor ds. Procesów 

i Procesów Biznesowych w dziale Globalnego Łańcucha Dostaw i Relacji 
z  Klientem w  firmie Oriflame. Odpowiedzialny za kształtowanie portfela 
projektów, a także za sprawne udoskonalanie procesów biznesowych i sys-
temów.

Agnieszka Walewska
Businesswoman wychowana w  IBM, ma 
wielkie samozaparcie w  osiąganiu celów. 
Nie ogranicza się do jednego aspektu bizne-
su, gdyż wierzy, że jej umiejętności miękkie, 
połączone z  logicznym myśleniem i wiedzą 
z  zakresu zarządzania pomogą jej odnaleźć 
się w każdej sytuacji. Otwarta, pewna siebie 
i  lubiąca pracę w grupie. Potrafi szybko się 

uczyć oraz znajdować własną motywację. Rozwijała swoje umiejętności za-
rządzania projektami w kilku organizacjach pozarządowych. Posiada 13 lat 
doświadczenia w biznesie obsługi zewnętrznej dla branż finansowej oraz IT. 
W ostatnim czasie wspiera automatyzację procesów operacyjnych. 

Luc Hendrikx
Lider z  pasją do technologii i  networkin-
gu. Wierzy w moc stowarzyszeń, w których 
można dzielić się doświadczeniem. Uważa, 
że gdy CIO i profesjonaliści z branży IT mogą 
wymieniać bez przeszkód swoje poglądy 
mają większe możliwości przezwyciężania 
przeciwności stojące na drodze cyfrowej re-
wolucji. Jako CEO w  CIONET International 

prowadzi największą grupę praktyków IT w Europie i Ameryce Południowej. 
Misją CIONET jest pomaganie praktykom IT w urzeczywiestnieniu ich am-
bicji poprzez wykorzystanie największej na świecie grupy cyfrowych liderów 
oraz ich współpracowników. 
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Uzasadnienie biznesowe 
w projektach i programach 
– czy naprawdę jest potrzebne?
Maciej Bodych

dziej nowocześni i  innowacyjni, a poza tym 
wszyscy to robią i  nie możemy odstawać”. 
Takie odpowiedzi pokazują, że de facto nie 
znamy uzasadnienia biznesowego progra-
mu. Jak do tego dodamy jeszcze aspekt po-
lityczny, ukryte prawdziwe cele projektu/
programu to rekomendacja wydaję się jasna: 
kierowniku projektu, jak najdalej od uza-
sadnienia biznesowego! 

Stosowania uzasadnienia biznesowego 
nie ułatwia również fakt, że jest to temat 
trudny do  zmierzenia. Wiele osób uważa, że 
nie da się przygotować dobrego uzasadnie-
nia biznesowego, bo przy tak zmieniającym 
się rynku, liczenie czegoś na 2-5 lat w przód 
nie ma sensu, a  poza tym jest tyle czynni-
ków wpływających na rzeczywiste efekty, 
że udowodnienie później, że to sam projekt 
przyniósł te korzyści nie będzie możliwe. 
Tylko jeżeli nie przyjmiemy założeń, to nigdy 
nie będziemy w stanie wyciągnąć wniosków. 
Zachęcam do przedstawienia uzasadnie-
nia biznesowego w wymiarze finansowym, 
nieważne ile założeń musicie przyjąć po 
drodze.

Zobaczmy przykład sytuacji z  jednej fir-
my: dział HR przyszedł do Zarządu z prośbą 
o  uruchomienie projektu poprawy satysfak-
cji pracowników. Na pytanie jakie korzyści 
osiągnie organizacja, Zarząd usłyszał, że 

mi w  uzasadnieniu biznesowym kryteriami 
sukcesu.

Praktyka pokazuje, że kierownik projektu 
jest tak pochłonięty operacyjną działalno-
ścią w projekcie, że „nie ma czasu” na uza-
sadnienie biznesowe. Dyrektor przychodzi 
z  konkretnym rozwiązaniem, które trzeba 
wdrożyć i  oczekuje realizacji na jutro. Czy 
w megaprojektach jest lepiej? Chyba nie, bo 
budując blok energetyczny kierownik pro-
jektu wie, jakie parametry wydajności musi 
spełnić „produkt projektu”, a  nie dlaczego 
inwestor zdecydował się na taką inwesty-
cję i po ilu latach ma się zwrócić. To może 
programy? Niestety w  większości sytuacji 
odpowiedź jest prosta: „koordynujemy wiele 
projektów, które prowadzącą do tego same-
go celu”. A jaki to cel? „Digitalizacja Banku”. 
A  jakie korzyści z  tego są? „Będziemy bar-

Temat uzasadnienia biznesowego w  pro-
jektach jest od dłuższego czasu modny. 
Firmy oczekują od kierownika projektu 
biznesowych efektów ze zrealizowanych 
produktów projektu, a  według modelu 
kompetencji opublikowanego w  zeszłym 
roku przez PMI®, kierownik projektu ma 
znać się na organizacji, uzasadnieniu biz-
nesowym i rozumieć biznes firmy.

Rozbudowana została również sekcja uza-
sadnienia biznesowego w  PMBOK® Guide! 
W szóstej wersji standardu pojawiły się do-
kumenty biznesowe: uzasadnienie bizne-
sowe i plan realizacji korzyści, które mają 
stanowić podstawę pomiaru sukcesu oraz 
postępu przez cały cykl życia projektu. 
Ma być to realizowane poprzez porównanie 
wyników projektu z  celami oraz określony-
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Prezes firmy WHITECOM Project Experien-
ce specjalizującej się w  szkoleniach, usta-
wieniu PMO oraz zarządzaniu projektami 
i  portfelem projektów. Zrealizował audy-
ty oraz projekty doradcze i  wdrożeniowe 
w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Anglii oraz 
na Ukrainie. Od roku 2010 wolontariusz 
w  PMI® Global, gdzie pełnił rolę mentora 
odpowiedzialnego za Europę Wschodnią, 
a  obecnie jest doradcą zarządu w  zakresie 
rekrutacji. Współautor książki „PMO. Prak-
tyka zarządzania projektami i portfelem pro-
jektów w organizacji”.

Maciej
Bodych
MBA, PMP, PfMP, ACP

nik projektu musi zrozumieć, że bez uzasad-
nienia biznesowego jego projekt kompletnie 
traci sens i  rację bytu. Oczywiście rola kie-
rownika projektu nadal polega na efektyw-
nym organizowaniu i  prowadzeniu projektu 
oraz przewodzeniu ludziom, ale realizacja tej 
roli musi odbywać się w ramach uzasadnie-
nia biznesowego. Uzasadnienie biznesowe 
nadaje tym działaniom kierownika projektu 
sens i  wartość. Bez wiedzy o  uzasadnie-
niu biznesowym kierownik projektu nie ma 
żadnego wpływu na to, co najważniejsze 
dla organizacji, a organizacja traci bezcenne 
źródło rekomendacji i  informacji dotyczą-
cych rzeczywistości widzianej z  perspekty-
wy operacyjnego zarządzania projektem. Bez 
wiedzy o uzasadnieniu biznesowym kierow-
nik projektu nie będzie miał świadomości, co 
jest naprawdę ważne, jakie ryzyka są najbar-
dziej kluczowe z  punktu widzenia sukcesu 
projektu, a  w  skrajnej sytuacji może wręcz 
szkodzić organizacji, bo oczywiście będzie za 
wszelką cenę starał się zmieścić w budżecie 
i  harmonogramie i w  tym celu może podej-
mować decyzje, które z biznesowego punktu 
widzenia będą niszczyły wartość powstającą 
w projekcie. Wiedza o uzasadnieniu bizneso-
wym i jego zrozumienie są tak samo ważne 
jak organizowanie i  prowadzenie projektu, 
czy przywództwo.

Pamiętajmy: kierownik projektu czy 
kierownik programu nie są odpowiedzial-
ni za uzasadnienie biznesowe, ale muszą 
je znać, rozumieć i  traktować jako naj-
wyższą wyrocznię, bo to ona definiuje na 
czym polega ich sukces.

Jest to tym bardziej ważne, że w praktyce 
i tak będą musieli je przygotować.

1.  PMBOK® Guide, Sixth edition

tę odpowiedzialność z  innych ról i  oczeki-
wać jej od kierownika projektu? Do projek-
tów potrzebujemy efektywnego organiza-
tora! Oczywiście takiego, który rozumie 
uzasadnienie biznesowe realizowanego 
przedsięwzięcia.

A co z poziomem programu? Przecież kie-
rownik programu musi zarządzać korzyścia-
mi, aby zrealizować i móc zamknąć program. 
Jeżeli popatrzymy na wiele przykładów, 
oczywiste staje się, że kierownik programu 
monitoruje korzyści, ale nie powinien two-
rzyć i  odpowiadać za uzasadnienie bizneso-
we w programie. Kierownik musi oczywiście 
rozumieć jak uzasadnienie biznesowe prze-
kłada się na cele szczegółowe dla programu, 
jak one wiążą się z produktami i korzyściami, 
które projekty w ramach programu dowiozą.

Wróćmy na chwilę do nowej wersji stan-
dardu PMBOK® Guide. Tak jak napisałem na 
początku, dokumenty biznesowe pojawiły 
się w standardzie, ale… cały czas stanowią 
one wejście do procesu przygotowania karty 
projektu i  nie zarządza nimi kierownik pro-
jektu! I bardzo dobrze, zostawmy „sponso-
rowi co sponsorskie”.

Jaka jest w  takim razie rola kierownika 
projektu w  zakresie odpowiedzialności za 
uzasadnienie biznesowe: „Kierownik projek-
tu jest odpowiedzialny za zapewnienie reko-
mendacji oraz dopilnowanie, by uzasadnienie 
biznesowe, plan zarządzania projektem, kar-
ta projektu i metryki sukcesu zawarte w pla-
nie zarządzania korzyściami projektu były 
w pełni zsynchronizowane ze sobą oraz z za-
mierzeniami i celami organizacji.”1

Czy w takim razie kierownik projektu nie 
powinien się zajmować uzasadnieniem biz-
nesowym? Oczywiście, że powinien. Kierow-

w badaniu satysfakcji wyjdzie lepszy wynik 
punktowy. Kiedy Zarząd odrzucił projekt, 
w końcu przeanalizowano uzasadnienie biz-
nesowe i wrócono do Zarządu z  informacją, 
że dział HR chce zmniejszyć rotację w firmie. 
Kiedy przedstawiono koszt 1% rotacji pra-
cowników (koszty firmy rekrutacyjnej, szko-
lenia, czas nauki nowej osoby, itp.), to wtedy 
bez problemu Zarząd uruchomił projekt, ale 
również bez problemu go zamknął, kiedy 
przy niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, 
ludzie przestali zmieniać pracę i  nie trzeba 
było walczyć już o rotację!

Uzasadnienie biznesowe ułatwia życie 
obu stronom, Sponsorowi – który próbu-
je uzyskać zgodę na realizację projektu, 
ale również Zarządowi, który dzięki uza-
sadnieniu jest w stanie dokładniej ocenić 
zgłoszony temat.

Czy przypadkiem pominąłem kierownika 
projektu w  poprzednim akapicie? Przecież 
w  praktyce to kierownik projektu idzie na 
Zarząd z  wnioskiem o  uruchomienie projek-
tu! Postawmy się w  roli Sponsora projektu 
i  odpowiedzmy sobie na pytanie, czy chce-
my, aby nasz projekt prowadził efektyw-
ny organizator, który zaplanuje i  dowiezie 
prace w  projekcie, czy ekspert od rynku, 
branży i  biznesu, który prowadzimy? Naj-
lepiej oczywiście obu, ale jeżeli mielibyśmy 
wybrać? Wiele organizacji zwiększa swoje 
oczekiwania w stosunku do kierownika pro-
jektu i  oczekuje od niego również zajęcia 
się aspektami uzasadnienia biznesowego, 
kreując kierownika projektu na menedżera 
ds. rozwoju biznesu. Jest to bardzo wygodne 
podejście (szczególnie dla Sponsorów, Wła-
ścicieli Departamentów czy Właścicieli Pro-
duktów), ale czy rzeczywiście chcemy zdjąć 
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de-Out Effect przytacza wyniki badań Rapid 
Transformation, z których wynika jedno-
znacznie, że zespoły o wysokim poziomie 

„wydolności biznesowej” (czyli spełniające 
cztery wskaźniki tak lubiane przez zarządy 
firm) są jednocześnie zespołami o bardzo 
wysokiej efektywności współpracy pomię-
dzy członkami zespołu. Tabrizi  przywołał 
tutaj model Tuckmana (klasyczny, ale przej-
rzysty i potwierdzony pięciostopniowy mo-
del faz rozwoju zespołu) gdyż jego badania 
zespołów wykazały, iż zespoły o „wysokiej 
wydolności biznesowej” w 4 z 5 faz rozwo-
ju „spędzają” o 1/3 czasu mniej niż zespoły 
o „niskiej wydolności biznesowej”, szczegól-
nie sprawnie radząc sobie w fazie normowa-
nia i szybko przechodząc do fazy wykonywa-
nia, która jest dla zespołu etapem wysokiej 
wydajności dostarczającej wyniki i efekty 
oczekiwane na projekcie. Uwaga, to cieka-
we odkrycie – efektywne zespoły poświęciły 
na jedną fazę o 1/3 czasu więcej – na fazę 
ścierania. Można powiedzieć, że zespół za-
inwestował czas i poświęcił chwilowe obni-
żenie wydajności oraz synergii działania na 
rzecz dotarcia się, poznania, polubienia się 
w celu zrozumienia wzajemnych motywacji 
i umocnienia przywództwa. Oznacza to, że 
efektywniejsze zespoły inwestują w „wy-
tworzenie się” chemii niezbędnej do współ-
pracy zespołowej.

1. W organizacji brakuje systemowego po-
dejścia do współpracy projektowej (brak 
kultury zarządzania projektami).

2. W organizacji brakuje wsparcia sponsor-
skiego na wysokim i najwyższym szcze-
blu organizacji (brak świadomości).

3. W organizacji istnieją utrwalone silosy 
strukturalne (brak różnorodności i inter-
dyscyplinarności).

Wnioskując z naszych, prawie dwudziesto-
letnich, bliskich obserwacji zespołów dzia-
łających na różnych szczeblach i funkcjach 
w organizacjach naszych Klientów, twier-
dzimy, że większość zarządów nie docenia 
aspektu ludzkiego w budowaniu efektyw-
ności zespołów projektowych. Obudowując 
współpracę „informatycznymi systemami 
wsparcia zarządzania” skupiamy się na tech-
nokratyczno-biurokratycznych rezultatach 
pracy zespołu uznając je jako kluczowe 
mierniki wydolności biznesowej. Behnam 
Tabrizi w swojej książce dla liderów The Insi-

Rozmawiając z członkami zarządów dużych 
organizacji czy współpracując z członkami 
komitetów sterujących największych pro-
jektów, najczęściej wskazują oni na cztery 
kluczowe kryteria „wydolności biznesowej” 
zespołów projektowych:
1. Wykonanie powierzonych zadań zgodnie 

z zaplanowanym harmonogramem.
2. Nie przekraczanie wydatków w przeka-

zanym do dyspozycji budżecie.
3. Spełnienie wymagań biznesowych i funk-

cjonalnych odbiorców końcowych.
4. Realizacja projektu w zgodności ze stra-

tegią firmy.

Przyznasz, że brzmią bardzo operacyjnie 
i… podręcznikowo?

Jeszcze ciekawiej jawi się perspektywa od-
powiedzi na pytanie o główne przyczyny 

„niewydolności biznesowej” zespołów projek-
towych. Oto trzy najczęściej pojawiające się 
odpowiedzi:

Czy masz w sobie chemię niezbędną 
do współpracy zespołowej? 

Tomasz Borucki
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Tomasz
Borucki

Współwłaściciel i członek zarządu Mana-
gement Training & Development Center (od 
1999 roku). Pełni również funkcję Zastęp-
cy Kanclerza ds. Współpracy z Biznesem 
w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości 
w Poznaniu. Był dyrektorem zarządzają-
cym ABB MDC oraz dyrektorem programu 
Kadra 2000 w ABB Zamech Ltd. Od pra-
wie 20 lat zaangażowany w promowanie 
w Polsce sztuki zarządzania projektami we-
dług najwyższych standardów PMI. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 
projektów szkoleniowych. Współtwórca 
kompleksowego programu szkoleniowego 
z zakresu zarządzania projektami i analizy 
biznesowej, będącego wynikiem współpracy 
MT&DC z międzynarodowymi organizacjami. 
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych 
UAM w Poznaniu. Jest członkiem założycie-
lem PMI Poland Chapter oraz Warsaw Po-
land Chapter of the International Institute 
of Business Analysis.

Poświęcajcie odpowiedni dużo czasu na 
„docieranie się”, poprzez poznawanie swo-
ich stanowisk względem różnych aspektów 
zadań i współpracy w zespole, ale także po-
przez odpowiednie podejście do przywódz-
twa – nie unikajcie konfliktów, są formujące 
na początkowym etapie.

Zrozumcie, że mamy ograniczony wpływ 
na to „jacy jesteśmy”, jednakże mamy 
duży wpływ na to „jak się zachowujemy” 

– adekwatne do sytuacji zachowania to jedno 
ze źródeł sukcesu współpracy zespołowej.

Zwracajcie baczną uwagę na wrażliwych 
introwertyków – zazwyczaj są zaangażo-
wani i bardzo pilnie analizują, mają mnóstwo 
cennych przemyśleń i celnie określają ryzy-
ka tylko… tego nie komunikują. Nie wychylą 
się ze swoim pomysłem gdy widzą, że zespół 

„płynie w inną stronę”. Kluczowa rola lidera 
zespołu to uruchomienie potencjału intro-
wertyka.

Pamiętajcie, że to co motywuje jednych, 
z innych wysysa energię – „Oni się ciągle 
w tym zespole kłócą”, „Kto, my? My tylko 
dyskutujemy”.

Liderze, pamiętaj, że uruchamiając wo-
dospad działań w projekcie powinieneś 
zadbać o to, by nikt z członków zespo-
łu się nie podtopił – daj czas na analitykę, 
przemyślenie i rozważenie opcji przez zespół 
mimo, że uważasz, iż tłamsi to sprawność 
pracy i spowalnia działania…

jesteśmy w zespole i w jaki sposób w nim 
działamy. Poziom aktywności wydzielania 
hormonów bezpośrednio łączy się z naszy-
mi cechami charakteru i sposobem działa-
nia. Badania przeprowadzano na członkach 
zespołów w trakcie współpracy, prezentacji 
lub konfliktu – wprowadzając badanych do 
maszyny (tomograf komputerowy i skano-
wanie rezonansem magnetycznym) i badając 
tzw. ślady hormonalne w aktywności mózgu. 

Wyniki: aktywność poszczególnych hor-
monów bardzo precyzyjnie warunkuje cechy 
i sposoby działania człowieka (Tab. 1).

Zatem, jak się okazuje, to co nas napędza 
i to co nas zniechęca bardzo zależy od gene-
tycznie uwarunkowanej chemii i gospodarki 
hormonalnej naszego organizmu. 

Korzystając z wyników badań mam kilka 
„wniosków racjonalizatorskich” dla członków 
zespołów:

Helen Fisher poszukuje w swoich badaniach 
potwierdzenia ulubionej maksymy Henry 
Forda: „Połączenie sił to początek, pozosta-
nie razem to już postęp, ale dopiero wspólna 
praca to jest sukces”. Początkowo działała 
na zlecenie portali pomagających ludziom 
łączyć się w pary (nie chodzi tutaj o  typowe 
portale randkowe, a raczej portale udziela-
jące wsparcia w różnych aspektach w trak-
cie poszukiwania swojej „drugiej połówki”), 
a później współpracując z firmami doradztwa 
biznesowego przeniosła wyniki do kontekstu 
współpracy zespołowej.

Okazuje się, że wspomniana chemia ze-
społowa jest w rzeczywistości chemią… 
mózgu. Genetycznie zakodowane poziomy 
aktywności systemów biologicznych (przede 
wszystkim mózg i nadnercza) w naszym or-
ganizmie aktywizują wydzielanie hormonów, 
które mają decydujący wpływ na to, kim 
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Tab. 1. Ślady w hormonalnych szlakach mózgowych vs. cechy i sposób działania

Dopamina i noradrenalina ciekawość, energia, elastyczność, otwartość na ryzyko

towarzyskość, grupowość, stałość, tradycyjność

intuicja, ufność, empatia, nastawienie społeczne

zdecydowanie, asertywność, sceptycyzm,
nastawienie na reguły, zasady

Serotonina

Testosteron

Estrogen i oksytocyna
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cja świętuje, prezesi i dyrektorzy wymieniają 
uściski dłoni, a w zespole realizującym projekt 
narasta frustracja, bo za chwilę będzie trzeba 
stawić czoła zdezorientowanej masie szerego-
wych członków organizacji. I zamiast utrwalać 
wśród nich pierwsze efekty zmiany i wyrabiać 
nowe nawyki, trzeba się będzie tłumaczyć ze 
wszystkich wad i niedociągnięć systemu.

Kiedy zmiana staje się celem 
samym w sobie

Nawet jeśli informacje o pierwszych sukce-
sach mają potwierdzenie w rzeczywistości, to 
zamiast motywować do większej determinacji 
w kolejnych etapach zmiany, prowadzą one do 
rozluźnienia dyscypliny. W rezultacie zmiany 
kulturowe i mentalnościowe mają bardzo po-
wierzchowny charakter. Często wystarczają 
pojedyncze, stosunkowo niewielkie potknięcia, 
by ludzie wracali do starych, „bezpiecznych” 
i „sprawdzonych” metod. Kilka lat temu mia-
łem do czynienia z długim i złożonym wdro-
żeniem metodyki analizy biznesowej w pewnej 
organizacji. Projekt trwał w sumie dobrych 
kilka lat i po drodze wszystko wskazywało na 
to, że efekty są lepsze, niż się ktokolwiek po-
czątkowo spodziewał. Pierwsze sukcesy były 
wyjątkowo spektakularne, a przy tym zacho-
wano rzadko spotykany umiar w ich dyskon-
towaniu. Po kilku latach od zakończenia tego 
projektu przypadkowo spotkałem kogoś, kto 
w czasie wdrożenia pracował w tej organiza-

był brak cierpliwości połączony z brakiem 
konsekwencji. Projekty zmian organizacyj-
nych cechuje zwykle szczególnie duża złożo-
ność. Obejmują one wiele aspektów funkcjo-
nowania organizacji, wpływają praktycznie na 
wszystkie działy, jednostki i procesy bizneso-
we, a przy tym wymagają pokonania nieco-
dziennych przeszkód i stawienia czoła wyjąt-
kowym ryzykom. Skoro mamy się tak wysilić, 
oczekujemy proporcjonalnych korzyści. I choć 
zdajemy sobie sprawę, że na wielkie efek-
ty trzeba poczekać, gdy tylko pojawiają się 
pierwsze małe sukcesy najczęściej zachły-
stujemy się nimi uważając, że dalej już będzie 

„z górki”. A przecież pierwsze sukcesy dotyczą 
zwykle aspektów technicznych czy infrastruk-
turalnych, bo tam zmianę wdraża się relatyw-
nie najłatwiej. Najtrudniejsze aspekty zmiany 
(na ogół związane z ludźmi, ich mentalnością 
i kulturą organizacyjną) dopiero przed nami, 
ale euforia już uderza nam do głowy. Obserwo-
wałem to zjawisko w każdym projekcie zmiany 
organizacyjnej, z którym miałem do czynienia 
i tylko w nielicznych organizacjach znajdo-
wał się, ktoś podobny do Andy Dufresne’a, 
który – po otrzymaniu w końcu funduszy na 
więzienną bibliotekę odpowiada spokojnie gra-
tulującemu i dość podekscytowanemu straż-
nikowi Wileyowi: „Wow! To zajęło tylko sześć 
lat. W takim razie od dzisiaj będę wysyłał dwa 
listy tygodniowo zamiast jednego”2. Najbar-
dziej przygnębiające są scenariusze, w których 

– ze względów politycznych – pierwsze suk-
cesy obwieszcza się przedwcześnie. Organiza-

Wydaje się, że o zmianie powiedziano już 
wszystko, co kreatywny gatunek ludzki jest 
zdolny wymyślić. Trudno się zresztą dziwić, 
skoro pisze się i dyskutuje na ten temat przy-
najmniej od dwóch i pół tysiąca lat, kiedy to 
pewien grecki odludek podzielił się ze świa-
tem swoimi obserwacjami hydrologicznymi. 
Nawet jeśli zostawimy w spokoju Heraklita 
i jego nieustannie płynące wody, a ograni-
czymy się jedynie do stosunkowo niszowego 
w tym kontekście zagadnienia, jakim jest za-
rządzanie zmianami w organizacjach, temat 
pozostaje szeroki jak – nomen omen – rzeka.

W prawie stu tysiącach książek i prawie 
dziesięciu milionach artykułów naukowych1 

poruszających temat zarządzania zmianami 
znaleźć można wszelkie możliwe rady i wska-
zówki o tym, jak zrobić to skutecznie. Moim 
celem nie jest dorzucanie własnego kamyczka 
do ogródka, w którym spotkać można takie 
autorytety jak Kurt Lewin, John Kotter, Ste-
phen Covey, Martin Hammer i James Champy, 
czy Ken Blanchard. Chcę raczej podzielić się 
z wami kilkoma refleksjami, do których dosze-
dłem w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat 
przyglądając się i uczestnicząc w różnych ro-
lach w projektach zmian organizacyjnych.

Kiedy pierwszy sukces staje się 
ostatnim

Jednym z najczęściej obserwowanych przeze 
mnie w tych projektach „grzechów ciężkich” 

O zarządzaniu
zmianą
w organizacji
czyli subiektywne studium 
przyczyn niepowodzeń projektów 
zmian organizacy jnych

Paweł Dąbrowski
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Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako 
kierownik projektu, facylitator, trener oraz 
analityk i konsultant biznesowy. Angażuje 
się w projekty edukacyjne, projekty opty-
malizacji procesów biznesowych, wdrożenia 
standardów i metodyk zarządzania projek-
tami oraz analizy biznesowej. Przeprowa-
dza audyty i badania projektów na różnych 
etapach realizacji. Autor polskiego wydania 
PMBOK® Guide. Jeden ze współzałożycieli 
polskiego oddziału stowarzyszenia IIBA®. 
Obecnie w firmie WHITECOM prowadzi 
szkolenia oraz projekty doradcze i wdroże-
niowe.

pomysłów w takiej, czy innej formie uwzględ-
niono w ramach samej transformacji. A ten 
projekt był jednym z najbardziej udanych pro-
jektów zmiany organizacyjnej, w jakim uczest-
niczyłem.

Zamiast zakończenia
Nie mogę powstrzymać się, by na zakończe-
nie nie przytoczyć cytatu z pewnego znanego 
dzieła osobistości, która nie jest bynajmniej 
moim idolem. Wiele poglądów zawartych 
w tym dziele (łącznie ze słynnym podtytułem) 
uważam wręcz za synonim całkowitego braku 
moralności. A jednak, kiedy czytam te słowa 
podpisuję się pod nimi obiema rękami:

„A trzeba zważyć, że nie ma rzeczy trudniej-
szej w przeprowadzeniu ani wątpliwszej co do 
wyniku, ani bardziej niebezpiecznej w kierowa-
niu, jak przewodnictwo przy tworzeniu nowych 
urządzeń. Albowiem reformator mieć będzie 
przeciw sobie wszystkich tych, którym ze stary-
mi urządzeniami było dobrze, a ostrożnymi jego 
przyjaciółmi będą ci, którym z nowymi urzą-
dzeniami mogłoby być dobrze. Owa ostrożność 
pochodzi po części ze strachu przed przeciw-
nikami, którzy mają prawo po swej stronie, po 
części z nieufności ludzi, którzy tak długo nie 
mają naprawdę zaufania do nowej rzeczy, do-
póki nie spostrzegą, że opiera się ona na pew-
nym doświadczeniu. Dlatego ilekroć nieprzyja-
ciele znajdą sposobność do ataku, wykonują go 
z zaciekłością, a tamci bronią się tak słabo, że 
książę upada razem z nimi.”3

1. Oszacowania zapożyczyłem z artykułu „Key Suc-
cess Factors of Planned Change Projects”, które-
go autorką jest Carol A. Beatty

2. Skazani na Shawshank, reżyseria: Frank Darabont
3. Niccolo Machiavelli, Książę

głównie jako mechanizm nadzoru (choć zdaje 
się, że bardziej adekwatnym określeniem był-
by „dozór”). Doświadczyłem również licznych 
przypadków, w których intencje towarzyszące 
komunikacji były szlachetne i szczere, ale bra-
kowało staranności i umiejętności w doborze 
właściwych środków i metod, przez co sku-
teczność komunikacji była niewielka. Tymcza-
sem jest to czynnik, który z jednej strony sam 
w sobie stanowi nieodzowny element udane-
go projektu zmiany organizacyjnej, z drugiej 
zaś jest potrzebny w ramach większości – jeśli 
nie wszystkich – innych czynników sukcesu 
dla projektów zmian organizacyjnych. Każ-
dy projekt, z którym miałem do czynienia 
byłby tu dobrym przykładem ilustrującym 
znaczenie komunikacji, ale ograniczę się do 
dwóch. W jednej z firm projektowi wdroże-
nia metodycznego podejścia do zarządzania 
projektami towarzyszyła bardzo intensywna 
kampania informacyjna prowadzona poprzez 
cztery główne, zasadniczo odmienne kanały 
komunikacji. Przez cały czas trwania projektu 
regularnie informowano o tym, co się w nim 
dzieje. W największym skrócie motyw prze-
wodni tej komunikacji można byłoby streścić 
w jednym zdaniu: „Zmieniamy naszą firmę 

– powiedz nam co możemy zrobić, żeby te 
zmiany przyniosły jeszcze lepszy efekt”. Mimo 
to, komunikacja miała bardzo jednokierunko-
wy charakter. Dlatego w pewnym momencie, 
w trakcie projektu zaproponowaliśmy zarządo-
wi zorganizowanie warsztatu kreatywnego dla 
kierowników projektu i przedstawicieli zarządu 
(w roli obserwatorów). Celem miało być zebra-
nie propozycji usprawnień. Warsztaty się od-
były, kierownicy bardzo się w nie zaangażowali, 
zarząd na koniec obiecał, że teraz uwzględni 
wszystkie te pomysły, po czym… nic więcej 
się w tej kwestii nie wydarzyło. Całkowicie nic. 
Zupełnie tak, jakby nie było żadnych warsz-
tatów. Drugi przykład dotyczy firmy, w której 
wiele lat temu uczestniczyłem w dużym pro-
jekcie optymalizacji procesów biznesowych. 
Tam również korzystano z kilku kanałów ko-
munikacji o projekcie, ale jednym z tych ka-
nałów były regularne, comiesięczne spotkania 
informacyjne podsumowujące postęp projektu. 
Dla pracowników utworzono również system 
zgłoszeniowy, w którym mogli prezentować 
swoje pomysły i opinie dotyczące projektu 
i samej transformacji. W trakcie całego, pra-
wie trzyletniego projektu takich pomysłów 
pojawiło się łącznie może kilkanaście. Każdy 
z nich jednak był zaadresowany – zarówno 
poprzez bezpośredni kontakt ze zgłaszającym, 
jak i poprzez krótkie omówienie na najbliższym 
spotkaniu informacyjnym. Większość z tych 

cji. Mieliśmy wiele tematów do omówienia, 
ale w końcu zapytałem, jak tam się miewa 
wdrażana przez nas metodyka. Wzruszył ra-
mionami i powiedział „OK”. Zależało mi na 
tym, żeby się dowiedzieć dlaczego nie „OK!!!”, 
więc drążyłem temat. Z metodyki owszem ko-
rzystano, ale nie stała się ona obowiązującym 
standardem. Wielu analityków, nawet po kilku 
projektach zrealizowanych w nowej metody-
ce, wracało do wcześniej stosowanych metod, 
uzasadniając to dość mało przekonującymi 
argumentami. Metodyki nie rozwijano, bo… 

„nie było na to czasu i nie miał się tym kto za-
jąć”. Owszem, było kilka przykładów udanego 
użycia, w tym kilka dość wysoko rentownych 
projektów, które można było zrealizować wła-
śnie dlatego, że użyto w nich takiej, a nie innej 
metodyki, ale doskonale zdawałem sobie spra-
wę, że efekt jest znacznie poniżej oczekiwa-
nego na początku wdrożenia. Przekonanie, że 
pomyślnie wdrożona zmiana raz na zawsze 
rozwiązuje wszystkie problemy to kolejna 
pułapka, w którą wpadają projekty zmian 
organizacyjnych. Jednym z nadrzędnych ce-
lów towarzyszących transformacji kulturowej 
i mentalnościowej organizacji powinno być 
wykształcenie otwartości, a nawet poszuki-
wania i stymulowania ciągłego doskonalenia 
organizacji. Bardzo trafnie podsumował to 
Benjamin Franklin mówiąc: „Kiedy skończysz 
się zmieniać, będziesz skończony”.

Kiedy komunikacja przestaje 
służyć komunikowaniu się

Staram się unikać wielkich kwantyfikatorów, 
ale w tym wypadku można sobie pozwolić 
na jego użycie. We wszystkich bez wyjątku 
projektach zmian organizacyjnych, z którymi 
zetknąłem się w swojej pracy najważniejszym 
kluczowym czynnikiem sukcesu (lub niepo-
wodzenia) była komunikacja. Nie spodziewam 
się, żeby miało się to zmienić, a utwierdzają 
mnie w tym przekonaniu również wszyst-
kie wspomniane wcześniej źródła traktujące 
o zmianach organizacyjnych. Tutaj potrzebne 
jest ważne zastrzeżenie. Znakomita większość 
organizacji docenia znaczenie komunikacji 
w procesie wdrażania zmiany. Problem pole-
ga na tym, że nie w każdej organizacji ko-
munikacja służy… komunikacji. Miałem do 
czynienia z projektami i organizacjami, w któ-
rych komunikacja traktowana była jako pod-
stawowe narzędzie manipulacji, takie, w któ-
rych stawała się propagandową tubą, a także 
takie, w których komunikacja służyła dezin-
formacji. W niektórych była wykorzystywana 

Paweł
Dąbrowski
PMP, CBAP, 
PRINCE2 Practitioner
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Facylitacja jako narzędzie 
pracy Project Managera

Urszula Wawrzeniuk

dzi, metodyk twardych (narzędzia do zbierania 
informacji, analizy, priorytetyzacji, podejmo-
wania decyzji, planowania działań i wdrożenia 

– wszystko w odpowiednim dopasowaniu do 
grupy).

W jednym zdaniu: facylitacja jest procesem, 
który ma zaangażować grupę w osiągnięcie 
celu.

Czym facylitacja nie jest?
W rozmowach na temat facylitacji często 
słyszę, że facylitator to moderator albo ne-
gocjator. Czasem pojawia się słowo coach. 
Niektórzy twierdzą, że to inna nazwa na coś, 
co już istnieje, ale jest sprzedawane w innym 
opakowaniu. 

Jest pomiędzy tymi rolami kilka powiązań, 
jednak przyglądając się okiem eksperta można 
zrozumieć, że każda z nich zajmuje się innym 
obszarem, wymaga innego przygotowania 
merytorycznego oraz różnorodnych form za-
angażowania grupy.

Gdzie wykorzystywać 
facylitację?

Facylitację można zastosować przy pojedyn-
czym spotkaniu lub jako pewien cykl, który 
zapewni spójność działań realizowanych w ra-
mach grupy. Jeśli chcesz zbudować strategię 
firmy na najbliższe trzy lata, na pewno nie 
skończy się na jednym spotkaniu. 

Facylitacja jeszcze mało znana w Polsce, 
powoli zaczyna kiełkować w głowie każ-
dego Kierownika Projektu. Każdy coś o niej 
słyszał, ale często bez większych konkre-
tów. Podejścia opisane w PMBOK® Guide 
oraz w przewodniku AgilePM® wspominają 
o niej, jako jednym z kluczowych narzędzi 
wspierających komunikację, jednak nie po-
święcają zbyt wiele miejsca na dogłębne 
wyjaśnienie tematu. Zatem jaka jest rola 
Kierownika Projektu w procesie facylitacji? 
Co należy zrobić, aby facylitacja była efek-
tywnie wbudowana w proces projektowy?

O co chodzi z tą facylitacją?
Facylitacja jest procesem prowadzenia spo-
tkań, w którym niezależny facylitator pozwala 
w optymalnym czasie z jak największym wy-
korzystaniem potencjału osób uczestniczą-
cych osiągnąć oczekiwane rezultaty. Facylita-
tor planuje spotkanie i buduje agendę, określa 
etapy oraz czas trwania, wybiera narzędzia 
i techniki, dzięki którym uczestnicy będą 
w stanie najłatwiej dojść do zaplanowanego 
rezultatu spotkania.

Można powiedzieć, że facylitator jest mi-
strzem pracy z grupą i jest do tego wszech-
stronnie przygotowany: posiada nie tylko 
umiejętności miękkie (wyczucie, odpowied-
ni sposób komunikacji, empatię, odwagę 
w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy 
w stresie, elastyczność, orientację na pomy-
sły), ale także zna cały arsenał technik, narzę-

FACYLITACJA NIE JEST:
1. Coachingiem grupowym
Coaching grupowy jest procesem rozwoju, ale 
wspierającym jednostkę. Pozwala on poszcze-
gólnym osobom z grupy ulepszać swoje umie-
jętności. Jest stosowany w małych grupach, 
w parach. Ponadto zgłębia procesy wewnętrz-
ne uczestników. Facylitacja z kolei wspiera 
grupę, skupia się na osiągnięciu celu, może 
być stosowana przy grupach liczących nawet 
kilkaset osób i nie wchodzi w relacje.
2. Mediacją
Mediacja to proces osiągnięcia porozumienia 
między stronami przy udziale bezstronnego 
i neutralnego mediatora. Facylitacja nie za-
kłada istnienia konfliktu, można ją wykorzy-
stywać w zgodnym zespole do usprawnienia 
procesów podejmowania wspólnych decyzji.
3. Moderacją
Moderowanie pracy grupy skupia się na dwóch 
obszarach: zarówno na pracy merytorycznej 
grupy, ale także na relacjach pomiędzy człon-
kami grupy i dynamice procesów grupowych. 
Moderator zatem może wykazywać się wiedzą 
ekspercką w danym temacie. Facylitacja sku-
pia się na bezstronnym modelowaniu procesu, 
a elementy miękkie jak relacje i dynamikę gru-
py wykorzystuje jako sugestię do odpowied-
niego wyboru narzędzi i technik pracy.
4. Szkoleniem
Szkolenie samo w sobie zakłada przekazanie 
przez trenera wiedzy merytorycznej z określo-
nego tematu uczestnikom. Facylitator nato-
miast nie jest osobą merytoryczną, nie wyraża 
swojego zdania ani opinii względem omawia-
nego tematu.
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Trener i konsultant Altkom Akademii. Spe-
cjalizuje się w podejściu zwinnym zarówno 
w ujęciu metodyki, jak i aspektów miękkich. 
Jest certyfikowanym Project Managerem 
oraz Facylitatorem. Od kilku lat projektuje 
i prowadzi szkolenia w oparciu o sprawdzo-
ne techniki i narzędzia oraz stosuje autorskie 
ćwiczenia i symulacje. Zarządzała projekta-
mi w branży eventowej, marketingu oraz IT.

Urszula
Wawrzeniuk

procesem, aby projekt mógł osiągnąć sukces. 
Zatem znajomość facylitacji powinna być wpi-
sana w ścieżkę rozwoju każdego Kierownika 
Projektu. Ułatwi to bieżącą realizację działań, 
a także sprawi, że podejmowane decyzje będą 
wyższej jakości, uczestnicy bardziej zaanga-
żowani i odpowiedzialni za rezultaty, a czas 
spotkań znacznie się skróci. Innymi słowy 

– poprawi się efektywność całego projektu.
Zatem jakie umiejętności powinien rozwijać 

Kierownik Projektu, aby stać się efektywnym 
facylitatorem?

Tony Mann, jeden z czołowych światowych 
facylitatorów, twórca modelu Process Ice-
berg® wskazuje profil facylitatora. Określa on 
cechy, którymi powinien charakteryzować się 
skuteczny facylitator. 

Facylitatorzy, którzy wykazują wysoki po-
ziom powyższych czynników będą bardziej 
skuteczni w prowadzeniu spotkań. Powyższe 
cechy można zebrać w cztery główne obszary 
rozwoju: reakcja na zmiany, podejście do pro-
cesu, zakres wiedzy, reakcja na stres, szyb-
kość reakcji. Ponadto zrozumienie własnego 
stylu komunikacji, podejścia do pracy w ze-
spole, preferencji dotyczących wyboru zadań 
i sposobu ich realizacji sprawiają, że facylita-
cja staje się bardziej świadomym procesem. 
Narzędziami, które pomogą zrozumieć własne 
podejście są Test Gallupa czy wskaźnik indy-
widualnych preferencji MBTI®.

Facylitator w organizacji
Umiejętność facylitacji u Kierownika Projek-
tu jest ważna nie tylko w kontekście jednej 
realizacji. Na co dzień Kierownik Projektu 
wykorzystuje facylitację w swoim projekcie, 
a w sytuacjach kluczowych pełni rolę pełno-
prawnego facylitatora warsztatów w sąsied-
nich projektach. Dzięki budowaniu kompe-
tencji facylitatorskich wewnątrz organizacji, 
tworzy się struktura kompetencji, która ma 
coraz większe znaczenie w efektywnej reali-
zacji przedsięwzięć biznesowych.

Czy do wszystkich powyższych zadań należy 
wykorzystywać facylitację? Oczywiście, że 
nie. Z niektórymi wyzwaniami zespół będzie 
w stanie poradzić sobie sam. Jednak sygnała-
mi wskazującymi, że warto rozważyć facylita-
cję będą:

 ■ duże emocje i różne punkty widzenia, 
 ■ krótki czas spotkania przy złożonym te-

macie,
 ■ rezultat spotkania ma szeroki wpływ na 

projekt i jego sukces,
 ■ uczestnicy spotkania to wysoko umoco-

wani interesariusze,
 ■ nie ma jasnego i jednego poprawnego 

rozwiązania sytuacji – grupa musi podjąć 
ryzykowne decyzje,

 ■ temat jest skomplikowany, specjali-
styczny i będzie wymagał zaangażowa-
nia złożonych narzędzi i technik, aby 
dojść do porozumienia pomiędzy bizne-
sem a technologią.

Powyższe czynniki mogą powodować trudno-
ści w osiągnięciu konsensusu czy utrzymaniu 
ram czasowych. Wtedy odpowiednie narzę-
dzia i czujne oko facylitatora będą niezbędne, 
aby bezpiecznie i konstruktywnie dojść do 
rozwiązania.

Czy Kierownik Projektu może pełnić rolę 
facylitatora?

W świecie idealnym facylitator powinien 
być absolutnie niezależny względem omawia-
nego tematu, zatem Kierownik Projektu nie 
powinien pełnić roli facylitatora. Biorąc jednak 
pod uwagę, że facylitacja nie jest jeszcze tak 
szeroko rozpowszechniona, a także ze wzglę-
du na brak zasobów czy dostępności oczekuje 
się, że to właśnie Kierownik Projektu będzie 
pełnił taką rolę. 

Znajomość technik facylitacji przez Kie-
rownika Projektu jest pewnym oczywistym 
procesem. Zasadniczą częścią bieżącej pra-
cy Kierownika Projektu jest współdziałanie 
z interesariuszami, zespołami technicznymi, 
Komitetem Sterującym oraz organizacja i pro-
wadzenie spotkań, odpowiednie sterowanie 

W jaki sposób włączyć 
facylitację w zarządzanie 
projektami?

Metodyki zarządzania projektami uwzględ-
niają facylitację jako niezwykle skuteczne na-
rzędzie przy prowadzeniu projektu. Podejście 
AgilePM wymienia Warsztaty Facylitowane 
jako jedną z pięciu głównych praktyk. Zatem 
pytanie brzmi, jak skutecznie wykorzystać fa-
cylitację?

Które obszary projektu wymagają facyli-
tacji?

W ramach projektu można wykorzystać fa-
cylitację do większości prac koncepcyjnych, 
podejmowania decyzji, wypracowania kon-
sensusu czy nawet podsumowania projektu. 
Dobrymi przykładami są: stworzenie planu 
projektu, zbieranie i priorytetyzowanie wyma-
gań, przeprowadzenie retrospektywy, określa-
nie zakresu i celów projektu oraz poszczegól-
nych etapów, przegląd rozwiązania, podjęcie 
decyzji o podejściu technicznym w zespole 
deweloperskim, wypracowanie wspólnej De-
finicji Ukończenia, opracowanie listy ryzyk, 
przeprowadzenie spotkania z interesariuszami 
projektu. 

PRZYKŁADY STOSOWANIA FACYLITACJI:
 ■ podniesienie efektywności spotkań,
 ■ przed zespołem stoi złożony problem, 
 ■ prowadzone spotkania są ograniczone 

czasowo i wymagają sprawnej organiza-
cji przy jednoczesnym zachowaniu celów 
spotkania,

 ■ zespół widzi problemy we wspólnym 
osiąganiu celów spotkania,

 ■ jest potrzebny cykl spotkań, który ma 
na celu: zbudowanie zespołu, wdroże-
nie zmiany w organizacji, optymalizacji 
procesów, rozwiązywaniu sporów gru-
powych,

 ■ podczas sesji strategicznych,
 ■ podczas planowania przedsięwzięć,
 ■ do diagnozy potrzeb rozwojowych,
 ■ w trakcie realizacji projektu.

Źródło: wg T. Mann, Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia, 2015, Warszawa

Profil facylitatora
Elastyczność

Szybkość reakcji i działania

Orientacja na zmiany

Orientacja na generowanie
pomysłów

Niski poziom stresu

Zdolność zachowania spokoju w stresie

Odwaga w podejmowaniu ryzyka

Orientacja na proces

Szeroki zakres wiedzy biznesowej

Ekstrawersja

„Niezauważalny” katalizator
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A Project Manager’s Toolbox: 
Problem Solving
Joseph Chitanta

Projects and service delivery managers 
should maintain focus on understanding 
the desired versus the actual outcomes to 
establish the products and services delivery 
gaps. They should raise the following ques-
tions during the problem identification pro-
cess:

 ■ What is causing the performance gap?
 ■ Why are we having the problems?
 ■ What is the root cause of the problems?
 ■ Who is the internal and, or external 

client? 
 ■ What is the impact of the problem? 

The answers to the above questions are like-
ly to unveil one or more root causes of the 
problem or performance gap. Raising a ques-
tion like “Why are we having this problem?” 
once, is likely to give you a  problem symp-
tom as an answer and not a root cause. Ask 
the “why” question several times until you 
identify the root cause in order to imple-
ment a  change to the organization or its 
processes that will solve it (Figure 2).

The Solution Building Process 
What is a  solution to a  problem? For the 
sake of establishing the second common 
understanding, we shall define a solution as 
a change to the organization that removes 
one or several root causes of the problem 
without creating new and greater prob-
lems for the organization. When a software 
bug or product malfunction causes down-
time to a customer’s capability to offer ser-
vices to its consumers, the usual and most 
common approach that could be used to re-
sume the service is to assign a Subject Mat-
ter Expert to quickly fix the bugs or replace 
the faulty product. This is the approach that 
managers often choose to adopt as a short-
term fix, to give them time to work on finding 
the root cause and later introduce an action 
plan to eliminate the root cause of the prob-
lem. Once all root causes are identified, they 
should be prioritized. Prioritization should 
be followed by determination of what is 
missing in the tasks, the formal organi-
zational setup, individuals, the culture as 
well as in the leadership components to 
effectively eliminate the identified root 
causes of problems. Unless the internal or 
external client’s demands are inconsistent, 
the root cause is likely to be related to one 
or more of the above components. The next 
action items that project and service delivery 
managers should undertake is to determine 

tal cost of ownership, lifecycle to mention 
but a  few. If there is a difference between 
the customer’s managed services specifi-
cation and the delivered service, then we 
have a  service delivery gap, which consti-
tutes a problem. This is also true if there is 
a difference between the functional stability 
and quality of a software or hardware com-
ponent delivered by a supplier to a customer 
compared to its specification. 

The role of project and service delivery 
managers is to solve problems stemming 
from performance gaps in delivered prod-
ucts and services. When defining the per-
formance gaps, managers need to keep their 
client’s expectations in mind and not define 
someone else’s problem as their client’s. 
One simple way of identifying performance 
gaps is to detail the expectations versus the 
actual outcomes as shown below (Figure 1).

Problem Identification Process 

Problem-solving is one of the primary re-
sponsibilities of project and service delivery 
managers. What is this thing called a  pro-
blem? Well, for the sake of establishing 
a  common understanding, let’s say that 
a problem is a deviation from an expected 
outcome. What this tells us is that if the ac-
tual outcome is different from the expected 
outcome, then we have a problem. Does this 
mean that if we deliver a  product or servi-
ce that is much better than the specified 
product or service causing a customer to be 
much more satisfied with the outcome then 
we have a problem? The answer is yes. I le-
ave it to you to ponder why this is so as you 
read through the rest of this material.

On the business-to-business and busi-
ness-to-consumer marketplaces, customer 
expectations are presented in the form of 
customer requirements specified in prod-
ucts and services specifi-
cations, based on which 
products and services 
are developed by sup-
pliers and delivered to 
customers. The actual 
outcome of a  product 
or service specification 
is the delivered service 
or product with its fea-
tures, reliability, stability, 
capacity, quality, the to-

Figure 2.

Figure 1.

PERFORMANCE GAP IS THE DIFFERENCE BETWEEN EXPECTATIONS AND REALITY.

A
Expectations

24 hrs Response Time 
0% Dead On Arrivals

3% Annual Failure Rate
Zero Product Recalls

On Time Product Delivery
Zero New Product Defects

150 Services Calls

B
Actual Outcomes

1 week Response Time
1% Dead On Arrivals

4.5 % Annual Failure Rate
1 Product Recall

Product Delivery Delayed
150 New Product Defects

2000 Service Calls

We are delivering services 
that do not meet customer 

expectations
1. Why?

The cooperation between 
our service lines is not 

efficient
2. Why?

There are no clear cross 
functional objectives 

between our service lines
3. Why?

There are no clear cross 
functional objectives 

between our service lines

Symptom

We do not have regular 
meetings discussing 

cross-functional objectives

Root
cause 2

Root
cause 1

4. Why?
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and therefore, who will be interested in 
changes which you are intending to in-
troduce. The constituency stakeholders 
can be for or against the changes. 

 ■ Use your constituency map as a referen-
ce point throughout the solution deve-
lopment and action planning process to 
ensure that your plans include actions 
to either use constituent’s support or 
to counter their anticipated resistance 
of (to your suggested changes) individu-
als, groups and organizations both inside 
and outside of your internal or external 
customer’s unit which is important to 
consider as you develop your implemen-
tation plan. 

 ■ Prepare a  detailed implementation ac-
tion plan using the “how-how” approach. 

 ■ Prepare the commitment to change 
(change request) for all the stakeholders 
from your constituency map, as well as 
any groups or individuals, who you iden-
tified in the “how-how” flow by esta-
blishing the minimum commitment you 
must have from these stakeholders for 
the change to happen. Do not try to get 
as much commitment as you can. Deter-
mine the least amount of commitment 
to change that you need. Where com-
mitment does not exist establish the re-
asons for lack of commitment and work 
to gain commitment by addressing the 
reasons for lack of commitment. 

 ■ Implement the action plan to remove 
the root cause by working in-line with 
the Design Measure Assess Implement 
and Control (DMAIC) approach, other-
wise known as the PLAN, DO, CHECK 
& ACT, problem-solving six sigma me-
thodology.

actions take place; 
 ■ Writing realistic but challenging deadli-

nes indicating when the actions will 
take place; 

 ■ Implement the action steps and mana-
ge the interim and transition state (time, 
quality, cost, resources). 

Action plan implementation is the process 
by which a solution is put in place without 
creating new and greater problems for the 
organization. To ensure that the action plan 
implementation does not cause new and 
greater problems for the organization: 

 ■ Prepare a constituency map by identify-
ing the individuals, groups and organiza-
tions both inside and outside of your gro-
up or company who have a stake in your 
internal or external customer’s need, 

how the team and leadership issues contrib-
ute to the root causes and whether you have 
the appropriate organizational fit required 
to solve the root causes. Table 1 presents 
a simple tool that can be used to summarize 
the output from the root cause identification 
and solution building process (Figure 3). 

Action Planning 
Once the root causes and potential solu-
tions have been determined, a  project and 
service delivery managers should choose the 
root causes that they will work to address 
and implement an action plan by:

 ■ Identifying the actions that need to be 
taken;

 ■ Identifying the individuals or groups who 
will be responsible for ensuring that the 

Joseph Chitanta has a professional career 
spanning over 18 years. He has held multi-
ple leadership positions in project and en-
gineering management, product marketing, 
sales and new business development. He 
holds a master of science degree in produc-
tion engineering from the Warsaw Univer-
sity of Technology and an executive master 
of business administration degree from the 
Carlson School of Management at the Uni-
versity of Minnesota.

Joseph
Chitanta

The Action Plan Worksheet

Table 1.

Figure 3.

Table 2.

Solutions
Root 

cause 1
Root 

cause 2
Root 

cause 3
Root 

cause 4
Root 

cause 5

Rank 
order of 

Solutions

Solution 1

Solution 2

Solution 3

Solution 4

Solution 5

Solution 6

Solution 7

Solution 8

Solution 9

# Action Item Responsible Accountable Completed by Constituents

1

2

3

Develop 
performance 

appraisal metrics

Contact with 
external vendor or 

internal training

Skill task forces

How?

Identify individuals

Develop training 
program

Develop skills

How?

Root Cause(s)
Increase

Tests
Coverage
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Fabiano
Lima

As we know the world has been changing 
a  lot recently, we are living the fourth in-
dustrial revolution, the digital transforma-
tion and also service-driven logic paradigm. 
What do they have in common? They are 
changes, transformations that impact on 
people lives.

In the project management environment 
project managers have been balancing the var-
iables time, cost, scope and quality, and trying 
to avoid changes as much as they can, as well 
as, minimizing the project uncertainties.

But in the same way, project management 
discipline is facing a transformation. What does 
it mean? Nowadays, there are two constants 
in the projects, changes and risks. It is not pos-
sible to control everything in the project field, 
and also projects for nature are uncertain. Many 
variables are out of the project manager control. 

Project managers have been focusing on 
tools, techniques, methodologies, but the most 
important thing to up-to-date is the mindset 
and personal behavior to cope with the new 
reality. 

Changes cannot be avoided, nor all uncer-
tainties removed from the environment, which 
means that they have to be managed properly 
and in time.

It is not enough to complete a  project on 
time, on budget and within the scope. Projects 
have to achieve goals and add value to the busi-
ness. Nowadays, an up-to-date business case 
that demonstrates the reason to start a project, 
is also important, to show that the project has 
to continue and also that a value/contribution 

to the business will be delivered. There is no 
reason to keep working in a project that does 
not contribute to the business.

A  value or contribution could be shown in 
many ways, for example: cost reduction, mar-
ket share, efficiency, loss reduction, revenue, 
profitability, and processes simplification. 

Projects are processes of changes. Project 
change requests are issued usually to modify 
the scope, cost, time or quality. As well known, 
when one dimension changes another one 
could be impacted and change together, but 
any change request should be accepted? Of 
course not, but all change requests must be 
evaluated to identify if there is value creation 
in the project objectives or not, and also the 
impacts on the project dimensions (scope, time, 
cost, quality, and risks). Does not matter the 
size and type of change, project changes could 
provoke huge impacts on the project outcomes. 
Management of changes and risks, currently, 
are the most important topics in the project 
environment.

Agile or not, complex or simple, every pro-
ject, definitely, has changes and risks. In the 
modern world, scope, time and cost cannot 
be fixed from the beginning to the end. Scope, 
time, cost and quality must be adjusted to de-
liver value to the business, to respond a market 
demand, to resolve an issue, and to support the 
company existence.

Project managers are required to make de-
cisions, almost every day, but more than ever, 
these decisions are not only project decisions, 
they are in fact business decisions.

Projects are agents of transformation, and 
a great responsibility is intrinsic of this charac-
teristic. Projects become strategies, ideas, and 
researches into reality. Projects drive compa-
nies to the success or failure. By this reason, 
more and more, project manager responsibility 
has increased, and also, the visibility and impor-
tance of this role. Project managers are manag-
ers, and have to act as such. And when a com-
pany requires project management knowledge, 
it is required project management mindset and 
behavior to cope with the new demands to add 
value to the companies and their businesses.

What is the impact of businesses transfor-
mation needs on project management? In fact, 
in the project management theory none, but in 
the project managers the impact is brutal. Pro-
ject managers have to respond faster, more pre-
cisely, communicate better, negotiate better, 
make decisions quicker, manage expectations 
better, manage people better, manage more 
changes and risks (daily basis), delegate more, 
be emotionally intelligent, have knowledge 
about the project subject, know more project 
methods/tools/techniques, be more efficient 
and effective, deliver shorter, deliver cheaper, 
manage virtually, manage cultural differences, 
be more organized and structured.

Every project is a small business that has to 
be profitable and deliver what was committed 
at least. 

This transformation is really good for the pro-
ject management community. Why? Challenge 
means opportunity to grow, to show value, and 
put project managers on a higher level in the 
company’s hierarchies.
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The impacts of businesses 
transformation needs on project 
management
Fabiano Lima
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Dlaczego Twoje projekty są
jak brontozaur?
Łukasz Paluszkiewicz
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Przed wyruszeniem w drogę 
należy zebrać drużynę 

Kilka pierwszych osób łatwo zidentyfikować 
od samego początku. Jedną z  ważniejszych 
będzie osoba inicjująca projekt. To ona zo-
baczyła potrzebę biznesową. Warto zatem 
spróbować zrozumieć jej punkt widzenia, zdo-
być wiedzę o  obecnym modelu biznesowym, 
zgodności z  wymaganiami prawnymi, skąd 
się wzięła wstępna data zakończenia projektu 
i przy okazji nawiązać dobre relacje. Umiejęt-
ność przeprowadzenia (i  przygotowania się 
do) takiej rozmowy jest opisana w PMI Talent 
Triangle® jako Strategic and Business Manage-
ment i jest podstawą dla pozostałych dwóch 

mi mówi, że od inicjacji, a tam są tylko dwa 
procesy – przygotowanie karty projektu oraz 
rozpoznanie interesariuszy. Zadań tych, jak 
i wielu innych w projekcie, nie można wyko-
nać jedno po drugim, a  raczej uzupełniać da-
nymi wyjściowymi jednego procesu ten drugi. 
Od czegoś jednak należy zacząć, a skoro nic 
nie wiemy o projekcie, to trzeba znaleźć kogoś, 
kto wie.

W najnowszym wydaniu A  Guide to the 
Project Management Body of Knowledge 
to słowo występuje 1214 razy. Każdy pro-
jekt ma ich co najmniej kilku. Niektórzy są 
przyjaźnie nastawieni, inni działają na nie-
korzyść przedsięwzięcia, którym opiekuje 
się kierownik projektu. Są wszędzie, nie-
zależnie czy wykorzystywane są  metodyki 
zwinne, czy  podejście kaskadowe jest pre-
ferowanym standardem. Mowa oczywiście 
o stakeholders, czy mówiąc bardziej po pol-
sku – interesariuszach.

Zacznij od Bacha
Bach! Kierownik rzucił właśnie kolejny temat 
projektu, o którym nigdy nie słyszałeś, w dzie-
dzinie, w  której jeszcze nie pracowałeś i  po-
szedł, krzycząc bez odwracania się „do końca 
kolejnego kwartału ma być zrobione”. Gdzie 
zacząć? Dobra praktyka zarządzania projekta- Tabela 1. Wpływ zaangażowania interesariuszy na sukces projektu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań PMO Executive Council

Badany wskaźnik
Poziom zaangażowania interesariuszy

Niski Wysoki

Procent projektów, które 
osiągają założony wynik 
biznesowy

55%–60% 80%–90%

Procent projektów 
wykonanych na czas

55%–60% 75%–80%

Procent projektów 
wykonanych w budżecie

60%–70% 80%–90%
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ramion trójkąta – Leadership oraz Technical 
Project Management.

Mamy zatem zidentyfikowane trzy pierwsze 
kroki – zapoznanie się z informacjami z teczki 
otrzymanej od szefa, umówienie się na spo-
tkanie z inicjatorem projektu oraz przeprowa-
dzenie pierwszego wywiadu, czyli zebranie 
i  przeanalizowanie otrzymanych informacji. 
Teraz musimy to tylko powtórzyć... Jakieś kil-
kanaście, czy kilkadziesiąt razy w zależności 
od wielkości i stopnia skomplikowania projek-
tu, a kiedy przejdziemy do fazy planowania, to 
pewnie jeszcze więcej. 

Po co to wszystko? Aby zwiększyć szansę 
powodzenia projektu. Według badań PMO 
Executive Council (Tabela 1) istnieje wyraź-
na korelacja pomiędzy zaangażowaniem klu-
czowych interesariuszy a sukcesem projektu. 
O tym, jak zbudować relację za chwilę. Teraz 
słów kilka o  tym, jak nie przeoczyć kluczo-
wych interesariuszy.

Według wielu badań1,2 można wskazać klu-
czowe role, które mają największy wpływ na 
sukces lub porażkę projektu. Ja odniosę się do 
badań J. Turnera i  R. Zolin, jako że są pracą, 
która podsumowuje również inne publikacje, 
a także jej data wydania sprawia, że jest bliż-
sza obecnej sytuacji biznesowej. Tabela 2 pre-
zentuje grupy interesariuszy oraz ich wpływ 
na sukces projektu.

Master of puppets 
Zarządzanie interesariuszami jest sztuką, tym 
trudniejszą, że kryje pułapkę już w swojej na-
zwie. Autorzy najnowszego wydania PMBOK® 
Guide zdają się to rozumieć, i  choć nazwa 
dziedziny wiedzy nie została jeszcze zmienio-
na, to już nazwy procesów tak. Nie mówimy 
więc o  planowaniu zarządzania interesariu-
szami, a o planowaniu zaangażowania intere-
sariuszy. Zamiast kontrolowania zaangażowa-
nia interesariuszy, 6 edycja biblii kierowników 
projektu mówi tylko o  monitorowaniu zaan-
gażowania interesariuszy. Liczba elementów 
wejsciowych do procesu identyfikowania in-
teresariuszy także wzrosła znacząco (Rys. 1). 
Największą zmianą z mojej perspektywy jest 
dodanie planu zarządzania projektem jako 
jednego z czynników wejściowych. Podkreśla 
to fakt, że identyfikowanie interesariuszy nie 
jest jednorazowym wysiłkiem fazy inicjacji, 
a czynnością powtarzalną, jak analiza ryzyka 
czy monitorowanie postępu prac.

Wiemy już, że raczej nie będziemy w stanie 
zarządzać interesariuszami, ale ich zaanga-
żowaniem już tak. I  tutaj przyda się rezultat 
pierwszych trzech kroków, które poczyniliśmy. 

Tabela 2. Czynniki wpływające na sukces lub porażkę projektu oraz wskaźniki satysfakcji interesariuszy 
Źródło: Turner, J. R. i Zolin, R., Forecasting success on large projects: developing reliable scales to predict 
multiple perspectives by multiple stakeholders over multiple time frames, Project Management Journal,

43 (5), 2012

Interesariusz 
projektu

Czynniki decydujące o sukcesie 
lub porażce 

(Jacobson i Chol, 2008)

Wskaźniki statysfakcji 
interesariuszy 
(Yu et al., 2005)

Inwestor lub 
właściciel

Jasny i zaakceptowany cel
Konkretny plan
Otwarta komunikacja
Poparcie dla innych interesariuszy
Wczesny wpływ na interesariuszy
Zainteresowanie właściciela
(Anderson et al., 2006; Khang i Moe, 
2008; Turner i Muller, 2004)

Zadowolenie ze specyfikacji
Relacja z głównym kontraktorem
Wydajność prototypu
Uzyskana wartość
Koszty projektu netto

Sponsor lub szef 
PMO

Otwarta komunikacja
Wsparcie polityczne

Zadowolenie interesariuszy
Wydajność i efektywność
Zyski
Cele strategiczne
Przyrost wiedzy w organizacji

Odbiorcy Jasne oczekiwania/specyfikacje
Otwarta komunikacja
Akceptacja
(Pinto i Slevin, 1988)

Zadowolenie ze specyfikacji
Relacja ze sponsorem
Wydajność prototypu

Operatorzy / 
użytkownicy

Jasne oczekiwania/specyfikacje
Zaangażowanie
Otwarta komunikacja
(Andersen et al., 2006)

Zadowolenie ze specyfikacji
Wydajność prototypu

Kierownik 
projektu oraz 
zespół

Jasny i zaakceptowany cel
Konkretny plan
Zaangażowanie
Otwarta komunikacja
Szacunek i zaufanie
Współpraca
Wsparcie polityczne
Porady i przeglądy eksperckie
Świadomość ryzyk
Jasno określone role i 
odpowiedzialności
Styl przywództwa
(Muller i Turner, 2007; Pinto i Slevin, 
1988; Turner, 2009)

Duma z wykonanych zadań
Satysfakcja z pracy
Uznanie
Rozwój osobisty
Usprawnienie własnych umiejętności
Nowe kontakty
Reputacja
Wsparcie kierownictwa wyższego 
szczebla
Retencja
Morale
Stres, flustracja i presja czasu
(Bryde, 2005; Turner et al., 2008)

Główny 
dostawca 
(odpowiedzialny 
za projekt lub 
zarządzający 
innymi 
dostawcami)

Otwarta komunikacja
Świadomość ryzyk
Szacunek i zaufanie
Współpraca

Zarządzone ryzyka
Bezpieczeństwo
Zadowolenie interesariuszy
Wydajność i efektywność
Zgodność z zapisem kontraktu
Zysk
Cele strategiczne
Przyrost wiedzy w organizacji
Minimalizacja odpadu
(Atkinson, 1999; Shenhar i Dvir, 
2007)

Pozostali 
dostwcy (dobra, 
materiały, 
serwis, etc.)

Zaangażowanie
Otwarta komunikacja
Szacunek i zaufanie
Współpraca

Cele biznesowe
Zgodność z zapisem kontraktu
Zysk
(Atkinson, 1999; Shenhar i Dvir, 
2007)

Otoczenie, 
społeczeństwo

Transparentność
Odpowiedzialność
Zasięg społeczności
Wsparcie polityczne

Koszt alternatywy
Wpływ społeczny
Wpływ środowiskowy
(Atkinson, 1999; Yu et al., 2005)
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Wiedząc jaki jest cel projektu, oraz jakie czyn-
niki przemawiają za jego jak najszybszym wy-
konaniem, możemy zdobyć relatywnie łatwo 
kupienie pomysłu (buy-in). Potrzebujemy do 
tego tylko dwóch kroków: zrozumienia i/lub 
zbudowania pragnienia interesariusza oraz 
pokazanie mu dlaczego ten projekt pomoże 
osiągnąć jego pragnienia.

Pierwsze kroki mają to do siebie, że są trud-
niejsze od tych kolejnych. Tak jest i  tym ra-
zem. Na szczęście z pomocą przychodzi nam 
publikacja Management 3.0 Jurgena Appelo, 
z  której możemy się dowiedzieć, w  jaki spo-
sób możemy poznać naszych interesariuszy 
i współpracowników. 

Po tym, jak już zidentyfikowaliśmy kluczo-
wych współpracowników w  projekcie należy 
poznać ich historię, czasem nawet zainte-
resowania, doświadczenie z  poprzednich 
projektów czy osobiste nastawienie do pro-
duktu, który trzeba wdrożyć. Każdy szczegół 
może się liczyć. Z wszystkich tych informacji 
wyłuskać można pragnienia i  marzenia inte-
resariusza. To na nich trzeba się skupić, aby 
uzyskać odpowiedni poziom jego wsparcia. 
Wszystkie te informacje dobrze jest zapisać, 
tu z pomocą przychodzą mapy osobiste (per-
sonal maps), które w graficzny sposób pozwo-
lą zkatalogować całą naszą wiedzę.

Mapy myśli (a przecież mapa osobista jest 
właśnie szczególnym gatunkiem mapy myśli) 
mogą zwiększyć zdolności zapamiętywania. 
Badania3 pokazują, że po zastosowaniu map 
myśli do notowania wyniki testów pamięcio-
wych są o 10% wyższe. Badacze sądzą, że to 
dzięki stymulacji głębszych procesów formo-
wania pamięci, które wykorzystują unikalną 
kombinację kolorów, symboli i  wyobraźni. 
Rozłożenie graficzne także wspiera przywoły-
wanie informacji z każdej odnogi. 

Kiedy już poznamy naszych głównych in-
teresariuszy, musimy zadbać, żeby pomysł 
projektu spodobał się także im. Wykorzystu-
jąc wiedzę o ich obecnych pragnieniach pokaż 
dlaczego potrzebujesz ich wsparcia. Odpo-
wiedź na pytanie jak to zrobić przynosi książ-
ka Simona Sineka Start With Why. Tylko kiedy 
interesariusze zrozumieją prawdziwy powód 
(także ten grający na falach ich ulubionego 
radia – WII FM: What’s In It For Me), który 
jest silnikiem napędowym całego projektu, 
możesz im wyjawić jak mogą Ci pomóc i co 
dokładnie trzeba dostarczyć. W tej kolejności. 
Należy pamiętać, że każdy interesariusz ma 
inne dlaczego, co prezentuje trzecia kolumna 
Tabeli 2. 

Czasami jednak samo sprzedanie idei może 
być bardzo trudne, szczególnie jeśli niezbyt 

Rys. 1. Przepływ danych pomiędzy procesami projektu, a procesem identyfikowania interesariuszy
Źródło: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition
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Pasjonat zarządzania projektami i  project 
manager z  doświadczeniem w  branżach 
automotive, purification, industrial engi-
neering, supply chain, IT, healthcare oraz 
shared service. Wewnętrzny trener metodyk 
zarządzania projektami, mentor i  konsul-
tant. Uważa, że uśmiech, szacunek i  bez-
pośrednia komunikacja potrafi otworzyć 
niejedne drzwi. 

W  czasie prywatnym wolontariusz PMI 
Poland Chapter Wrocław Branch, modelarz 
amator, mól książkowy i chodząca encyklo-
pedia wiedzy niechcianej.

Łukasz 
Paluszkiewicz

dobrze się do tego przygotowaliśmy, lub gdy 
projekt przyniesie dla tego interesariusza wię-
cej szkody, niż pożytku. Wówczas pomocne 
są techniki sprzedaży, implantacji pomysłów. 
Jedną z pierwszych książek jakie w tym tema-
cie przeczytałem, ale też taka, do której lubię 
czasem wracać, to Haker umysłów, Andrzeja 
Batko. Wykorzystanie odpowiedniego języka 
jest równie ważne, co rzeczowe argumenty4. 

Stairway to heaven
Czy to wszystko wystarczy, by projekt odniósł 
sukces? Nie. Przed kierownikiem projektu 
długa droga, ale podjęte starania w początko-
wej fazie projektu mogą zaowocować mniej-
szą ilością pożarów w fazie wykonawczej, a co 
za tym idzie – zwolnić czas kierownika pro-
jektu na inne zadania, na których powinien się 
skupiać. Kierownik projektu będzie mógł do-
glądać czy wymagania kluczowych interesa-
riuszy są dostarczane w odpowiedniej jakości 
i reagować zawczasu na wszelkie odstępstwa, 
budując w ten sposób lepsze relacje z intere-
sariuszami.

Czy warto? Wydaje mi się, że pośrednio 
odpowiedź można znaleźć w  książce Pete-

ra Taylora The Lazy Project Manager. Autor 
przedstawia tam teorię projektu, opartą o  je-
den ze skeczy grupy Monty Python – teorii 
brontozaura. Teoria projektu wygląda nastę-
pująco: „Wszystkie projekty są grubsze na jed-
nym końcu, dużo, dużo cieńsze w środku i znów 
grube na drugim końcu. To jest teoria, którą 
mam, która jest moja, którą opracowałem sam 
i tak właśnie jest”. Jeśli na początku projektu 
znajdziemy czas na analizę interesariuszy, ich 
wymagań, nawiążemy dobre relacje i  spróbu-
jemy się poznać wzajemnie, to w późniejszej 
fazie będzie nam łatwiej znaleźć rozwiązania 
problemów, które spotkamy. 

To nie jest łatwa droga – jest stroma i kręta, 
ale pamiętajcie, że autostrada prowadzi w zu-
pełnie inne miejsce.

1. Turner, J. R. i Zolin, R., Forecasting success on lar-
ge projects: developing reliable scales to predict 
multiple perspectives by multiple stakeholders 
over multiple time frames, Project Management 
Journal, 43 (5), 2012 s. 87-99

2. Henriques, A., i  Richardson, J. (Eds.), The triple 
bottom line: Does it all add up?, Earthscan, Lon-
don, UK, 2004

3. Anthony J. Mento, Patrick Martinelli, Ray-
mond M. Jones, (1999) Mind mapping in exe-

cutive education: applications and outco-
mes, Journal of Management Development, 
Vol. 18 Issue: 4, pp.390-416, https://doi.
org/10.1108/02621719910265577

4. Łukasz Paluszkiewicz, (2014) Dlaczego Twój szef 
czepia się tych wszystkich szczegółów? Czyli jak ra-
portować projekt, 4PM.pl, http://4pm.pl/artykuly/
dlaczego-twoj-szef-czepia-sie-tych-wszystkich-

-szczegolow-czyli-jak-raportowac-projekt



możliwa. Z pomocą przyjść mogą właśnie 
symulacje biznesowe. Poprzez przeniesienie 
realnych wyzwań i zasad do świata wykre-
owanego na potrzeby szkolenia otrzymujemy 
jeden niezwykle istotny efekt – tworzymy 
bezpieczne środowisko. Środowisko, w któ-
rym uczestnicy mają przyzwolenie i są wręcz 
zachęcani do tego, by próbować i popełniać 
błędy. Poprzez taką praktykę mogą spraw-
dzać, jakie konsekwencje będą miały podjęte 
przez nic decyzje. 

Jedna z symulacji proponowana przez 
Altkom Akademia nosi nazwę „Akropo-
lis” i dotyczy budowy Akropolu w starożyt-
nych Atenach. Olbrzymi i ambitny problem. 
Uczestnicy reagują na pojawiające się pro-
blemy i sprawdzają, jak ich decyzje wpływają 
na cały projekt. Czy opłaca się zainwesto-
wać w nowe szlaki handlowe? Jak ta decy-
zja wpłynie na przepustowość i dostępność 
materiałów? To tylko jedno z wielu wyzwań, 
przed jakimi stają uczestnicy. Każde takie 
wyzwanie przekłada się na ich realną pracę 
oraz to, jak zarządzają swoimi projektami. 

obcych edukacji – trzeba spojrzeć na coś, co 
każdy z nas robi praktycznie od zawsze – na 
zabawę. Pewne mechanizmy psychologiczne, 
które sprawiają, że uwielbiamy grać i bawić 
się, przekładają się w stosunku jeden do jed-
nego na edukację – oto tajemnica sukcesu 
symulacji biznesowych.

Potęga praktyki
Nie jest żadnym odkryciem fakt, że najle-
piej uczymy się poprzez praktykę. Szkolenie 
połączone z tak zwanym on the job training 
przynosi często dużo więcej korzyści. Chodzi 
oczywiście o ćwiczenie nabytych umiejęt-
ności. Nie zawsze jednak taka formuła jest 

Edukacja ciągle się rozwija, szuka innych 
sposobów na skupianie uwagi uczestni-
ków, szybsze przyswajanie wiedzy i lep-
sze z niej korzystanie. Pojawiają się próby 
innego podejścia do nauczania, szukanie 
nowych rozwiązań. Nie inaczej jest w za-
kresie tego, jak uczymy zarządzania pro-
jektami. Bez względu na obszar, na którym 
chcemy się skupić – najlepszych praktyk, 
oficjalnych metodyk czy zwyczajnie zdro-
worozsądkowego podejścia. 

Tymczasem warto spojrzeć na inne obszary 
życia i mechanizmy wykorzystywane, często 
nieświadomie, praktycznie od zarania dzie-
jów. Dobrze jest czerpać z dziedzin pozornie 
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Projektant gier, scenarzysta, kierownik pro-
jektów, psycholog. Business Development 
Manager w Altkom Akademia, odpowie-
dzialny za rozwój symulacji biznesowych. 
Zarządza tworzeniem gier i symulacji. Bez 
ustanku poszerza swoją wiedzę – obecnie 
studiuje reżyserię i produkcję gier. Pasjonat 
nauki poprzez zabawę i nowych form rozwo-
ju osobistego.

Maciej
Walenta

czyć, że jest to jedyna symulacja biznesowa 
na świecie z akredytacją twórców metodyki 
Agile PM. 

Przyszłość edukacji?
Symulacje biznesowe uczą w inny sposób, 
oferują wiele nowych możliwości i angażują 
swoich uczestników w sposób, którego próż-
no szukać wśród bardziej tradycyjnych form 
nauczania. W Altkom Akademia wiemy, że 
rozwój oznacza ciągłe poszukiwanie najlep-
szych rozwiązań. W dobie cyfryzacji, szyb-
kich ścieżek i multi-zadaniowości symulacje 
biznesowe zdają się być doskonałym na-
rzędziem, by skupić uwagę uczestników na 
istotnych tematach, równocześnie proponu-
jąc niezapomniane doświadczenie. Właśnie 
to stawiamy sobie za cel – wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom, aby zobaczyć inaczej.

siebie cele. Każda taka sesja to oczywiście 
runda. Rundzie tej towarzyszą przyjęte pla-
ny, podjęte decyzje, a to wszystko owocu-
je skutkami zależnymi od tego, co zrobili 
uczestnicy. Dzięki takiej strukturze uczest-
nik może szybko zrozumieć, które działania 
przynoszą pożądane skutki, a które wręcz 
odwrotnie – okazują się nietrafione. Otrzy-
muje on szybką informację zwrotną, a co 
więcej okazję, by wykorzystać te wnioski 
w kolejnym wydarzeniu – następnej rundzie. 
Tak zaprojektowany trening gwarantuje, że 
uczestnik przyswoi sobie kluczowe umiejęt-
ności nie poprzez wykład, a własne doświad-
czenie. Wiedza sprawdzona i przetestowana 
w ten sposób jest dużo trwalsza i bardziej 
obecna w codziennej pracy.

Udowodnione działanie
Symulacje, przy całej swej elastyczności 
i możliwości dynamicznego dostosowywania 
się do wymogów, doświadczenia i oczekiwań 
uczestników, są również sprawdzoną, syste-
mową metodą nauczania. Poprzez weryfika-
cję, testowanie i liczne poprawki każda sy-
mulacja publikowana jest dopiero, gdy mamy 
pewność, że precyzyjnie trafia w wyznaczo-
ne przez nas obszary rozwoju. 

Doskonałym przykładem wysokiej jakości, 
o jaką dbamy na co dzień, jest symulacja Suł-
tańskie Wesele. Symulacja ta spełnia wszel-
kie wymogi edukacyjne APMG International 
(twórców metodyki Agile PM) i w związku 
z tym otrzymała ich akredytację. To wyróż-
nienie potwierdza trafność, skuteczność 
i jakość tej symulacji. Warto również zazna-

Immersywne środowisko

W zasadzie od pierwszych minut każdej 
symulacji biznesowej uczestnicy osadza-
ni są w niezwykle wciągające immersywne 
środowisko. Paradoksalnie to właśnie taki 
nierzeczywisty kontekst wspiera naukę. 
Uczestnicy nie muszą bowiem skupiać się 
na swojej prawdziwej pracy i jej wyzwaniach. 
Nie obawiają się również oceny – gdyby sy-
mulacja jeden do jednego dotyczyła ich rze-
czywistości biznesowej mogliby poddawać 
się autocenzurze i próbować jak najlepiej wy-
paść. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnicy 
chętniej szukają nowych rozwiązań, ryzykują, 
sprawdzają – są gotowi do popełniania błę-
dów. Ostatecznie wyzwania, z którymi się 
mierzą i tak dotyczą ich realnej pracy – wię-
cej jednak zyskują, gdy na chwilę pozostawią 
pracę za sobą. 

Przyjrzyjmy się innej symulacji – Flerow. 
Uczestnicy wcielają się w rolę zespołu za-
rządzającego firmy, zajmującej się lotami 
kosmicznymi i wydobywaniem rzadkiego 
surowca na księżycu Saturna. Scenariusz 
niezwykle nierealistyczny dosłownie dla każ-
dego. Wyzwania są jednak podobne do tych 
znanych z typowych firm i projektów. Logi-
styka, usprawnianie i zakup narzędzi, wyzna-
czanie KPI. Pewne mechanizmy pozostaną 
niezmienne, bez względu na scenariusz. Sy-
mulacje korzystają z tego zjawiska, by umoż-
liwić uczestnikom oderwanie się od codzien-
nej rzeczywistości zawodowej.

Natychmiastowa informacja 
zwrotna

Gry oraz symulacje funkcjonują na zasadzie 
feedback loop. Mechanizm ten sprowadza 
się do prostej zasady: akcja tworzy reakcję. 
W tym wypadku akcja podjęta przez uczest-
nika spotyka się z bardzo konkretną reakcją 
ze strony symulacji / innych uczestników 
/ scenariusza. To z kolei wymusza na uczest-
niku podjęcie kolejnej akcji i kolejnej decyzji. 
W ten sposób symulacja organicznie dzieli 
się na rundy, podczas których uczestnik uzy-
skuje informacje zwrotne na temat swoich 
działań.  

Jak w tym zakresie funkcjonują symula-
cje Altkom Akademia? Symulacja Ambasada 
osadzona jest w czasach krótko po zakoń-
czeniu pierwszej wojny światowej. Uczest-
nicy wcielają się w korpus dyplomatyczny 
Japonii. Podczas kilku kolejnych sesji dyplo-
matycznych mają osiągnąć zamierzone przez 
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cze w 1960 magazyn podróżniczy Asia Scene 
opisywał  zniszczony w trakcie II wojny Singa-
pur krótko: „Niewiarygodny brud i bieda”.

Reorientacja dla opornych
Charyzmatyczny, inteligentny, ale też impul-
sywny Lee, by sięgnąć założonego celu, musiał 
zmierzyć się z szeregiem problemów.

Przede wszystkim należało nadać lokalnej 
gospodarce właściwy kierunek. W czasach 
zależności od Korony Brytyjskiej Singapurowi 
narzucono rolę portu przeładunkowego, gdzie 
obracano sprowadzonymi towarami. Singapo-
re Import & Export Company Limited i basta. 
Model ten okazał się jednak nie do utrzymania 
w erze postkolonialnej. Powodem do zmar-
twień włodarzy Miasta Lwa był fakt, że więk-
szość mieszkańców pracowała w handlu lub 
usługach. Brak im było jednak jakiegokolwiek 
doświadczenia w dziedzinach inżynieryjnych. 
A właśnie w przestawieniu państwa na tory 
uprzemysłowienia, Lee upatrywał szansy dla 
własnego kraju. Będąc jednak pozbawionym 
zaplecza i sąsiadów chętnych do współpracy 
(cóż… zdarzyło się im zadzierać nosa i zostać 
wyrzuconym z federacji tworzonej wokół Ma-
lezji), wzorca należało poszukać poza najbliż-
szym otoczeniem.

Ten znalazł się nad brzegiem Morza Śród-
ziemnego. Był to Izrael. Również otoczony 
przez nieżyczliwych mu sąsiadów, postawił na 
relacje z Europą i Ameryką. Lee i jego współpra-
cownicy uznali, iż muszą podążać podobną dro-
gą, a następnie przekonać kraje uprzemysło-

Singapuru pod brytyjską egidę było (przynaj-
mniej z punktu widzenia statystyk) błogosła-
wieństwem. Gdy Sir Thomas Stamford Raffles 
przybywał na ten kraniec Półwyspu Malajskie-
go w 1819 roku, populacja Miasta Lwa liczyła 
ledwie 1000 mieszkańców. Czterdzieści lat 
później sięgnęła 80 tysięcy i wciąż rosła. Aż do 
1942 roku wojenne zawieruchy omijały Miasto 
Lwa więc mogło ono wzrastać i bogacić się.

Koniec II wojny światowej przyniósł kres 
zaufania do Imperium Brytyjskiego. Mieszkań-
cy Singapuru, widząc, jak szybko Cesarstwo 
Japońskie poradziło sobie z siłami brytyjskimi, 
stracili wiarę w siłę parasola ochronnego z fla-
gą Imperium i zaczęli zwracać się ku rodzimym 
mężom stanu. Wpisywało się to jednocześnie 
w narastające nastroje antykolonialne, które 
ostatecznie doprowadziły Imperium Brytyjskie 
do rozpadu.

Od pucybuta…
Gdy w 1965 roku Singapur pojawił się na mapie 
świata jako niezależny byt, u sterów stał Lee 
Kuan Yeow. Już podczas studiów w Cambridge 
i na London School of Economics stwierdził, iż 
wbrew obiegowym opiniom Brytyjczycy w ża-
den sposób nie górują nad innymi więc i on nie 
widzi powodów, by nim rządzili. Ów „diabelnie 
najlepszy Brytyjczyk na wschód od Suezu”, jak 
określił go niegdysiejszy szef brytyjskiej dyplo-
macji – Gordon Brown, miał marzenie by uczy-
nić swą ojczyznę nowoczesnym, potężnym 
i niezależnym państwem. Zadanie to można 
było określić mianem karkołomnego, gdyż jesz-

Widzisz małą wysepkę na skraju znanego świa-
ta. Początkowo nie ma tam nic. Powoli jednak 
pojawiają się zalążki handlu, rybacy stają się 
bardziej skuteczni i dostarczają coraz więcej 
ryb umożliwiając przyrost populacji. Aż na-
gle bum! Osada wkracza w złotą erę swojego 
rozwoju, notuje pnący się z prędkością rakiety 
kosmicznej wzrost zamożności mieszkańców. 
Tych zresztą też przybywa, gdyż osada niepo-
strzeżenie osadą być przestała i zmieniła się 
w tętniące życiem miasto, gdzie szklane wie-
żowce wyrastają co i rusz obok siebie.

Czy to scenariusz intro do nowej odsłony 
Cywilizacji Sid’a Meyer’a? A może zarys fabuły 
hollywoodzkiego blockbustera? Nie, nic z tych 
rzeczy. To historia Singapuru. W pigułce.

Miasto Lwa
Patrząc na Singapur, trudno uwierzyć, iż jego 
dzieje mogły skrywać skromne początki. Osada, 
która dziś wygląda niczym spełnienie marzeń 
każdego miłośnika urbanizacji, przez wieki była 
pionkiem w zmaganiach lokalnych mocarstw. 
Niezależnie od tego, do kogo należał wojenny 
walec przetaczający się przez te ziemie: Hin-
dusów, Malajów, Tajów, Madźapahitów, czy 
Portugalczyków, rezultat był taki sam. Dopie-
ro pojawienie się Brytyjczyków i stworzenie 
przez nich w rejonie południowo-wschodniej 
Azji imperium Kompanii Wschodnioindyjskiej 
zapewniło niezbędny temu zakątkowi świata 
względny spokój.

Początek XIX stulecia był początkiem singa-
purskiej drogi w jaśniejszą przyszłość. Przejście 

Daleki skok małego Tygrysa
Konrad Malec
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Prawnik, który zadryfował na wody projek-
towe. Aktualnie, po kilku latach spędzonych 
w obszarze analizy (w tym biznesowej) da-
nych, związany z fotogrametrią i bezzało-
gowcami. Autor bloga projektopedia.blog.pl. 
Pasjonat projektów z całym dobrodziejstwem 
inwentarza. W czasie wolnym fotografuje 
i rozkłada rzeczywistość na czynniki pierwsze.

– zaplanowane pod każdym względem miasto 
celujące w przyszłość. Czyste, nowoczesne, 
zdyscyplinowane. Dzięki dalekowzrocznej 
polityce swych zarządców, przeskoczyło ono 
na drabince rozwoju kilka szczebli, pomijając 
niezbyt czystą kartę epoki uprzemysłowienia. 
Zamiast niego, na tym skrawku lądu rozgościły 
się korporacje operujące w sektorze najnowo-
cześniejszych technologii, finansach i usługach. 
Zapełnione kontenerami nabrzeża są niemym 
świadectwem roli tego miejsca na światowej 
mapie handlowej. To strażnik cieśnin Malakka 
oraz Singapurskiej – arterii o niewyobrażalnym 
wręcz znaczeniu dla gospodarek Chin, Japonii, 
czy Korei. To Azjatycki Tygrys.

Jednak na wizerunku Singapuru jako miasta 
przyszłości i sukcesu cieniem kładzie się fakt, 
iż osiągnięcie tego statusu byłoby niemożliwe, 
gdyby władze szanowały prawa człowieka na 
równi z krajami europejskimi. Realizacja planu 
założonego przez Lee Kwan Yeow wymagała 
zawieszenia katalogu wolności, jakie znamy 
i jakimi cieszymy się na co dzień. Drakońskie 
kary za błahe wykroczenia, kara śmierci za 
ciężkie przestępstwa, represje wobec opozycji 
politycznej, szykany wobec osób krytykujących 
władze. Model rządów wdrożony pół wieku 
temu, podobnie jak koszty społeczne wysokiej 
pozycji w rankingach wypracowywanego PKB 
wciąż budzą wiele kontrowersji. Często poja-
wia się tym samym pytanie o sens pogoni za 
sukcesem, gdy na szali leży dobro rodziny i jed-
nostki. Wysoki standard życia i zarobki wyma-
gają bowiem włożenia terminu „work-life ba-
lance” między karty miejskich legend. 

Wzór do naśladowania, czy nieślubne dziec-
ko George Orwella i Phillipa K Dicka? Czym jest 
Miasto Lwa? Jak ocenić drogę, jaką podąża Sin-
gapur?  Kwestia ta jednocześnie fascynuje i in-
tryguje zarazem. Zapewne i w tym przypadku 
opinii byłoby równie wiele, co pytanych. Pewne 
jednak jest, iż ścieżka ta przez dziesięciolecia 
będzie inspiracją dla architektów naszej przy-
szłości.

usypywano nową ze skał i piasku. W ten spo-
sób powstało lotnisko Changi czy imponująca 
Marina Bay Sands. Jednak ten proces okazał 
się mieć wpływ nie tylko na środowisko, ale 
także relacje z sąsiadami. Ciągła eksploatacja 
dna morskiego doprowadziła do wydrenowa-
nia zapasów piasku i konieczności jego impor-
tu z państw ościennych. Te jednak nie będąc 
w stanie przeciwstawić się sile kapitału płyną-
cego z Singapuru, solidarnie wprowadziły em-
bargo na jego wywóz. 

Zarówno z sąsiedzkimi niesnaskami, jak 
i środowiskiem władze Singapuru były w sta-
nie się uporać. Uświadomiwszy sobie konse-
kwencje negatywnego wpływu na środowisko, 
począwszy od połowy lat 90-tych Miasto Lwa 
rozpoczyna proces odzyskiwania zielonego 
charakteru. Powoli odbudowują się rafy koralo-
we. Odradzają się lasy namorzynowe, a w sercu 
miasta zieleni się coraz więcej drzew. Dzięki 
temu pomimo krajobrazu pełnego wieżowców 
oraz szczelnie opasującego większość wysp 
pierścienia portowych nabrzeży, nie brakuje 
tu zielonych, przyjaznych mieszkańcom prze-
strzeni.

Human resources
Singapur to jednak przede wszystkim ludzie. 
Gdy inwestorzy przekonali się, iż ten zakątek 
świata oferuje nie tylko stabilne temperatury 
i pogodę, ale również system, na którym moż-
na budować swą przyszłość, władze miasta 
zaczęły przykładać większą wagę do rozwoju 
kapitału ludzkiego. Szybko powstały nowe 
politechniki, a ściągające do Miasta Lwa fir-
my otrzymywały krocie za kształcenie lokal-
nych specjalistów na potrzeby branż takich 
jak IT, petrochemicznej oraz elektronicznej. 
Tym natomiast, którym nie jest pisane wejście 
w szeregi wysokokwalifikowanej kadry, władze 
centralne przeznaczyły role w wymagających 
mniejszych umiejętności, ale równie istotnych 
gałęziach gospodarki.

W ten sposób, w przeciągu niepełnych 3 de-
kad udało się przestawić gospodarkę tego azja-
tyckiego Tygrysa na zupełnie nowe tory. O ile 
w latach 70-tych XX wieku trzon eksportu 
stanowiły tekstylia, ubrania oraz prosta elek-
tronika, to już w XXI wiek Singapur wkraczał 
na pozycji lidera w branży farmaceutyków, 
biotechnologii, projektowania procesorów, czy 
w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Miasto przyszłości
Dzisiejszy Singapur to nie obraz nędzy i roz-
paczy. To ani Paryż, ani Londyn. To coś więcej 

wione, że Singapur jest idealnym miejscem do 
zapuszczenia korzeni przez oddziały międzyna-
rodowych korporacji. By przyciągnąć inwesto-
rów, musieli stworzyć środowisko bezpieczne, 
wolne od korupcji, z przyjaznym klimatem po-
datkowym.

Zbudujemy nowy dom!
Innym problemem, z jakim należało się zmie-
rzyć, był brak mieszkań. Singapur puchł pod cię-
żarem własnego sukcesu. Od momentu wejścia 
na orbitę brytyjskiej podległości, zaczął przycią-
gać rzesze nowych mieszkańców. Jego magne-
tyzm był na tyle silny, iż miasto nie radziło sobie 
z napływem imigrantów a wojenny walec, który 
obrócił je w ruinę dodatkowo spotęgował urba-
nizacyjny chaos. Przypadkowy układ zabudowy, 
slumsy i squattersi  były prozą tego miasta. 
Trudno dziwić się więc opinii Asia Scene.

Rozwiązaniem było utworzenie HDB – Ho-
using Development Board, agendy odpowie-
dzialnej za uregulowanie sytuacji. Trzeba przy-
znać, że ze swych zadań wywiązywała się ze 
zdumiewającą skutecznością. Już w pierwszym 
pięcioleciu swego funkcjonowania zdołała do-
prowadzić do powstania 50 tysięcy mieszkań 
w pachnących nowością 10-15 piętrowych 
wieżowcach. Tam natomiast, gdzie nie poma-
gały namowy i nakazy administracji centralnej, 
z pomocą przyszły destrukcyjne siły natury 
(wielki pożar). Tym samym ostatecznie zaże-
gnano problem dzikich lokatorów.

Sukces misji HDB był jednak dopiero po-
czątkiem urzeczywistniania wizji Singapuru, 
jako miasta nowoczesnego, pełnego drapaczy 
chmur. Ponieważ zdecydowana większość 
gruntów w kraju należała do rządu miał on 
dużą swobodę planowania przyszłych posunię-
cia. Sukces programu mieszkaniowego, który 
stał się jednym z filarów rodzimej gospodarki, 
stworzył jednak poważny problem. Singapur 
rósł w zawrotnym tempie. Wzrastał poziom 
bogactwa obywateli, co przyciągało następ-
nych. Rosnąć nie mogło jedynie państwo. 
I chociaż w procesie zagospodarowywania tego 
skrawka ziemi wykorzystano każdą jej piędź, 
szybko okazało się, iż niebawem administracja 
zderzy się ze ścianą ograniczenia powierzchni. 
Błędem byłoby jednak zakładać, że tego nie 
przewidziano!

Technologia wydzierania kolejnych skraw-
ków ziemi morzu znana była w Singapurze od 
XIX wieku. Jednak dopiero w latach 60-tych XX 
wieku program ten nabrał rozpędu. Dość rzec, 
iż w porównaniu do tego okresu powierzchnia 
kraju jest o 22% większa! By to osiągnąć, osu-
szano bagna, kilka wysp zmieniano w jedną, lub 
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priorytetami, wymaganiami klientów, czyn-
nikami otoczenia projektu (53%) oraz szyb-
sze dostarczanie produktów wysokiej jakości, 
które pełniej spełniałyby oczekiwania klien-
tów (47%). Każda zmiana niezależnie od dzie-
dziny czy obszaru, którego dotyczy wymaga 
stosownego przygotowania, zaplanowania 
i dostosowania. 

W Wolters Kluwer (Rys. 1) głównymi barie-
rami we wdrożeniu Scrum były: brak doświad-
czenia, naginanie praktyk Scrum do bieżących 
potrzeb oraz niewystarczająca edukacja, brak 
wiedzy. Na uwagę zasługują takie bariery, jak 
brak lub niedostateczna dostępność biznesu/
klientów/właściciela produktu, nieadekwatne 
do sytuacji i potrzeb wsparcie osób decyzyj-
nych oraz brak lub niskie kompetencje miękkie. 

Pilotażowe projekty prowadzone według 
Scrum w Wolters Kluwer wzmocniły wagę 
szkoleń zarówno w zakresie merytorycznym, 
umiejętności pracy zespołowej oraz komu-
nikacji interpersonalnej. Nie sprawdzała się 
opisywana w literaturze reguła budowania 
zespołów, które na bazie współpracy i auto-
nomicznego wyboru zadań do realizacji miały 
stanowić dla siebie źródło inspiracji. Doświad-
czenie oraz postrzeganie wdrożenia z perspek-
tywy ponad pięcioletniej praktyki wymaga 
podkreślenia braku spójności procesów i prak-
tyk w zespołach, jako istotnę przeszkodę. Jest 
to czynnik wpływający na wiele problemów 
i konfliktów w organizacji, budujący negatyw-
ne przyzwyczajenia oraz rzutujący na finalną 
produktywność. 

Czy warto wdrażać metodyki 
zwinne ?

Wbrew panującej opinii, że metodyki zwinne 
sprawdzają się tylko w branży IT (26%), wi-
doczne jest jej stosowanie w innych obsza-
rach takich, jak usługi finansowe (14%), służba 
zdrowia (6%) czy administracja publiczna (6%)1. 
Dla wielu organizacji istotne jest też postrze-
ganie metodyki zwinnej jako innowacyjnej, od-
wołującej się do własnego potencjału ludzkie-
go, elastycznej i otwartej na nowe trendy we 
wszelkich obszarach działalności. Stosowanie 
metodyk zwinnych pomaga w   postrzeganiu 
organizacji w takim właśnie kontekście, pod-
nosząc jej walory wizerunkowe.

Bariery we wdrażaniu Scrum 
w Wolters Kluwer

Na podstawie przeprowadzonych w Wolters 
Kluwer badań warto podkreślić, że wdrożenie 
nie musi dotyczyć wszystkich obszarów dzia-
łania organizacji. Scrum może być z powodze-
niem łączony z innymi metodykami i obsza-
rami działalności. Wymaga to dodatkowych 
nakładów: dokładniejszej analizy biznesowej 
czy narzędzi wspomagających zintegrowanie 
procesów. 

Badania przeprowadzone w Wolters Klu-
wer wykazały, że głównymi argumentami za 
wdrożeniem Scrum były: potrzeba zwiększe-
nia zdolności zarządzania zmieniającymi się 

Jak skutecznie wdrożyć metodykę Scrum 
w dużej organizacji stosującej tradycyjne 
metodyki zarządzania? Z jakich praktycz-
nych rozwiązań warto skorzystać podczas 
wdrażania podejścia zwinnego? Odpowie-
dzi na te pytania szuka wielu praktyków 
zarządzania projektami, którzy chcieliby 
wprowadzić zwinność do swojej organizacji. 
Na pewno warto skorzystać z doświadczeń 
organizacji, które ten krok mają już za sobą. 
Przyjrzyjmy się więc, w jaki sposób wdroże-
nie praktyk zwinnych przebiegało w Wol-
ters Kluwer Polska.

Wolters Kluwer jest częścią międzynarodowej 
korporacji, największym w Polsce wydaw-
nictwem publikacji prawniczych i bizneso-
wych. Przeszło 6 lat temu na poziomie całej 
organizacji wprowadzono metodykę PRINCE2. 
W 2010 roku uruchomiono w Wolters Kluwer 
Polska oddolną inicjatywę, która polegała na 
pilotażowej realizacji z wykorzystaniem meto-
dyki Scrum jednego z projektów w Polsce oraz 
kolejnego przy współpracy z innymi krajami 
regionu Europy środkowo-wschodniej. Zebra-
ne doświadczenia posłużyły do wdrożenia sy-
temu Scrum w całej organizacji oraz realizację 
w okresie 5 lat kluczowego systemu informa-
cji prawnej LEX w metodyce Scrum. Działania 
te spowodowały uzupełnienie dotychczas 
stosowanych praktyk zarządzania projektami 
i produktami tak, aby bezpośrednio współpra-
cować z klientami i szybciej dostarczać roz-
wiązania stanowiące dla nich realną wartość.
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Wdrożenie Scrum
na przykładzie
Wolters Kluwer
Studium przypadku
Piotr Zejer
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samymi zespołami) stosować technikę wykre-
su spalania, która obrazuje nie tylko produk-
tywność zespołu, ale często jest bodźcem do 
większego zaangażowania członków zespołu.

Szkolenia
Drugim niezwykle istotnym elementem są 
wiedza i edukacja na temat praktyk Scrum. 
Ważne jest utrzymanie wewnętrznego zespołu 
wsparcia, edukatorów i propagatorów. W po-
czątkowym okresie wdrożenia warto skorzy-
stać z pomocy zewnętrznych konsultantów. 
Przy takim wsparciu wdrożenie może zająć 
mniej czasu i pozwala uniknąć wielu pomyłek, 
szczególnie w organizacjach o znikomym do-
świadczeniu w zarządzaniu projektami. 

W Wolters Kluwer po pilotażowym projek-
cie wszyscy pracownicy, którzy mieli stoso-
wać Scrum zostali przeszkoleni, w tym wielu 
uzyskało stosowną certyfikację. Zarówno ba-
danie jak i doświadczenie wskazują pozyska-
nie wiedzy i nadzór merytoryczny nad wdro-
żeniem, jako warunek konieczny wdrożenia 
Scrum w dużej organizacji projektowej.

Zespół
Esencją Scrum jest zespół. W tym zakresie 
tworzenie świadomych zespołów i właściwy 
dobór ról jest warunkiem krytycznym pomyśl-
nego wdrożenia. W dużej organizacji projekto-
wej samoorganizacja zespołu opisywana w za-
sadach Scrum nie ma racji bytu ze względu na 
uwarunkowania i posiadaną strukturę organi-
zacyjną. Zespoły tworzone są poprzez świa-
domy wybór, który wynika przede wszystkim 
z kompetencji twardych i miękkich poszcze-
gólnych członków oraz umocowania w orga-
nizacji. 

W dużych projektach zespoły tworzone są 
pod kątem dyscypliny, warstwy oprogramo-
wania, usługi, którą się zajmują, a której do-
tyka projekt. Warto rozbudowywać zespoły 
o dodatkowych członków będących eksperta-
mi dziedzinowymi. Rozbudowa polega na cza-
sowym, zadaniowym oddelegowaniu do ze-
społu dodatkowych osób wspierających dany 
okres prac. Osoby te powinny brać udział we 
wszystkich praktykach Scrum w danym okre-
sie lub jeżeli to możliwe przez cały czas trwa-
nia projektu. Zespół warto rozszerzać o przed-
stawicieli takich działów jak marketing, handel, 
infrastruktura IT czy pomoc techniczna. Licz-
ba członków nie powinna przekraczać 11 osób 
i przede wszystkim pamiętać należy o zespo-
łowym podejściu i charakterze współpracy.

sprawdza się w przypadku dużych, rozle-
głych technologicznie projektów. 

 ■ Opór współpracowników przed zmia-
nami.

 ■ Niewłaściwa aranżacja pomieszczeń 
i rozmieszczenie członków zespołu 

– zmniejsza to skłonność zespołu do sa-
moorganizacji, ogranicza kontakty, a tym 
samym dynamikę prac i ogólne zaangażo-
wanie.

Występowanie wyżej wymienionych ele-
mentów zależne jest od dojrzałości projek-
towej organizacji, charakteru działalności, 
rozmiaru projektów oraz co najważniejsze 
menedżerów i pracowników.

Wnioski z wdrożenia Scrum 
w Wolters Kluwer

Spójne praktyki i procesy w zespole, oraz 
między zespołami są głównymi czynnikami 
(Rys. 2) wspomagającymi wdrożenie. Opisy-
wanie praktyk Scrum oraz podawanie przy-
kładów użycia może być niewystarczającym 
materiałem dla organizacji projektowej posia-
dające doświadczenie w zarządzaniu metoda-
mi tradycyjnymi. Powstaje logiczne pytanie, 
które z przeszło 18 praktyk wykorzystywać 
i kiedy. Przeprowadzone w Wolters Kluwer 
badanie jednoznacznie wskazuje, że stoso-
wanie takich praktyk, jak codzienne spotkania 
(84%), planowanie cyklu (84%), przegląd cyklu 
(74%), retrospekcje (73%), planowanie wydań 
(59%) oraz mapa drogowa produktu (50%) 
utrzymywane spójnie we wszystkich zespo-
łach stanowią znaczące wsparcie procesu 
wdrożenia Scrum. 

Warto szczególnie w początkowym okre-
sie wdrożenia, definiowanym poprzez czas 
(np. 6 miesięcy) lub liczbę przeprowadzonych 
projektów (min. 3 tej samej skali lub z tymi 

Najczęstsze problemy związane 
z wdrożeniem Scrum

Wśród najczęściej pojawiających się proble-
mów z wdrożeniem Scrum w organizacjach 
wymieniane są przede wszystkim:

 ■ Kultura organizacyjna sprzeczna z war-
tościami stanowiącymi podstawę meto-
dyk zwinnych – jest to czynnik uważany 
za największą przeszkodę w ich adaptacji.

 ■ Opór organizacji i osób zarządzających 
przed zmianami – aż 42 % ankietowa-
nych w ujęciu globalnym wskazała ten 
czynnik, jako kluczową barierę we wdro-
żeniu.

 ■ Dominująca pozycja metodyk trady-
cyjnych w organizacji – wynika często  
z przyzwyczajeń oraz strefy komfortu, 
z której nikt decyzyjny w organizacji nie 
chce rezygnować. Dominująca pozycja 
organizacji na rynku oraz pokaźne zaple-
cze finansowe są elementami, które mogą 
umacniać brak zmian.

 ■ Problemy z planowaniem i skalowaniem 
– brak wiedzy i doświadczenia w długo-
falowym planowaniu oraz dostosowaniu 
wielkości projektów, wymagań i zadań do 
zespołów Scrum może być przyczyną nie-
powodzenia i zniechęcenia. Zarządzanie 
dużym projektem w metodyce Scrum nie 
jest trywialne. Z moich doświadczeń wyni-
ka, że jest to szczególnie problematyczne 
dla członków biura projektów i osób odpo-
wiedzialnych za planowanie strategiczne.

 ■ Problemy z definiowaniem i zarządza-
niem wymaganiami biznesowymi – czę-
sto jest to przejście ze skrajności w skraj-
ność, czyli od tworzenia wielostronicowych 
dokumentacji, jak opisuje to literatura, do 
pozyskiwania w danym przedziale czasu 
niezbędnej liczby wymagań pozwalających 
na kontynuację prac. Takie podejście nie 

Rys. 1. Bariery we wdrożeniu Scrum w Wolters Kluwer. Źródło: opracowanie własne.
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ORGANIZACJI

47,5%

45,0%

41,3%

30,0%

30,0%

28,8%

27,5%

27,5%

26,3%

STREFA PMI, NR 19, GRUDZIEŃ 2017, WWW.STREFAPMI.PL 37

http://www.strefapmi.pl


SPÓJNE PRAKTYKI I PROCESY W ZESPOLE
I MIĘDZY ZESPOŁAMI

WEWNĘTRZNY ZESPÓŁ WSPRACIA
I PROPAGATORÓW SCRUM

PROGRAM SZKOLENIOWY, KTÓRY PRZYGOTOWAŁA FIRMA

INNE

ZEWNĘTRZNI KONSULTANCI LUB TRENERZY

WEWNĘTRZNY SCRUM COACHING

SZKOLENIA ONLINE I WEBINARIA

SZKOLENIA I WARSZTATY STACJONARNE PROWADZONE
PRZEZ ZEWNĘTRZNYCH SPECJALISTÓW

47,50%
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11,25%

10,00%

7,50%
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Absolwent studiów MBA, posiadacz certyfi-
katów Microsoft oraz Cisco. W Wolters Klu-
wer Polska pracuje jako zastępca dyrektora 
działu analizy biznesowej, realizując jedno-
cześnie wewnętrzny mentoring w zakresie 
zarządzania projektami i analizy biznesowej. 
Wieloletni staż w zarządzaniu projektami 
oraz analizie biznesowej pragnie podsumo-
wać doktoratem w zakresie skutecznego 
stosowania metodyk zwinnych.

Piotr
Zejer

które stanowią podstawę planowania cykli.
 ■ Umieszczenie zespołu w jednym po-

mieszczeniu, dzięki czemu jego człon-
kowie lepiej się integrują, mają poczucie 
współtworzenia rozwiązania oraz mogą 
być dla siebie wsparciem podczas bieżą-
cych prac. 

Podsumowanie
Do najistotniejszych czynników pomyślnego 
wdrożenia Scrum należy zaliczyć zasadę sto-
sowania spójnych praktyk we wszystkich ze-
społach wraz ze wskazaniem praktyk kluczo-
wych, szkoleń oraz stały nadzór merytoryczny 
nad procesem wdrożenia oraz tworzenie sze-
roko kontekstowych zespołów zawierających 
reprezentantów ról w dotychczas stosowa-
nych metodykach tradycyjnych. Wdrożenie 
Scrum nie musi obejmować wszystkich ob-
szarów i procesów organizacji. Nie jest dzia-
łaniem krótkoterminowym, jednak właściwie 
przeprowadzone może zmniejszyć ryzyko nie-
powodzenia jednocześnie dostarczając pra-
cownikom większej satysfakcji z pracy, a fir-
mie zupełnie nowe możliwości.

1. Wolf H.: Zwinne projekty w klasycznej organizacji. 
Scrum, Kanban, XP, Helion, Gliwice 2014, s. 39.

społów dziedzinowych oraz dużych projek-
tów zachowanie spójności w obsłudze całego 
procesu okazało się nieodzowne. Należy pod-
kreślić, że zastosowanie narzędzi zapoczątko-
wało i umacniało stosowanie dobrych praktyk 
przez wszystkich członków zespołów.

O czym należy pamiętać 
podczas wdrażania Scrum

Na pomyślne wdrożenie Scrum mogą znaczą-
co wpływać takie czynniki jak:

 ■ Organizacja przygotowana do zwinnego 
podejścia poprzez zmianę kultury orga-
nizacyjnej, właściwe nastawienie mene-
dżerów wyższego szczebla, zrozumienie 
zwinnego podejścia do zarządzania projek-
tami, procesami, produktami oraz częsty 
kontakt z klientami szczególnie w etapie 
wytwarzania

 ■ Zbudowanie wizji i strategii zmiany. 
Wszyscy uczestnicy zmiany powinni wie-
dzieć czemu ona służy, jakie są jej podsta-
wowe wartości i kolejne mierzalne etapy. 
Powinno być również widoczne realne 
wsparcie osób zarządzających w osiągnię-
ciu celów zmiany.

 ■ Tworzenie map drogowych produktów, 
obejmujących etapy rozwoju, jak również 
jasno zdefiniowane zakresy. Każdy członek 
zespołu mając świadomość zakresu prac 
i przede wszystkim perspektywy produktu 
może być również cennym, wewnętrznym 
interesariuszem.

 ■ Definiowanie krótkich, stałych cykli. 
Początkowo problematyczna praktyka, 
szczególnie przy dużych projektach powo-
duje, że zespół zaczyna operować zwięzły-
mi, dobrze zdefiniowanymi zakresami prac. 
Tym samym proces wytwarzania staje się 
przewidywalny. W tym zawiera się rów-
nież precyzyjne, kompleksowe definiowa-
nie jednostkowych wymagań biznesowych, 

Wymagania biznesowe

Warunkiem krytycznym pomyślnego wdroże-
nia Scrum jest umiejętne definiowanie i zarzą-
dzanie wymaganiami biznesowymi. Wycho-
dząc z założenia, że każdy cykl powinien 
dostarczać konkretną wartość użytkownikowi 
łatwo można dojść do przekonania, że Scrum 
nie jest przystosowany do dużych projektów. 
Traci się bowiem w takich projektach poczu-
cie dostarczania w cyklu konkretnej warto-
ści klientowi. Pamiętać należy, że klientem 
może być również inny zespół w tym samym 
projekcie. 

Przejście z praktyki tworzenia dokumentacji 
projektowej zawierającej analizę wszystkich 
wymagań biznesowych do pozyskiwania wy-
magań na krótki, zdefiniowany czas w szcze-
gólności w dużych projektach jest nierealne. 
Analiza biznesowa musi obejmować całość 
obszaru projektu. W przeciwnym wypadku 
zarządzanie przydziałem zadań do zespołów, 
zarządzanie ryzykiem oraz kontrola projektu 
praktycznie są trudne do wykonania. Szcze-
gólnie w organizacji zarządzanej tradycyjnymi 
metodami wymagana jest wycena projektu, 
aby na tej podstawie móc podejmować racjo-
nalne decyzje. Wobec powyższego korzyst-
nym rozwiązaniem jest wykonanie analizy 
biznesowej na bazie wszystkich, znanych na 
dany moment wymagań, zdekomponowanie 
ich do głównych założeń/abstraktów, zlokali-
zowanie zależności między nimi oraz usługa-
mi/systemami a następnie dokonanie wyceny 
metodą ekspercką. Efektem jest dostarczenie 
szacunkowej wyceny komitetowi projektowe-
mu, możliwość ustalenia ryzyk, wyznaczenia 
mapy drogowej produktu, wstępne rozplano-
wanie realizacji w przełożeniu na cykle oraz 
możliwość określenia zespołów potrzebnych 
do realizacji określonych etapów projektu. 

Posiadanie cykli o stałym czasie trwania 
pozwala na określenie punktów kontrol-
nych i wartości biznesowych, które powinny 
być dostarczone w danym momencie czasu. 
Wbrew pozorom przy takim podejściu organi-
zacja nie traci efektu zwinności, ponieważ abs-
trakty wymagań są w dalszym okresie czasu 
ewaluowane i mogą ulec zmianie a walidacja 
zmian, ich efektów realizowana jest poprzez 
zachowanie punktów kontrolnych i przegląd 
produktu dostarczonego na danym moment.

Na przykładzie wdrożenia w Wolters Klu-
wer należy podkreślić duże znaczenie narzędzi 
wspomagających stosowanie praktyk Scrum 
(mam tu na myśli głównie Jira i Confluence) 
oraz wykorzystywanie ich przez wszystkie 
zespoły. Szczególnie w środowisku wielu ze-

Rys. 2. Wsparcie wdrożenia Scrum w Wolters Kluwer. Źródło: opracowanie własne.
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Project Managera skrzynka 
z narzędziami, cz. IV
Po co komu motywacja?

Ada Grzenkowicz

motywację. Są to: cel, autonomia oraz mi-
strzostwo. 

Cel, bo lubimy wiedzieć po co pracujemy. 
Jeśli mamy przed sobą dokładnie określony cel 
i jesteśmy przekonani do jego realizacji, jeśli 
wiemy że naszą pracą zmienimy świat na lep-
sze to od razu chce nam się bardziej. 

W autonomii chodzi o to, żebyśmy czuli że 
nasze zdanie jest ważne, że realizując cel, któ-
ry dała nam nasza firma możemy być samo-
dzielni. Nie mówmy tu jednak, że każdy nagle 
ma być indywidualistą i może działać tak, jak 
mu się podoba. Chodzi raczej o odpowiedni 
poziom zaufania naszej firmy i naszych prze-
łożonych do pracy, którą wykonujemy i zo-
stawienia nam przestrzeni, w której możemy 
działać swobodnie. 

Trzeci i ostatni aspekt to mistrzostwo. 
Chcemy się czuć mistrzami w tym co robimy 
i dobrze, gdyby nasza firma potrafiła to do-
strzec, docenić i rozwijać. Taka już nasza na-
tura, że bardziej efektywnie wykonujemy taką 
pracę, przy której możemy się wykazać i poka-
zać, że jesteśmy w tym znakomici. Wydawa-
łoby się, że to banalne i pewnie niektórzy by 
się z tym podejściem nie zgodzili, jeśli jednak 
macie wątpliwości – zachęcam do przeczyta-
nia całej książki.

Mając na uwadze powyższe pragnę się 
z Wami podzielić narzędziami, które mogą 
ułatwić Wam motywowanie Was samych 

W czwartej części „skrzynki” wzięłam się za 
narzędzia motywacyjne. I na pewno nie znaj-
dziecie tu listy najbardziej interesujących do-
datków pozapłacowych. Zainspirowana książ-
ką Daniela H. Pinka Drive. Kompletnie nowe 
spojrzenie na motywację oraz jedną  z moich 
ulubionych książek o zarządzaniu zespołem 
Managing for Happiness Jurgena Appelo chcę 
Wam przedstawić zupełnie inne spojrzenie 
na motywację. Nie twierdzę, że te wszystkie 
dodatki, pakiety medyczne i sportowe należy 
czym prędzej usunąć z firm, bo one są po pro-
stu ekstra wynagrodzeniem dla pracowników. 
Pamiętajmy jednak, że nie dlatego przycho-
dzimy do pracy uśmiechnięci i zmotywowani. 
Jeśli czujemy się zmotywowani, to pewnie dla-
tego, że nasza organizacja zapewnia nam od-
powiednie środowisko, żebyśmy się tak czuli.

Autor wspomnianej przeze mnie wyżej 
książki Daniel H. Pink wyróżnia trzy elemen-
ty, które tak naprawdę mają wpływ na naszą 

O motywacji można by dużo pisać, jesz-
cze więcej pewnie o niej powiedziano. Są 
różne klasyfikacje motywacji, najpow-
szechniejszy podział to motywacja we-
wnętrzna i zewnętrzna. Mistrzami mó-
wienia o motywacji z pewnością są osoby 
działające w obszarze HR. Moda na mo-
tywowanie pracowników narasta wraz 
z rosnącą liczbą etatów, a co za tym idzie 
poszukiwanych ekspertów. Wszyscy teraz 
chcą motywować. Czasy, kiedy to telefon 
służbowy czy laptop były luksusowym 
dodatkiem, już minęły. Od kilku lat firmy 
prześcigają się w różnych tzw. benefitach: 
jak nie bonus finansowy, to karta sporto-
wa, może ekstra dni wolne na wolontariat, 
a nawet wycieczki zagraniczne. Pomy-
słów jest mnóstwo, niekiedy są to całkiem 
przydatne i ważne dla pracownika dodatki, 
jednak czy faktycznie to motywuje nas do 
pracy? Otóż, moim zdaniem, NIE!
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np. ze zdjęciem naszego miasta, a na odwro-
cie dużymi literami zacząć od słowa: dziękuję. 

Pokaż mi swoją mapę

Kolejne narzędzie może pośrednio pomóc 
nam w zwiększaniu motywacji naszego ze-
społu. Personal Map (z ang. osobista mapa) 
to sposób po pierwsze na lepsze poznanie 
siebie nawzajem, po drugie może pomóc nam 
w zintegrowaniu zespołu. I po trzecie, to co 
dla mnie jest najważniejsze w tym ćwiczeniu 
daje nam garść informacji o naszym zespole, 
które mogą okazać się pomocne w dalszej 
pracy. Jeśli wiemy, co lubi nasz zespół, mo-
żemy łatwiej dopasować dla niego kolejną 
integrację. Znając wartości jakimi dana osoba 
kieruje się w życiu jesteśmy w stanie zrozu-
mieć jego naturę i to jak z nim lub nią postę-
pować. Mapa ta może mieć mnóstwo waria-
cji, wszystko zależy od nas i naszego zespołu. 
Jedni lubią dzielić się informacjami o sobie 
bardziej, inni za tym nie przepadają. Grunt by 
nie przekroczyć pewnych granic. Podstawą 
jest również dobre wyjaśnienie, po co chcemy, 
aby ktoś opowiedział nam o sobie za pomocą 
ilustracji. Wspólnie z zespołem możemy wy-
brać kategorie i najlepiej podczas wspólnego 
spotkania poprosić wszystkich o narysowanie 

ment30.com/practice/kudo-box/ i wyglądają 
tak, jak na poniższym zdjęciu. 

Co ciekawe można także kupić gotowe kart-
ki, specjalizują się w tym Anglicy. W Wielkiej 
Brytanii udało mi się kupić sporo różnych 
gotowych, kolorowych kartek pocztowych, 
na których widnieje Thank You i mamy dużo 
miejsca by komuś napisać, za co chcemy mu 
podziękować. Takie kartki wspaniale nadają 
się, gdy pracujemy z zespołach rozproszonych, 
możemy je wypełnić i wysłać pocztą naszemu 
koledze lub koleżance do innego biura. Ja ich 
używam już dłuższy czas i zawsze odbiorcy 
są mile zaskoczeni ich otrzymaniem. Jeśli nie 
mamy dostępu do dedykowanych kartek, mo-
żemy po prostu kupić inną kartkę pocztową 

i zespołów, którymi zarządzacie lub w których 
pracujecie. 

Kudos
Kudos to z angielskiego sława. Słowo to uży-
wane jest w kontekście podziękowań dla oso-
by, której jesteśmy za coś wdzięczni i chcemy 
jej za to podziękować, wyróżniając tym sa-
mym jej osiągnięcie. Aby komuś podziękować 
nie zawsze musimy mieć budżety na nagrody, 
czasami może być to coś o wiele prostsze-
go i tańszego zarazem. Najpowszechniejsze 
i zdecydowanie najłatwiejsze są maile wysy-
łane bezpośrednio do pracownika, czasem do-
dając jego przełożonego lub cały zespół. Żeby 
jednak wzmocnić ten efekt i przede wszyst-
kim zbudować środowisko, w którym ludzie 
pamiętają, aby innym podziękować, można 
zastosować tzw. Kudo box albo Thank you 
cards/Kudo cards. Pierwsze to nic innego jak 
pudełko, które stawiamy w widocznym miej-
scu, obok którego leżą karteczki i długopis. 
Zespół może podziękować pisemnie każdej 
osobie z zespołu w dowolnym aspekcie. Pod-
czas np. retrospektywy na koniec każdego 
sprintu możemy odczytywać je na głos. W sie-
ci znajdziemy kilka wzorów takich kartek, ale 
zawsze możemy stworzyć własny wzór dla 
swojego zespołu czy całej firmy. Moje ulu-
bione pochodzą ze strony https://manage-
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role nakładają się na siebie. Dedykowane dla 
kluczowych decyzji. 

Moving Motivators to lista 10 wartości. 
Razem z całym zespołem inicjujemy rozmowę 
o tym, co jest dla nich ważne, każdy układa 
10 kart w kolejności od najważniejszej do naj-
mniej ważnej wartości. Narzędzie to może być 
szczególnie pomocne przy dużych zmianach 
w organizacji (fuzja, zmiana struktury, nowy 
proces, itp.), pomaga w zidentyfikowaniu, jak 
zmiana wpłynęła lub może wpłynąć na nas. 
Jeśli jej efekt jest pozytywny, to można się 
tylko cieszyć, jednak jeśli niektóre wartości 
nam spadają to jest tu miejsce na działanie. 

Happiness index to bardzo prosta metryka, 
dzięki której możemy sprawdzić jak czuje się 
nasz zespół, jak podobało im się spotkanie lub 
warsztat, albo czy są zadowoleni z ostatnie-
go sprintu. Najlepiej gdy na ścianie pokoju lub 
drzwiach wyjściowych z sali wywiesimy dużą 
kartkę i poprosimy nasz zespół by ocenił jak 
bardzo są zadowoleni lub niezadowoleni. Te-
matyka może być dowolna, a dla nas jest to 
szybka informacja zwrotna o tym, czy morale 
i atmosfera w zespole jest dobra. 

Motywacja jest tym, co pozwala 
Ci zacząć

Żeby motywować innych, sami musimy być 
do tego zmotywowani. Jeśli chcecie by Wasz 
zespół odniósł sukces, warto zgłębić temat 
i próbować budować środowisko, gdzie ludzie 
będą się dobrze czuli, gdzie będzie jasno okre-
ślony cel, zaufanie i autonomia, a każdy będzie 
w czymś mistrzem. Jeśli pracujecie już w ta-
kich zespołach – gratuluję. Radzę jednak nie 
spoczywać na laurach, a uważnie obserwować 
czy stan ten się nie pogarsza. Pytania, sugestie, 
głosy poparcia lub sprzeciwu chętnie przyjmę 
pod adresem ada.grzenkowicz@pmi.org.pl.

psychologa Williama Marstona. Po dziś dzień 
ułatwia on pracę rekruterom, kierownikom ze-
społów, jest też pomocą dla zespołów w lep-
szym poznaniu siebie i innych. Często pomaga 
w znalezieniu odpowiednich ludzi na różne 
stanowiska. Jest także niezwykle pomocny 
w rozwiązywaniu konfliktów czy nawet ich 
unikaniu – mając świadomość jaki jest nasz 
kolega z pracy, wiemy jaki rodzaj komunikacji 
do niego przemawia. 

Worek pomysłów
Nie da się w jednym artykule zmieścić wszyst-
kiego.  Dlatego też w ostatniej części podrzu-
cam jeszcze kilka innych ćwiczeń i narzędzi 
z krótkim opisem. Jeśli któreś z nich Was za-
interesuje zapraszam do kontaktu mailowego 
lub też przeszukania w sieci, co inni na ten 
temat piszą. A może sami się zainspirujecie 
i znajdziecie własne zastosowanie?

Team Barometer to narzędzie, które poma-
ga określić jak czujemy się w zespole lub orga-
nizacji, możemy przeprowadzić je np. w formie 
ankiety, może to być ogólna ocena, jednak 
lepiej gdy mamy kilka- kilkanaście wartości, 
które każdy ocenia z własnej perspektywy. 
Mogą się tu pojawić m.in. zaufanie, wsparcie, 
współpraca. Wyniki ankiet zbieramy, analizu-
jemy i od razu wiemy, nad czym powinniśmy 
popracować, a co w naszym zespole działa 
dobrze. 

Delegation board pozwala na zwizualizo-
wanie, kto za co odpowiada, 7 elementów (tell, 
sell, consult, agree, advise, inquire, delegate) 
można połączyć z grą Delegation Poker (patrz: 
https://management30.com/product/dele-
gation-poker/). Pomaga w uporządkowaniu 
ról i kompetencji, jasno wyjaśnia kto w jakim 
zakresie za co odpowiada, pomocne i ważne 
zwłaszcza w dużych zespołach, gdzie niektóre 

osobistej mapy. Potem przedstawiamy ją na 
forum, a jeśli chcemy, możemy także powiesić 
je wszystkie w jednym miejscu i mieć je cały 
czas w pokoju w którym siedzimy. Warto nie 
narzucać formy, wtedy większa szansa na na-
prawdę różnorodne i ciekawe formy map. 

DISC
Cztery litery, które o naszej osobowości mogą 
wiele nam powiedzieć. D od Dominance 
(Dominujący), I – Influence (Wpływowy, Od-
działujący), S – Steadiness (Stały), C – Con-
scientiousness (Sumienny, skrupulatny). DISC 
nie jest zwykłym testem osobowości, a na-
rzędziem, które pozwala nam na zrozumie-
nie własnego stylu zachowań. Jest to kwe-
stionariusz, który zawiera zestawy czterech 
stwierdzeń, spośród których wybieramy, 
które najbardziej do nas pasują, a które naj-
mniej. Żadna z nich nie może pozostać bez 
odpowiedzi, każde stwierdzenie oceniamy 
w  czterostopniowej skali od 1 do 4, na ko-
niec zliczamy punkty i sprawdzamy zgodnie 
z kluczem, na tej podstawie otrzymujemy 
wynik. Każdy z nas jest mieszanką wszystkich 
czterech typów osobowości, jednak z reguły 
2 z nich są bardziej dominujące niż pozostałe, 
na tej podstawie dowiadujemy się jaką komu-
nikację preferujemy, jakie podejście mamy do 
powierzanych nam zadań, itp. Każdy typ okre-
ślany jest innym kolorem, dzięki temu łatwiej 
nam zapamiętać, jacy jesteśmy. Wersji testów 
DISC jest kilka, warto więc poszukać. Ja mam 
jedną wersję z której korzystam już kilka lat, 
jednak trzeba wiedzieć jak interpretować wy-
niki. Jeśli nie mamy takiej wiedzy, możemy 
wykupić sobie kwestionariusz w firmie, która 
się tym zajmuje, np. www.discprofile.com. Co 
ciekawe model DISC opublikowany został po 
raz pierwszy w 1928 r. przez amerykańskiego 

Dyrektor ds. Edukacji i Rozwoju w PMI PC 
Gdańsk Branch, Program Manager PMI 
Camps. Zawodowo Scrum Master i Agile 
Coach w Nordei. Nieustannie rozwija swo-
je kompetencje, entuzjastka zwinnego po-
dejścia do zarządzania projektami. Trener 
i mentor w zakresie zarządzania projektami 
oraz komunikacji. Z wykształcenia filolog ro-
syjski i fotograf. W wolnym czasie uwielbia 
gotować, grać w squasha i czytać książki.

Ada
Grzenkowicz
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Integracja w IT poprzez tranzycję 
– mission impossible?
Łukasz Machciński

nie tylko połączonych firm, ale były również 
obecne w każdej z poszczególnych organi-
zacji, a od teraz występują także w relacji 
z dostawcą kluczowych usług firmy przejmu-
jącej, a który to dostawca, reprezentowany 
przez Ciebie, odegra kluczową rolę w proce-
sie tranzycji w świecie IT. Czy można sobie 
wyobrazić ciekawszy projekt?

Gotowy, gotowa? No to zaczynajmy!

Z jak Zakres
Pomińmy kwestie for-
malno-prawne zwią-
zane z pozyskaniem 
zlecenia, podpisaniem 
kontraktu oraz uru-
chomieniem projektu 

od strony administracyjnej, a skupmy się 
teraz na tym, co jest istotne z punktu za-
rządzania tak specyficznym projektem, jakim 
jest tranzycja.

Jedną z najistotniejszych rzeczy jest do-
kładne określenie zakresu niezbędnych 
do zrealizowania prac. Pozwoli to uniknąć 
niedomówień lub nieporozumień na etapie 
wdrażania projektu. Jednocześnie warto 
tu także wymienić najważniejsze, a przy-
najmniej znane na początku elementy nie 
wchodzące w skład zakresu projektu. Dzięki 
temu projekt zyska na przejrzystości. Wraz 
z zakresem konieczne jest określenie nakładu 

cy, zmiana dostawców i sposobu produkcji, 
nowe rynki odbiorców, a może zwolnienia 
indywidualne lub grupowe? Dopóki cała ma-
china nie ruszy, nie wiesz jaki będzie efekt 
tych zmian. Jednak z całą pewnością, zgod-
nie z teorią oporu w stosunku do zmian or-
ganizacyjnych wzbudzi to lęki i obawy wśród 
większości załogi. Bo przecież dotychczaso-
wy świat był, choć może nie najlepiej, ale za-
wsze w jakiś sposób poukładany, znane były 
też procesy, a odpowiedzialność poszcze-
gólnych osób czy podmiotów była określona. 
Rosabeth Moss Kanter, amerykańska socjo-
log, profesor z Harvard Business School, na 
czele najważniejszych powodów, dla których 
ludzie sprzeciwiają się zmianom wymienia 
poczucie utraty kontroli, nowe niewiadome 
oraz nagłe niespodzianki.

Połączenie dwóch organizacji bezsprzecz-
nie zawsze stanowi olbrzymie wyzwanie, 
szczególnie kiedy w grę wchodzi również 
kontekst międzykulturowy. Aby więc dodać 
pikanterii temu obrazowi wyobraź sobie te-
raz jeszcze, że różnice kulturowe dotyczą 

Nieuniknione w dzisiejszych czasach fuzje 
i przejęcia powodują, że coraz częściej mó-
wimy o tranzycji. To specyficzne projekty, 
których realizacja bywa bardzo złożona 
i trudna, nie tylko z uwagi na czas i licz-
bę rzeczy do zrealizowania, ale także na 
relacje między ludźmi, różnice kulturowe 
i wiele innych. Niniejszy artykuł stanowi 
krótkie ABC projektów tranzycyjnych.

Kontekst
Wyobraź sobie, że firma produkcyjna, o której 
istnieniu do tej pory tylko słyszałeś, nazwij-
my ją firmą A, zostaje wykupiona przez jedne-
go z poważnych konkurentów o ugruntowa-
nej pozycji na rynku, istniejącego, podobnie 
jak podmiot przejęty w wielu krajach na 
Twoim kontynencie, którego nazwiemy firmą 
B. W rezultacie tej operacji firma A w pew-
nych aspektach łączy się z firmą B. Zastanów 
się teraz chwilę, co może się z tym wiązać… 
Nowa struktura i kultura organizacyjna, re-
organizacja stanowisk oraz sposobu pra-
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on środowisko klienta lepiej niż sam klient, 
przez co będzie dla nas podstawowym źró-
dłem informacji o obecnym stanie, jak rów-
nież możliwych do zaproponowania nowych 
rozwiązaniach.

K jak Komunikacja
Przy okazji planowa-
nia tego, jak będzie 
wyglądała komunika-

cja, należy wziąć pod uwagę między innymi:
 ■ Komitet Sterujący – skład (my, klient, 

dostawca klienta, inne osoby), zakres 
odpowiedzialności, częstotliwość obrad, 
role poszczególnych osób. 

 ■ ścieżkę eskalacyjną (po stronie naszej jak 
i klienta) określającą sposób postępowa-
nia w przypadku trudnych bądź kryzyso-
wych sytuacji. Z całą pewnością będzie 
to konieczne w sytuacji gdy ustalony 
wcześniej plan i sposób realizacji projek-
tu nie będzie możliwy lub gdy wystąpią 
nieprzewidziane okoliczności wpływają-
ce na rezultat naszej tranzycji.

Na tym etapie należy również określić jak 
będzie wyglądać komunikacja Kierowników 
Projektów z przedstawicielami klienta, tzn. 
czy jest dopuszczalny bezpośredni kontakt 
z osobami odpowiedzialnymi za daną kwe-
stię, czy potrzebna jest autoryzacja pośred-
nika, np. Menedżera Tranzycji po stronie 
klienta. Wielokrotnie bowiem klienci nie 
życzą sobie bezpośredniego kontaktu z pra-
cownikami i wyznaczają pośredników, jest to 
jednak bardzo uciążliwe, znacznie wydłuża 
czas oczekiwania na informacje, jak również 
stwarza ryzyko zniekształcenia przekazu, 
zwłaszcza gdy w grę wchodzą sprawy tech-
niczne (dokładnie tak jak w zabawie głuchy 
telefon).

W opisanej wyżej sytuacji powinniśmy też 
z góry ustalić sposób komunikacji z dotych-
czasowym dostawcą usług IT. Ponadto istot-
ne jest określenie narzędzi, sposobów oraz 
częstotliwości komunikacji. Najczęściej spo-
tykanymi narzędziami są komunikatory inter-
netowe, telekonferencje oraz poczta elektro-
niczna. W zależności od etapu oraz aktualnej 
dynamiki projektu do najważniejszych sposo-
bów komunikacji należą codzienne spotkania 
lub telekonferencje zespołów projektowych 
oraz tranzycji, cotygodniowe spotkania ze-
społu tranzycji, zebranie komitetu sterujące-
go raz na dwa tygodnie, comiesięczne spo-
tkania dotyczące realizacji budżetu itd.

Warte podkreślenia są w tym miejscu 
kwestie związane z różnorodnością kulturo-

pomiędzy nimi olbrzymie zależności. Dlate-
go też rolą nie tylko tych kierowników, ale 
przede wszystkim Menedżera Tranzycji jest 
odpowiednie zaplanowanie prac w projek-
cie, aby została zachowana sekwencja dzia-
łań oraz zapewnione zostało wsparcie ze 
wszystkich niezbędnych stron. Dobry plan 
tranzycji powinien uwzględniać wszystkie 
niezbędne zadania do wykonania przez po-
szczególne zespoły, kamienie milowe, zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Z 
związku ze złożonością inicjatywy powinien 
też zawierać bufory bezpieczeństwa. W za-
leżności od preferencji naszego klienta plan 
całej tranzycji, tzw. Master plan może poka-
zywać tylko najważniejsze zadania, a szcze-
góły znajdować się będą w planach poszcze-
gólnych projektów lub też może zbierać wsad 
od poszczególnych Kierowników Projektów i 
tworzyć jeden duży plan.

I jak 
Interesariusze 

Kolejnym ważnym za-
daniem jest przeanali-

zowanie wszystkich interesariuszy (ang. sta-
keholders) oraz stworzenie planu zarządzania 
nimi. Lista ta obejmować może poza spon-
sorem wewnątrz organizacji oraz samym 
klientem również kluczowe osoby po stronie 
osób zarządzających relacjami z klientem 
(Account Manager) oraz odpowiedzialnych 
za sprawy techniczne (Account Tech Lead, 
Technical Account Manager). Należy w tym 
miejscu określić jasno role i odpowiedzial-
ności poszczególnych osób, ich formalne za-
angażowanie w projekt, w tym także sposób 
podejmowania decyzji. Przy tak dużej skali 
projektu nie należy zapominać o osobach 
odpowiedzialnych za finanse (financial con-
troller) i ustaleniu sposobu monitorowania 
wydatków, częstotliwości fakturowania itp.

Kolejną grupą interesariuszy będą także 
kluczowe dla projektu osoby reprezentujące 
klienta, w tym przede wszystkim specjaliści 
z dziedzin technicznych oraz osoby decyzyj-
ne. Będą niezbędne w procesie opracowania 
i konsultacji rozwiązań technicznych oraz 
w samym ich wdrożeniu.

W zależności od modelu i złożoności pro-
jektu mogą to być także osoby związane 
z zamówieniami, dostawcy różnego rodza-
ju usług i towarów dla nas, jako przyszłego 
dostawcy nowej organizacji, jak również do-
tychczasowy dostawca usług IT, czyli nasz 
konkurent. Może się bowiem okazać, że zna 

środków do jego zrealizowania (budżet) oraz 
czasu do tego potrzebnego (harmonogram). 
Budżet poza określeniem, czy jest realizo-
wany w formie ryczałtu czy też określonej 
marży od poniesionych kosztów, powinien 
także zakładać także momenty, w których 
będziemy mogli obciążyć klienta fakturą za 
wykonane usługi (ang. payment milestones) 
oraz sposób udokumentowania, że określone 
działania zostały wykonane, a warunki speł-
nione. Jednocześnie powinny się tu znaleźć 
także zapisy mówiące o sytuacji, kiedy za-
kres się zmienia, co w wielu projektach, a już 
w szczególności w przypadku tranzycji jest 
nieuniknione.

Dokumenty, jakie powinny zostać sporzą-
dzone oraz zatwierdzone to również te okre-
ślające obecny stan środowiska IT klienta 
oraz ogólny opis docelowego rozwiązania.

Z jak Zespół
Poza powołaniem 
samego Menedżera 
Tranzycji istotne jest 
zrozumienie specy-

fiki zarówno klienta, jak i samego projektu 
oraz zatrudnienie Kierowników Projektu dla 
poszczególnych grup roboczych lub dzia-
łów tematycznych (ang. workstream). Kiedy 
mowa o projekcie w obszarze IT z całą pew-
nością będą to obszary takie jak sieci, aplika-
cje i systemy, serwery, no i wreszcie Service 
Desk. Każdy z nich powinien być zarządzany 
przez innego Kierownika Projektu, posiada-
jącego odpowiednie doświadczenie. Należy 
bowiem zauważyć, że projekty tranzycyjne 
zwykle nie należą do najłatwiejszych. Ponad-
to, każdy z kierowników powinien zadbać o 
stworzenie własnego zespołu, uwzględnia-
jąc potrzeby projektu oraz niezbędna wiedzę, 
umiejętności, poziom doświadczenia, czas i 
niezbędne zaangażowanie każdego z człon-
ków do projektu. Warto rozważyć kontekst 
geograficzny względem położenia siedzi-
by naszej firmy oraz siedziby lub oddziałów 
klienta, konieczność podróży będzie bowiem 
nieunikniona. Trzeba też odpowiedzieć sobie 
na pytanie czy potrzebujemy lokalnego ze-
społu czy też możliwa jest praca zdalna. 

P jak Plan
Bardzo ważnym 
aspektem jest rów-
nież to, że pomimo 
odrębności każdego 
z projektów, istnieją 
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S jak Stres

Na koniec ponad 
wszystko każdy Me-
nedżer Tranzycji, Kie-
rownik Projektu, jak 
również członek ze-
społu tranzycyjnego 
i projektowego musi 

zdawać sobie sprawę z nieodłącznego ele-
mentu jakim jest stres. Projekty tego typu 
są bardzo dużym wyzwaniem, zwykle mają 
najwyższy priorytet w organizacji zarówno 
naszej, jak i klienckiej, stąd nieustanna pre-
sja, aby zakończyły się one sukcesem. Mu-
simy więc zachować zimną krew w każdej 
sytuacji, nawet gdy rozchoruje się kluczowy 
członek naszego zespołu, klient nie dostar-
czy nam na czas wymaganych informacji, nie 
otrzymamy niezbędnego wsparcia ze strony 
inżyniera z innego kontynentu, bo obsługa 
administracyjna pomyli strefy czasowe, gdy 
kontrahent spóźni się z dostawą sprzętu 
o kilka dni czy tygodni, czeka nas praca przez 
kilka weekendów z rzędu związana z instala-
cją urządzeń, czy kiedy w ostatni dzień i tak 
krótkiego urlopu otrzymamy prośbę o pilny 
wyjazd w delegację…

Podsumowanie
Tranzycja nie jest na pewno łatwym pro-
jektem, jednak satysfakcja z jej ukończenia 
jest nie mała. Mam nadzieję, że powyższymi 
radami ułatwię niektórym z Was pracę Me-
nedżera Tranzycji. Pamietając i skrupulatnie 
realizując powyższe minimalizujemy ryzyka 
i problemy, które na nas czekają.

się nowych), a dla każdego z nich musi 
zostać przyjęta określona reakcja.

Zagadnienia co do zasady nie powinny ist-
nieć na etapie rozpoczęcia projektu. Powin-
niśmy jednak stworzyć plan zarządzania za-
gadnieniami, w tym między innymi ich rejestr, 
a także określić kto będzie odpowiedzialny za 
tę działkę.

Typowe dla tranzycji Założenia to:
 ■ procesy wewnętrzne (zakupy, zarządza-

nie zmianą wg ITIL) będą realizowane 
sprawnie;

 ■ dostawy będą terminowe;
 ■ klient odpowiedzialny będzie za zarzą-

dzanie relacjami ze swoimi dostawcami 
oraz innymi podmiotami, które dotyczą 
jego strony (third parties).

Zależności mogą wystąpić:
 ■ pomiędzy projektami w ramach tranzycji, 

co powinno być uwzględnione w planie 
tranzycji oraz projektów;

 ■ pomiędzy tranzycją, a innymi projektami 
(BAU – Business As Usual) realizowa-
nymi jednocześnie dla klienta. Idealnie 
będzie gdy zostanie to uwzględnione 
w planach projektów i tranzycji, jednak 
doświadczenie pokazuje, że niezbędna 
jest współpraca z innymi projektami, aby 
takie zależności wykryć i odpowiednio 
nimi zarządzić;

 ■ w procesie produkcyjnym klienta (np. se-
zon zbiorów i brak możliwości wstrzyma-
nia produkcji);

 ■ na skutek różnic w systemie pracy wy-
nikających z prawa czy przyjętych norm 
(np. lokalne święta, regulaminowy czas 
pracy).

P jak Procesy
Realizując złożo-
ne projekty musimy 
pamiętać o tym, że 
każdy z nich osadzo-

ny jest w pewnym kontekście organiza-
cyjnym (naszym, klienta, dostawców itd.). 
W związku z tym powinniśmy zaplanować 
odpowiednie zasoby ludzkie, czasowe oraz 
finansowe, aby zapewnić sprawną realizację 
poszczególnych procesów, takich jak pro-
ces zakupowy (ang. procurement), proces 
pozyskiwania zasobów ludzkich do projektu 
(ang. work force management), zarządzanie 
zmianą w projekcie oraz zarządzanie zmianą 
w środowisku IT. 

wą oraz strefami czasowymi. W sytuacji, gdy 
pracujemy w wirtualnym środowisku z przed-
stawicielami kilku kultur, w tym latynoame-
rykańskich, europejskich, oraz azjatyckich 
będąc Menedżerem Tranzycji czy Kierowni-
kiem Projektu musimy zadbać o swobodną 
i efektywną komunikację na przekór różni-
com kulturowym czy wyzwaniom związanym 
z różnicami w czasie pomiędzy poszczegól-
nymi lokalizacjami.

Z jak Zakupy
Gdy w ramach pro-
jektu niezbędne są 
do wykonania zakupy 
sprzętu, podzespołów 
bądź też pewnych 
usług, konieczne jest 
wzięcie tego faktu 
pod uwagę już przy 

określaniu planu naszego projektu. Będą one 
miały wpływ na czas wykonania danego za-
dania, przepływy finansowe, jak również na 
obciążenie zespołu projektu.

R jak Ryzyko, Z jak Zagadnienia, 
Założenia i Zależności

Matryca RAID powinna definiować wszystkie 
możliwe i znane na początku Ryzyka, Zagad-
nienia, Założenia, Zależności.

Ryzyka:
 ■ należy zdefiniować ogólnie dla całej tran-

zycji, jak i z osobna dla poszczególnych 
projektów;

 ■ powinny być zakomunikowane wewnątrz 
tranzycji oraz uzgodnione o których 
z nich nie musimy informować klienta 
(tzw. ryzyka wewnętrzne);

 ■ muszą być monitorowane (aktualność 
dotychczasowych, możliwość pojawienia 

Mając 15 lat, jako licealista, rozpoczął 

swoją przygodę z zarządzaniem projektami. 

Obecnie Project Manager w banku Nordea, 

poprzednio PM w Atos IT Services, trener 

w Thomson Reuters, pracownik Działu Pro-

jektów Europejskich Uniwersytetu Gdań-

skiego, inspektor ds. realizacji Strategii Roz-

woju Miasta i Gminy Debrzno, wieloletni 

kierownik projektu w Inkubatorze Przedsię-

biorczości w Debrznie, kierownik programu 

w Fundacji LGD – Naszyjnik Północy.

Łukasz 
Machciński
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Counter Intuitive Efficiency 
Optimization
Konrad Świstelnicki

simply doesn’t work! Instead of benefits we 
get big delays, long queues, low employee 
satisfaction and high pressure.

What can we do about it? 
Fortunately there are alternatives to arrang-
ing high resource utilization, and that is to 
first optimize flow efficiency and then look 
at resource utilization. 

What does this mean in practice? It means 
that firstly we aim to make sure that we 
deliver early and often rather than to keep 
everyone busy with 100% utilization. The 
prerequisite of achieving that is to optimize 
systemically (full product development) pro-

io urgent cases that may come up (expedite 
items), it looks even more similar. The two 
mentioned circumstances (unpredictability 
of work and expedite items) are the main 
reasons why optimising work by high re-
source utilization in software development 

Have you ever considered why doctor’s ap-
pointments are usually delayed?  Even if we 
schedule the exact date and time in advance, 
we end up waiting long time in the doctor’s 
waiting room. Let’s look at this example 
from flow perspective. Patients in this case 
are workable items that the doctor (our re-
source) need to process. 

Usually visits are planned one by one, not 
leaving any empty gap in doctor’s schedule. 
This is an attempt to optimize resource effi-
ciency by making sure that 100% of doctor’s 
time is utilized. 

In an ideal scenario every patient comes on 
time and his/her visit lasts not more than 30 
minutes. Let’s ask ourselves how often does 
this ideal scenario become a reality? The an-
swer is: almost never! The reason is that it 
is very difficult to predict how long will the 
visit last and what steps and tests will the 
doctor need to perform for every patient.

Do you see any analogy to software devel-
opment? If we add to our doctor visit scenar-

Tuesday Wednesday
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10:30 Anna
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12:00 Stephen Mike
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Master of science and engineer in Informa-
tion Technologies who gained his profes-
sional experience in Poland, Germany and 
the USA. His career started on position 
of software developer and then in Tieto 
company he found out advantages of Ag-
ile Methodologies what resulted in certifi-
cations in Professional Scrum Master and 
Scaled Agile Framework Agilist. Now work-
ing as Agile Coach and Agile Release Man-
ager in Germany, he supports teams and 
organisation in transformation to Scaled 
Agile Framework (SAFe). Fascination and 
experience in agile methods (Scrum, Kan-
ban Method, SAFe) allows him to work as 
successful Release Train Engineer delivering 
great quality software. Apart from profes-
sional work in private time husband and 
father, who is also skiing and martial arts 
instructor.

Konrad 
Świstelnicki 

This approach leads to continuous reduction 
of lead time. In practice that means that we 
can deliver more items in total, with shorter 
time needed for each of them.

Theoretical confirmation of the above 
thesis is Little’s Law that tells us that the 
average number of items in progress, is the 
rate of items that we can process in given 
time, times the average time that it takes to 
process an item.

Summary
In order to achieve better productivity, we 
need to first optimize flow efficiency. High 
utilization of resources causes problems 
whenever unforeseen scope of work comes 
or high priority work arrives. Optimizing flow 
efficiency results in being able to respond to 
customer needs quicker with higher quality 
and more focused teams.

have all experienced that. The simplest 
way to optimize flow while considering the 
whole process is to limit workable items. 
Process them one item at a time. Think 
about the speed with which you drive on 
totally empty highway, loaded at 50% and 
loaded at 90%?

One of the basic principles of the Lean 
approach and therefore Toyota Production 
System is to deliver Just in time. It means 
that we need to constantly limit the WIP 
(work in progress) and review our queue; 
ask yourself the following questions: what? 
when and in what amount? 

cess, rather than locally (only at the level of a 
single team). Local optimization causes that 
every party of the process cares only for his/
her “little island”, which is part of the pro-
cess. In local optimization we face problems 
and most of the waiting time in between 
steps (islands). If we compare that again to 
the medical sector we have the situation of 
high utilization of every single doctor, but 
when additional tests or other specialist 
consultations are necessary, we face huge 
gaps and waiting times between visits. 

How can we optimize flow?
Think about highways… A 100% utilized 
highway is simply a big traffic jam. No-one 
can move anywhere and is frustrating; we 

130 80

- Better focus
- Less destructions
- Less complexity
- Less incidents
- Less handovers
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just in time

What is
needed?

When is
needed?

Constantly reduce
and stabilize lead time

What
amount

is needed?
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Chicken can be a good leader!
An interview with Kimberly Wiefling, author of Scrappy Project 
Management, trainer, facilitator and consultant in Silicon Valley 
Alliances by Łukasz Paluszkiewicz

line, human beings also share many common 
characteristics and behaviors. Regardless of 
the details of each organization’s culture or 
challenges, I have found it is useful to con-
nect with people on the level of the common 
ground of human being-ness that we all 
share.

You are travelling a  lot for your projects. 
If you had to choose only one place in the 
world to do your projects, where would it 
be and why?

Although I’ve fallen in love with many in-
credible places on Planet Earth, I must admit 
that I  would choose to do my work in my 
hometown of Silicon Valley, California. Sili-
con Valley is one of the most diverse com-
munities I’ve ever experienced – over half of 
our population here doesn’t speak English at 
home. I can enjoy a  truly global experience 
right here at home! Every team here has peo-
ple from other countries and cultures. There 
are many educational institutions here that 
foster creativity and innovation. And the 
Silicon Valley embraces diversity, risk-tak-
ing, mistake-making, and “failing forward”, 
all crucial elements of innovation and en-
trepreneurship. This magical combination 
makes Silicon Valley the birthplace of tre-
mendous innovation, and also truly a “City of 
the World”. As a Citizen of Planet Earth, I’m 
thrilled to be living and working here!

This year you will be teaching us how to 
lead to achieve impossible. Could you give 

door to their possibilities and unleash the 
“group genius”.
You have been consulting with many big 
companies in Silicon Valley, and also Japan. 
You did a project with NASA also. From my 
perspective, those are very different cul-
tures, how do you work effectively with 
such different people?

What a  great question! Yes, these are 
very different country cultures and organ-
izational cultures. But one thing they have 
in common is that they all are composed of 
human beings. Because of this, all teams 
face many similar human challenges in spite 
of differences in their business and technical 
challenges. Research has clearly shown that 
most global teams fail almost entirely for hu-
man skills and team dynamic reasons. These 
include a  lack of trusting relationships and 
the inability to overcome communication 
challenges, including productive approach-
es to decision-making and problem-solving. 
Teams universally also frequently struggle 
with unclear goals and lack of shared priori-
ties. Neuroscience has taught me a lot about 
the tendencies of our human brains, which 
share many commonalities globally.  Just as 
the Hawaiian Islands are all connected deep 
below the surface of the ocean even though 
they appear to be separate above the water-

You have decided to submit an abstract 
for International PMI Poland Chapter Con-
gress for the second year in a row, and you 
qualified each time. Why have you decided 
to speak on this event again?

Last year’s PMI Poland Chapter congress 
was such a  wonderful experience for me! 
I  felt so warmly welcomed and appreciat-
ed by the people I  met. And I  also felt the 
growing importance that Poland is playing 
in the project management world. On a per-
sonal note, I  felt emotionally connected to 
my Polish colleagues because Poland is the 
home of my great grandparents, who spoke 
only Polish. 

Last year you conquered hearts of Polish 
Project Managers with your attitude and 
chickens. You have achieved a  perfect 
score in the surveys and your workshop 
was sold out. What is your secret?

Passion! I love my work, and I strongly be-
lieve that inspiring people to become great 
leaders is critically important to the future 
of Our World. Most importantly, I rely on the 
people who participate in my workshops to 
contribute their valuable wisdom and expe-
rience to our work together. The participants 
make the magic happen! I  simply open the 
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us a glimpse of what will your speech be 
about?

This is my favorite topic! I’ve been work-
ing on so-called “impossible” projects for 
most of my career. I’ve noticed that, when 
people say something is impossible, they 
mean that they personally cannot imagine 
how to achieve it. That’s why so many 
smart people have said truly stupid things 
like “Heavier than air flying machines are 
impossible.” That quote is from Lord Kelvin, 
a famous physicist, who was a professor and 
also head of the British Royal Society. Why 
didn’t he say “Airplanes may take hundreds 
or thousands of years to develop, and rely on 
technology that we can barely imagine”. And 
what about birds? They are heavier than air, 
and surely Lord Kelvin had seen birds when 
he made that statement. Achieving “im-
possible” requires us to have the courage to 
imagine a future that we DON’T know HOW 
to achieve. We must be willing to take risks, 
make mistakes, and bear disappointment. In 
addition, we must be willing to continue on 
in spite of criticism from cynics who would 
rather crush our dreams than support us. 

Many things seem “impossible” until 
someone else does it – a competitor, for ex-
ample. Why didn’t Motorola invent the digi-
tal phone? Why didn’t Nokia invest the smart 
phone? Why didn’t Marriott or Hilton invent 
AirBnB? Why didn’t a  taxi company invent 
Uber? Why didn’t recording companies in-
vent iTunes? I’m sure that there were people 
in each of these organizations advocating for 
change and future possibilities, but... some-
how their ideas were not considered feasible. 
I can imagine some “expert” explaining why 
their ideas for the future of their company 
were unrealistic, not feasible, or even “im-
possible”. Sadly these companies all paid 
a  high price for their inability to imagine 
a new future beyond their current reality. 

As project leaders we are often challenged 
to do what seems impossible. I look forward 
to equipping people with tools that will help 
them imagine the future, overcome obsta-
cles, and create possibilities, and achieve 
what others do not dare to do.

Will the chickens help you this year as 
well?  

Yes, as always I will be traveling with my 
rubber chicken, named Kabungee. He is 
a  frequent flyer, but sometimes I  joke that 
he is actually a  “frequent FRYER”... being 
a  chicken, you know. (Fried chicken is so 
tasty, but Kabungee does NOT think this 
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can collaborate and do business together 
more effectively, and where peaceful com-
merce and positive cross-border relation-
ships are the norm. I’m looking forward to 
being part of this step towards a  better 
world... together!

Is it obligatory to wear creative socks to 
attend the workshop?

Absolutely! Research has proven that peo-
ple who wear creative socks are also more 
creative thinkers. This is a  phenomenon 
called “enclothed cognition”. The way we 
dress impacts that way we think and act. 
Don’t believe me! Try it for yourself! I’m sure 
you are going to feel much more creative 
when you put on a pair of creative socks!

Do you want to say something to the Pro-
ject Managers in Poland and to those that 
will be at the congress? 

Poland is a world economic leader. As an-
yone can learn from Wikipedia, “The econ-
omy of Poland is the sixth largest economy 
in the European Union.” I’m personally very 
honored to be working with Project Manag-
ers in Poland because I strongly believe that 
strengthening and expanding businesses 
globally is an important way to contribute 
to improving the people’s quality of life. PMI 
Poland Chapter Congress participants are 
building the future of Poland, Europe, and 
Our World. In some small way this congress 
is another step towards a  world where we 

is funny!) We are both looking forward to 
spending time with the PMI Poland Chapter 
Congress this year.

You will be also leading a workshop where 
you and the group will work out 12 keys 
for successful leader. Could you share 
your perspective on this topic?

I was educated as a  scientist, earning 
a  B.S. in physics and chemistry and a  M.S. 
in Physics. When I  entered the business 
world I discovered that the biggest challeng-
es I  faced were those that required human 
skills to succeed. Unfortunately my educa-
tion did not prepare me at all to successfully 
overcome these challenges. In fact, all of my 
professional life I’ve been striving to master 
these vital human skills, sometimes dispar-
agingly referred to as “soft skills”, or even 
the “touchy-feely stuff” by my more techni-
cal colleagues. Finally I’ve created a “leader-
ship toolkit” that makes these human skills 
concepts succinct, accessible, and learnable. 
I developed this toolkit while working with 
Tokyo Medical and Dental University profes-
sors on a program called “Creating Medical 
Innovators”.

Kimberly Wiefling lives and works in Silicon 
Valley, California, USA. She has been called 
a force of nature – the good kind! She cre-
ates inspiring workplaces by helping “groups 
of people” rapidly become “true teams” so 
that they can achieve what would be im-
possible for any individual acting alone. And 
she helps these teams accelerate their pro-
gress by applying common sense principles 
proven effective globally in the real business 
world. She is the author of Scrappy Project 
Management, published in Japanese, and 
the executive editor of the whole series of 
five Scrappy Guides. Kimberly works with 
globalizing businesses, traveling extensively 
in the US, Europe and Asia.

Kimberly
Wiefling



władny oraz eliminować wszelkie współza-
wodnictwo na rzecz współpracy.

Stosunki pomiędzy przełożonym i pod-
władnym kształtują się często według za-
sady słabszy słucha silniejszego. Ta zasada 
z góry wyklucza partnerski stosunek pomię-
dzy stronami, a więc też działanie słabsze-
go z własnej motywacji. Wszelkie bowiem 
działanie narzucone jest zawsze niechciane 
i wewnętrznie odrzucane.

Odrębny model relacji międzyludzkich to 
model starszy-młodszy. Tu relacje są syme-
tryczne: nie ma podległości, jest partner-
stwo i wiele mówi się o obowiązkach jakie 
ma do wypełnienia starszy wobec młodsze-
go. Należy do nich przekazywanie wiedzy, 
umiejętności i coraz szerszego zakresu kom-
petencji, pielęgnowanie motywacji do dzia-
łania, uczenie stawiania pytań i wyciągania 
nauki z popełnianych błędów.

W jaki sposób można zatem wypracować 
taki partnerski stosunek pomiędzy prze-
łożonym a podwładnym?

Wytworzenie partnerskich stosunków nie 
jest sprawą prostą. Wymaga pracy i wzajem-
nego zrozumienia obu stron, wymaga zaufa-
nia młodszego, że za deklaracjami starszego 
pójdą czyny. A po stronie starszego koniecz-
ne są takie umiejętności jak otwartość, em-
patia, asertywna komunikacja, rozwiązywa-

gdyż inaczej nie będą pracować wydaj-
nie, nagradzać i karać, gdyż to motywuje 
do pracy, kontrolować, aby eliminować ich 
błędy, czasami postraszyć — muszą się 
bać, aby byli posłuszni — organizować 
współzawodnictwo, gdyż nic tak nie mo-
bilizuje jak walka o palmę pierwszeństwa. 
Dzisiejsza nauka (psychologia społeczna) 
i biznesowa praktyka (tak!) odrzucają te 
wierzenia w całości. Pracownika należy 
uczyć samodzielności, gdyż tylko wtedy jego 
wkład pracy może być naprawdę twórczy 
i innowacyjny, nie demotywować do pracy 
karami i nagrodami, gdyż człowiek z natu-
ry jest pracowity i uczciwy, oraz uczyć sa-
mokontroli, gdyż jedyną skuteczną metodą 
eliminacji błędów jest reagowanie na nie 
tam, gdzie powstają i przez tych, którzy je 
popełniają.

Należy też — i to przede wszystkim i na 
każdym kroku — pracować nad zdobyciem 
zaufania pracownika, dążyć do maksymalnej 
otwartości w stosunkach przełożony-pod-

Jednego dnia profesor nauk matematycz-
nych, drugiego mistrz cukierniczy. Skąd 
ta zmiana? Czyżby potrzeba osłodzenia 
sobie życia?

Potrzeba wzięła się z faktu, że urodziłem 
się w rodzinie prowadzącej firmę nieprzerwa-
nie od roku 1869 jako jej czwarte pokolenie. 
W okresie PRL idąc za radą ojca, abym wy-
brał sobie zawód niezależny od firmy, a także 
idąc za potrzebą serca, wybrałem matema-
tykę. I nigdy tego wyboru nie żałowałem. 
Jednak w roku 1990 poczułem zobowiązanie 
wobec trzech poprzednich pokoleń, a także 
pokolenia piątego — mojego syna Łukasza, 
który był jeszcze za młody, by samodzielnie 
prowadzić firmę. Jednak od początku był 
w niej obecny razem za mną.

Jakie efekty przynosi organizacji motywo-
wanie godnościowe w opozycji do metody 
kija i marchewki? 

Tradycyjnie uważa się, że przełożony 
powinien swoich podwładnych pilnować, 
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Turkus nowym trendem w biznesie
Z Andrzejem Blikle, profesorem nauk matematycznych, 
specjalistą w zakresie matematycznych podstaw informatyki, 
a także mistrzem cukierniczym, rozmawia Edyta Samborska.
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Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw 
Informatyki Polskiej Akademii Nauk, czło-
nek Europejskiej Akademii Nauk (Academia 
Europaea), członek rady nadzorczej firmy 
A.Blikle Sp. z o.o. (w latach 1990-2010 był 
prezesem zarządu), członek zarządu sto-
warzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, 
członek honorowy i były prezes Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego, członek Ko-
mitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, ho-
norowy prezes Centrum im. Adama Smitha, 
członek rady fundacji FOR (Fundacja Oby-
watelskiego Rozwoju), członek zarządu oraz 
były prezes stowarzyszenia Nowy Świat 
(stowarzyszenie przedsiębiorców Traktu 
Królewskiego w Warszawie), członek Rady 
Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz 
członek kilkunastu innych zawodowych 
i społecznych organizacji.

Prof. Andrzej 
Blikle

świat będzie się zmieniał coraz szybciej i co-
raz gruntowniej. 

Jak napisał The Economist: „Motorem 
wzrostu gospodarczego są kobiety”. Co 
sprawia, że coraz więcej kobiet prężnie 
rozwija się na stanowiskach technicznych, 
na które monopol do niedawna mieli męż-
czyźni?

Myślę, że kobiety zaczęły wierzyć we 
własne siły. W kobiety zaczęli też wierzyć 
mężczyźni. To nie kobiety się zmieniły. One 
zawsze były zdolne do wykonywania wielu 
nietuzinkowych zawodów, ale świat nie za 
bardzo im na to pozwalał. Dziś coraz bardziej 
pozwala i zachęca, a robi to z wielkim pożyt-
kiem dla siebie. 

Dziękuję za rozmowę.

sowe organizacje, w których ludzie są 
uśmiechnięci i szczęśliwi. Czy dzisiejsze 
firmy mają czas i pieniądze na inwestowa-
nie w dobre samopoczucie pracowników?

To tak jakby zapytać, czy firmy mają dziś 
czas i pieniądze by inwestować w nowe 
technologie, nowe produkty i nowe rynki? 
Kto na to nie ma, może minął się z powo-
łaniem i powinien raczej poszukać dla siebie 
spokojnego etatu. Warto też pamiętać, że 

„inwestycje w turkus” są najtańsze z moż-
liwych, bo pieniądze trzeba zainwestować 
jedynie w szkolenia. Ale obok nich trzeba 
zainwestować czas, pracę i determinację 
do zmian. Trzeba też zacząć inaczej myśleć 
o świecie i swojej w nim roli.

Prognozuje się, że aż 65% dzisiejszych 
sześciolatków będzie za 20 lat pracowało 
w zawodach, o których istnieniu dziś nie 
mamy nawet pojęcia. Biorąc pod uwagę 
tempo, z jakim dokonują się dzisiejsze 
zmiany, co możemy zrobić, aby zabezpie-
czyć swoje miejsce na rynku pracy?

To dotyczy raczej maturzystów. Sześcio-
latków oceniałbym na 90%, bo choć zawo-
dy mogą nadal nazywać się tak jak dziś, np. 
piekarz, kolejarz czy informatyk, to znaczyć 
będą zupełnie co innego. A żeby nie wypaść 
z rynku pracy trzeba nastawić się na usta-
wiczną edukację i przyjąć do wiadomości, że 

nie sporów metodą wygrał-wygrał, gdzie nie 
ma przegranych, sztuka aktywnego słucha-
nia i wiele innych.

Typowe „narzędzie wychowawcze” stoso-
wane przez silnych wobec słabych stanowią 
kary i nagrody. Często słyszy się opinię, że 
umiejętne stosowanie kar i nagród, pre-
mii i wynagrodzenia prowizyjnego, stanowi 
klucz do prawidłowego motywowania ludzi. 
Nic mylniejszego nad taki pogląd. Z punktu 
widzenia skuteczności zarządzania, wycho-
wywania i kształtowania stosunków mię-
dzyludzkich kary i nagrody mają bardzo wie-
le wad, a w tym podkreślają niepartnerski 
stosunek między stronami, wyrabiają posłu-
szeństwo w miejsce samodzielności, znie-
chęcają słabszego do podejmowania wysiłku 
i ryzyka, ograniczają działanie wyłącznie do 
tego, co może mieć wpływ na nagrodę,

Możemy się z tym nie godzić, ale wtedy 
pozostaje nam walka w miejsce współpracy, 
walka którą zapewne przegramy. Świadczą 
o tym między innymi wyniki badania prze-
prowadzonego w latach 2009 i 2010 przez 
firmę Euler Hermes, które ujawniło, że 
92 procent działających w Polsce firm no-
tuje masowe zjawisko okradania firm przez 
pracowników.

Poczucie misji, głębszy sens i szczęście 
w pracy? Tym charakteryzują się turku-
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team of researchers at MIT. Well, electronic 
circuits function about a million times fa-
ster than biochemical ones. So this AI sho-
uld think about a million times faster than 
the minds who built it. You set it going for 
a week, and it will perform 20000 years of 
human level intellectual work. Week after 
week after week.

Furthermore, the president of Russia Vla-
dimir Putin said that “Whoever becomes the 
leader in AI will rule the world.” So now gover-
nments of different countries are developing 
their own AI, and the whole thing becomes 
even scarier when you think what North Ko-
rea will have on their hands. The AI-driven 
government has enormous opportunities but 
also threats that are difficult to predict. On 
the bright side, AI will make our life easier 
by taking over redundant tasks and letting 
us accomplish more in the same time. Just 
like in the industrial revolution it’s not Hu-
man vs. Machine, it’s Human and Machine 
vs. a problem. 

As a founder of FREEYORK, community-
-driven platform, with your team, you have 
hired AI to help you with writing, editing, 
and organization. How AI is improving your 
daily job duties?

Here at FREEYORK, we are aiming to spre-
ad the works and stories of upcoming artists. 

human level, it will accelerate exponential-
ly. Soon after this, trying to understand the 
AI’s world may be like an ant trying to un-
derstand the internet. While movies tend to 
make AI human-like, experts believe it may 
be more alien creeping into calculating if it 
could save a few minutes by eradicating hu-
mans our demise would be brutally efficient. 

Elon Musk is concerned that humans mi-
ght just be the biological boot loader for Su-
per Intelligence. Hence he has donated ten 
million dollars to research on how to keep 
AI positive and founded OpenAI. A project is 
aiming to share AI’s advantages, so it can’t’ 
be controlled by a small group.  Also, Nick 
Bostrom says we have what may be a tough 
problem with an unknown time to solve it on 
which quite possibly the entire future of hu-
manity depends. 

Imagine we just built a superintelligent 
AI that was not smarter than your average 

Elon Musk, a founder of PayPal, SpaceX, 
and Tesla says “AI could lead to third 
World War.” Do you agree that there is so-
mething we should be really afraid of?

Honestly, I share Musk’s views on this 
matter. In the sci-fi film, “2001: A Space 
Odyssey” Hollywood portrays machines ta-
king over mankind, but many great minds of 
our time are worried that it may not be pure 
science-fiction. “It’s like ‘summoning the de-
mon’. You know all those stories where the-
re’s the guy with the pentagram and the holy 
water, and he’s like... yeah, he’s sure he can 
control the demon, but it doesn’t work out” 
Musk stated at the MIT AeroAstro Centen-
nial Symposium. Though experts say machi-
nes are still far from being as intelligent as 
humans, but things can change quickly.

With an almost human-like ability to ge-
nerally figure things out it’s widely expected 
that once Artificial Intelligence passes the 
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Scared of superintelligent AI? 
You should be!
With Samur Isma, Project Manager, FREEYORK founder,
and AI expert talks Edyta Samborska
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Eclectic and creative, Samur Isma is half-
way between tech and design with a strong 
entrepreneurial mindset. After starting his 
career as a freelance graphic designer, he 
has studied computer science at the East-
ern Mediterranean University in Mersin and, 
then, at the Technical University of Wro-
claw – where he graduated in computer 
science and marketing. In 2009 he founded 
FREEYORK, and nowadays he divides his 
mind and his time between his daytime job 
at IBM as a project manager and the man-
agement of his editorial project FREEYORK.

Samur
Isma

themselves with machinery in order to stay 
relevant in the world of increasingly advan-
ced artificial intelligence. Quoting Elon Musk 

”Humans are limited by the speed which they 
transmit data”. Proposed a high bandwidth 
connection to the human brain would allow 
humans to communicate digital information 
faster than current fastest method: typing. 

Musk hopes a neural lace will be develo-
ped connecting our brains to the AI, the no-
des that we already have to communicate 
parts of the brain and believes that the third 
layer will be a wonderful upgrade. The reason 
we are told not to worry is that these machi-
nes can’t help but share our values because 
they will be extensions of us so they will be 
united with our brains and will essentially 
become their limbic systems. 

Now take a moment to consider that the 
safest and prudent path forward recommen-
ded is to implant this technology directly 
into our brains. That might be the most relia-
ble and only prudent path forward, but usu-
ally, one safety concerns about technology 
have to be pretty much worked out before 
you stick it inside your head. The moment 
we realize that information processing is the 
source of intelligence, that some relevant 
computational system is what the source 
of intelligence is, and we admit that we will 
upgrade these systems continuously and we 
admit that the horizon of cognition very li-
kely far surpasses what we currently know 
then we eventually have to admit that we 
are in the process of creating some sort of 
God. Now would be a great time to make 
sure that it’s a God we can live with.

Thank you so much and wish you a lot of 
successes.

In the future will AI manage teams and 
projects instead of humans? Do you think 
that the role of Project Manager could be 
obsolete someday? 

The future where AI is taking some control 
of the project is possible. Let me explain why. 
AI can be and has been applied in many ap-
plications in project management (like cost 
estimation, project planning, performance 
management) allowing better project perfor-
mance and can make the life of project ma-
nagers less uncomfortable. 

Here are a few examples: for risk manage-
ment to determine the probability of occur-
rence for project risks providing a more de-
tailed quantitative strategy to risk analysis. 
Also, for project performance to prognostica-
te the performance of future projects based 
on the project parameters such as the Pro-
ject Manager’s ability, the Contractor’s com-
petence and the contracting method used. 

Knowledge-Based Expert Systems are 
used to provide estimates. One of the most 
challenging things in project planning is es-
timating. How do you estimate the range? 
We use experts and expert knowledge. If 
you can have an expert knowledge program 
in a system that mimics human intelligence, 
then you most likely will get better estima-
tes thanks to artificial intelligence that com-
bined the knowledge of many experts rather 
than you have within your company. 

Based on the fact that AI and automation 
are replacing our daily work tasks, what 
skills and competencies should we de-
velop in order to stay competitive on the 
market?

That’s a great question! Many scientists 
are fantasizing about this. It’s really hard 
to tell what will happen once there is intel-
ligence substantially greater than the hu-
man brain. Humans most likely will merge 

All the work was done by three editors: just 
three persons were covering photography, 
design, illustration, street art, architecture, 
fashion, and food. Until we decided to dele-
gate most of the work to AI, whose activities 
are now part of the FREEYORK’s editorial 
workflow. Day by day, AI is helping us to do 
a better job in content writing, editing, and 
organization.

Our current workflow involves usage of 
three AI tools: an AI that writes the con-
tent of an article, another AI that analyses 
it for grammar mistakes and replaces words 
that don’t fit into a context, and WordLift. 
The first step is to collect some materials on 
a topic. After finding a few sources, we are 
letting AI rewrite them. The second step is 
to analyze what first AI wrote, fix grammar 
mistakes, and replace those words that don’t 
make any sense. Finally, we let WordLift an-
notate an article and make the content re-
adable for machines thus boosting our SEO 
rankings.

Some companies, like IBM, are using Wat-
son (IBM AI) to help businesses work fa-
ster and smarter. How is AI used on a daily 
basis to help Project Managers manage 
their projects?

The potential of AI helping Project Ma-
nagers to deliver their projects successful-
ly is enormous. By using machine learning, 
Project Managers will get more accurate 
estimates, thus saving a lot of money and 
resources for the company. I think we will 
see the rise of AI in project management 
soon, but that doesn’t necessarily mean 
that a lot of people will lose their jobs. Pe-
ople will move to the step further by taking 
more decision-making positions. The more 
you work with numbers and statistics the 
more significant chances of your job being 
replaced by AI. 
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Z sensem i twórczo!
Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami 
po raz drugi we Wrocławiu! 
Z Ewą Serwą, Project Managerem konferencji, rozmawia 
Mirosław Dąbrowski

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

Aleksandra Szczepaniak z  WeDoAcademy. 
Uzupełnienie prelekcji panelem dyskusyjnym 
pozwoliło na mocniej spersonalizowane po-
znanie zdania prelegentów, bowiem pytania 
zadawali wyłącznie uczestnicy konferen-
cji.  A  kolorowe podsumowanie wydarzenia 
na żywo prowadziły Agnieszka Halama 
i Sylwia Tomaszewska ze Szkoły Praktyków 
Wizualnych.

Sporo mówimy o  organizacji wydarzenia, 
a jak Twoje wrażenia po konferencji?  

Jeśli w  piątek o  18:30 uczestnicy konfe-
rencji wciąż są obecni na sali, podczas gdy 
planowane zakończenie miało być o  17:00 

– mogę się tylko cieszyć, bo wiem, że niko-
go nie zmusisz do bycia gdzieś. Jeśli zatem 
z  własnej woli uczestnicy siedzą na spon-
tanicznie zorganizowanym warsztacie z  ko-
munikacji prowadzonym przez profesora 
Andrzeja Blikle, jestem najszczęśliwszym 
project managerem. Wiem, że było warto 
być częścią tego wydarzenia. Dodatkowo 
znowu mieliśmy mały rekord: aż 320 uczest-
ników.

 
Czy chciałabyś coś dodać?

Tak. W  tym miejscu bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim uczestnikom konferen-
cji, prelegentom, zespołowi PMI, partnerom 
i sponsorom wydarzenia IT Volvo Group oraz 
BWM Team Wrocław/Długołęka oraz moje-
mu mężowi Michałowi  Serwie za wymyśle-
nie tej konferencji i  wsparcie. Chciałabym 
również zachęcić do obserwowania naszej 
strony internetowej www.pmi.org.pl oraz 
social mediów, na których znajdziecie wię-
cej informacji o Psychologii w Biznesie i Za-
rządzaniu.

Co było największym wyzwaniem?
Sukces pierwszej edycji Psychologii był 

pewnego rodzaju obciążeniem. Od dobrych 
wydarzeń oczekuje się jeszcze więcej. Istot-
ne było wyciągnięcie wniosków z  pierwszej 
edycji i zrobienie co najmniej tak dobrego wy-
darzenia jak poprzednie. Konferencja na 300 
osób to naprawdę nie lada wyczyn. Kolejnym 
wyzwaniem byli ludzie, od prelegentów za-
czynając na zespole projektowym kończąc. 
Jednak wszystko dobre, co się dobrze kończy. 
Gościliśmy naprawdę wybitnych prelegen-
tów i  mieliśmy super zespół, któremu skła-
dam największe podziękowania.

Jakie założenia towarzyszyły organizacji 
drugiej edycji Psychologii?

Przede wszystkim prelegenci. Założenie 
było proste – prelegenci powinni być unika-
towi w kontekście Dolnego Śląska i wrocław-
skich wydarzeń, mieć zróżnicowany „reper-
tuar” i dać wartość uczestnikom konferencji.  
Gościliśmy Business Doctors, czyli dr Joannę 
Heidtman i  Piotra Piaseckiego – autorów 
Sensotwórczości oraz uznanych trenerów 
ICAN Institute czy Business Harvard Review, 
Michała Rączkę – top influencera Project 
Management, którego chyba specjalnie 
przedstawiać nie trzeba, prof. Andrzeja Bli-
kle – autora książki Doktryna jakości. Rzecz 
o  skutecznym zarządzaniu, Iwonę Wierzbic-
ką – dietetyka klinicznego i  wreszcie Paw-
ła Tkaczyka – eksperta budowania silnych 
marek. Całość konferencji zaś prowadziła 

Psychologia w Biznesie  i Zarządzaniu Pro-
jektami to druga konferencja organizowa-
na przez wrocławski oddział PMI PC w tym 
roku. Jak to robicie?

Przygotowania do drugiej edycji Psycho-
logii w  Biznesie i  Zarządzaniu Projektami 
rozpoczęły się właściwie natychmiast po 
zakończeniu zeszłorocznej, kiedy na gorąco 
wiedzieliśmy, co chcemy i dokąd zmierzamy. 
Wiemy, że organizacja tak dużych eventów 
nie należy do najłatwiejszych, a  po drodze 
mamy również inne wydarzenia, które wy-
magają czasu, ludzi i  chęci.   Umiejętność 
balansowania na granicy różnych ograniczeń 
bardzo się przydała. 

Zatem jaki jest przepis na sukces?
Przede wszystkim wizja, zespół i zaufanie.  

Jeśli wiesz, czego oczekujesz i  do czego dą-
żysz, jakie zadania stawiasz sobie i zespołowi, 
czego wymagasz, to wiesz jakich rezultatów 
możesz się spodziewać. Mimo, że wizja wy-
daje się być najważniejszym czynnikiem wa-
runkującym sukces, zdecydowanie jednak 
praktyka wskazuje, że kluczowi są ludzie, 
zespół i  relacje. To ludzie tworzą atmosfe-
rę, decydują się na współpracę, chcą być 
częścią projektu i  tworzyć dobre rzeczy. To 
ludzie również mogą przeszkadzać, niszczyć 
pracę i generować konflikty, dlatego najważ-
niejsze to zbudować zespół, w którym są do-
bre i zdrowe relacje i pracować z ludźmi, na 
których możesz polegać i możesz się od nich 
uczyć. 
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Majka
Gryczyńska

Lider Koła Naukowego Enactus na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Dzię-
ki pracowitości i chęci pracy z ludźmi miała 
możliwość koordynować projekt społeczny 

– „Needle You Need”. W tym roku akademic-
kim chciałaby zbudować silną organizację, 
która połączy świat akademicki ze światem 
biznesu. Swój wolny czas lubi poświęcać na 
odkrywanie nowych zakątków świata oraz 
kulinarnych smaków.

nej z poznawaniem studentów i ich kultur 
z całego świata, przez ogromny stres przed 
wyjściem na scenę, aż po wzruszenie i dumę 
podczas finałowych prezentacji zwycięskich 
drużyn. Wspomnienia z tego wydarzenia 
pozostaną z nami na całe życie. Ponadto 
doświadczyliśmy, jak ogromną potęgą jest 
Enactus, jak wiele wnosi w życie osób, któ-
re zrzesza, oraz jak wpływa na losy całego 
świata.

Dziękujemy naszym sponsorom – firmie 
Mindspace oraz Uniwersytetowi Ekonomicz-
nemu we Wrocławiu, Enactus Poland, firmie 
Bigram oraz osobom, które nas wspierały 
i pomogły zajść nam tam, gdzie jesteśmy te-
raz! Zamierzamy nadal kontynuować projekt 

„Needle You Need”, niebawem pod postacią 
start-upu w Inkubatorach Przedsiębiorczo-
ści znajdujących się na Uniwersytecie Eko-
nomicznym. Projekt będzie łączył zarówno 
aspekt biznesowy jak i społeczny.

kraje. Każdy z uczestników tego wydarzenia 
mógł podejść do stanowiska danego kraju 
oraz skosztować ich specjałów, rozmawia-
jąc o obyczajach i tradycjach. Wszystko 
odbywało się w akompaniamencie muzyki 
i tańców.  To niesamowite uczucie widzieć 
i słyszeć, jak tak wiele różnych kultur prze-
nika się jednocześnie, tworząc unikalną spo-
łeczność. 

Niezwykle podniosłym momentem była 
gala otwarcia Enactus World Cup 2017 – do-
skonała oprawa medialna oraz wzruszające 
i motywujące przemówienia, podczas któ-
rych salę wypełniły uniesione w górę flagi. 
W środę stanęliśmy w szranki z drużynami 
z naszej grupy – Holandią, Wielką Brytanią 
oraz Gwatemalą. Po raz kolejny poczuliśmy 
te same emocje, które towarzyszyły nam 
podczas wystąpienia w Kinotece, podczas 
polskiego finału – niewyobrażalny stres, ale 
także dumę i radość z faktu, że mamy szansę 
zaprezentować to, czego dokonaliśmy. 

Chociaż nie udało nam się wyjść z grupy, 
to jednak nie mierzymy naszego sukcesu 
przez pryzmat nagród. Największym wyróż-
nieniem dla nas była obecność na Enactus 
World Cup 2017! Ostatniego dnia wysłu-
chaliśmy imponujących prezentacji czterech 
finalistów – Kanady, Puerto Rico, Indii oraz 
Kirgistanu. Z zapartym tchem podziwiali-
śmy ich projekty i wyniki, jakie przyniosły, 
utwierdzając się w przekonaniu, że Enactus 
zrzesza najbardziej kreatywnych i niesamo-
witych studentów na świecie. Ogłoszenie 
wyników przeżywaliśmy nie mniej niż finało-
we drużyny, nagradzając owacjami na stoją-
co zwycięzców – Indie i Kanadę.

To dopiero początek
Ostatnim etapem naszej londyńskiej przy-
gody była impreza pożegnalna, również 
zorganizowana w ExCelu. Ostatnie godziny 
w międzynarodowym gronie spędziliśmy 
tańcząc i rozmawiając z pozostałymi druży-
nami Enactusa z całego świata, zwięczając 
tym samym całe wydarzenie. 

Podczas Enactus World Cup 2017 spędzili-
śmy trzy cudowne dni, pełne wrażeń, doznań 
i rozmów, które teraz pozostały przyjemnym 
wspomnieniem. Przeżywaliśmy wszystkie 
emocje – od ekscytacji i radości związa-

W czerwcu tego roku stanęliśmy pierwszy 
raz na scenie Enactus National Compe-
tition w warszawskiej Kinotece, prezen-
tując nasz projekt, nad którym pracowali-
śmy przez ostatni rok. „Needle You Need”, 
bo taką nosi nazwę, polega na szyciu ko-
cyków z nieużywanych ubrań, angażując 
jednocześnie w ten proces seniorki. 

Po co komu igła z nitką?
NUN (skrócona nazwa projektu) powstał 
w celu działania przeciwko skutkom nad-
miernego konsumpcjonizmu i nieodpowie-
dzialnej produkcji oraz polepszania jakości 
życia seniorów, przez stwarzanie im moż-
liwości spędzania wolnego czasu w sposób 
kreatywny i produktywny, bowiem połowę 
zysków generowanych przez sprzedaż na-
szych kocyków przekazujemy seniorkom 
zangażowanym w ich tworzenie. Niezwy-
kłym wyróżnieniem i zaszczytem jest dla nas 
wygrana krajowej edycji konkursu. Szczegól-
nie, że jesteśmy zupełnie nowym zespołem, 
bo Enactus na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym powstał rok temu. 

Polska to za mało 
Chociaż nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć 
z emocji, które ogarnęły nas po wygranej, 
zdążyliśmy w niespełna cztery miesiące 
przekształcić studencką ideę w firmę, doko-
nać pilatażowej ekspansji na Ukrainie, zaan-
gażować większą grupę seniorek oraz zwięk-
szyć produkcję i sprzedaż naszych kocyków. 
Wygrana w krajowej edycji konkursu zakwa-
lifikowała nas także do edycji światowej 

– swoistych mistrzostw świata, które odbyły 
się w Londynie. Pierwszy dzień w Londynie 
spędziliśmy eksplorując to piękne miasto, 
poznając jego uroki i największe atrakcje. 
Zmęczeni, po kilkugodzinnym spacerze po 
stolicy Anglii, wróciliśmy do hostelu, aby 
przygotować się do wydarzenia jakim był 
Cultural Experience. Wydarzenie to miało na 
celu zbliżenie wszystkich członków Enactus 
poprzez poznanie tradycji wszystkich repre-
zentantów. 

We wtorek ExCel wypełnił się reprezen-
tantami Enactusa z całego świata, którzy 
pełni dumy i entuzjazmu prezentowali swoje 

Enactusa igła z nitką
Majka Gryczyńska
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Jak wiesz, wyprawa na Mount Everest to praw-

dziwe wyzwanie. Miesiące przygotowań, ciężkiej 

pracy, wyrzeczeń. Wszystko po to, aby finalnie 

zdobyć upragniony szczyt. Anna Sarnacka-Smith 

w swojej książce porównuje drogę, jaką musi prze-

być lider właśnie do skomplikowanej wspinaczki 

na najwyższy szczyt świata. 

Jednego można być pewnym – wrodzone pre-

dyspozycje to mit. Jeśli myślisz, że ktoś rodzi się 

liderem, jesteś w błędzie. Ponadto bycie liderem 

to coś więcej niż kompetencje. To siła charakteru. 

Jak twierdzi Anna Sarnacka-Smith, przywództwo 

to nie stanowisko, to styl życia. A wszystko po to, 

aby pomagać innym każdego dnia stawać się lep-

szymi, wspierać kariery zawodowe zespołu, wspo-

magać jego członków w  trudnych chwilach oraz 

przełamywać problemy pojawiające się na drodze. 

Złoty środek to wartości, które są kluczem 

do budowania solidnych fundamentów zespołu. 

Anna Sarnacka-Smith w swojej książce Everest 

lidera dzieli się wnioskami, przemyśleniami oraz 

rozwiązaniami, płynącymi bezpośrednio z  jej 

życia zawodowego. Co więcej na potwierdzenie 

swoich przekonań autorka przekazuje wiedzę i do-

świadczenie zdobyte podczas rozmów z wielolet-

nimi liderami znanymi zarówno w naszym kraju jak 

i za granicą. 

W  książce znajdziemy między innymi wywiad 

z  prof. Andrzejem Blikle, profesorem nauk mate-

matycznych oraz mistrzem cukierniczym w  fir-

mie A. Blikle, który opowiada o  motywowaniu 

godnościowym oraz zarządzaniu w  turkusowych 

organizacjach. Od Roberta Korzeniowskiego, zna-

nego polskiego lekkoatlety, wielokrotnego mistrza 

olimpijskiego, dowiemy się jak ważny jest dobór 

ról w  zespole oraz w  jaki sposób przekłada się 

on na jego efektywność. Z  kolei Marcin Ochnik, 

współwłaściciel i członek zarządu rodzinnej firmy 

Ochnik, zdradzi nam tajniki sukcesu budowania 

firmy opartej na wartościach. 

W  pogodni za kolejnymi wyzwaniami często 

zapominamy, w  czym tkwi siła dobrego lidera. 

Z powodzeniem przypomina nam o tym Anna Sar-

nacka-Smith. Autorka zabiera nas w podróż, pod-

czas której dowiadujemy się, jaką drogę pokonała 

w wyprawie na swój własny Everest. Przypomina, 

że sukces opiera się zwykle na uniwersalnych 

wartościach i mądrym zarządzaniu. Tutaj nie ma 

drogi na skróty. Jest za to droga trudna i wyma-

gająca, lecz dająca niesamowitą satysfakcję oraz 

energię do dalszego działania. Znajdź własną dro-

gę i zdobądź swój Everest!

Anna Sarnacka-Smith, Everest Lidera. O  warto-

ściach, silnym zespole i  skutecznym przywództwie, 

MT Biznes, 2017, s. 264

Jak wejść na 
Everest lidera?
Edyta Samborska

Czy kiedykolwiek zatrzymaliście się na dłuższą 

chwilę i  pomyśleliście, jak efektywni jesteście 

w  komunikowaniu się z  innymi? Czy próbowali-

ście rozważyć, dlaczego jest tyle konfliktów wo-

kół nas? Komunikacja – pewnie większość z nas 

pomyśli, że to utarty temat – a tu niespodzianka. 

Książka Bruno Kahne Deaf-tips. Powerful Com-

munications pokazuje, że jeszcze wiele możemy 

się nauczyć.  Autor to uznany trener komunika-

cji, przywództwa i indywidualnego rozwoju, który 

wykonał fascynujące badania, będące podstawą 

tego opracowania. Publikacja w  oryginalny i  no-

watorski sposób pokazuje, że możemy być znacz-

nie lepsi w komunikowaniu się. Co najciekawsze, 

Bruno udowadnia, że powinniśmy się uczyć od 

niesłyszących, którzy perfekcyjnie komunikują 

się między sobą. 

Dr Kahne w  dwunastu inspirujących lekcjach 

przekazuje nam, jak możemy poprawić naszą ko-

munikację nie tylko w pracy, ale i w życiu prywat-

nym. Każda lekcja przykładami z  życia ilustruje, 

jak wiele nam brakuje, aby być efektywnym 

w  przekazywaniu swoich myśli, a  jednocześnie 

wskazuje, jaką perfekcję w  komunikowaniu się 

osiągają osoby niesłyszące – zapewne ku zasko-

czeniu wielu z  nas. Podstawą jest złota zasada 

– prostota i  precyzja. Osoby niesłyszące mogą 

być dla nas przykładem, że należy skupiać się na 

treści komunikatów, starać się zrozumieć drugą 

osobę bez własnych filtrów, zadawać pytania czy 

też szczególnie dbać o treść wypowiedzi.

Warto zajrzeć do tej publikacji, bo autor za-

dbał nie tylko o przyklady, ale również o prakty-

kę czytelnika. Książka nie jest jedynie ilustracją 

tego,  czego możemy się nauczyć, ale również 

sposobem na wykonanie samooceny (360°) i  jej 

podsumowanie na koniec. Zachęca również do 

praktykowania wskazówek w niej zawartych. Po 

każdej z  dwunastu lekcji znajdziemy podsumo-

wanie z ćwiczeniami do wykonania.

Zdecydowanie jest to opracowanie, które 

w bardzo świeży i inspirujący sposób dotyka bar-

dzo starego tematu. Pokazuje badania przepro-

wadzone przez Bruno Kahne z osobami niesłyszą-

cymi, które motywują do poprawy efektywności 

własnej komunikacji. Książka jest tak skonstru-

owana, że wskazówki łatwo wprowadzić w życie. 

Spróbujcie – zdecydowanie nie pożałujecie!

Dr Bruno Paul Kahne, Deaf Tips: Twelve lessons from 

the Deaf world to improve your communication in 

your personal, social, and professional life, Create-

Space Independent Publishing Platform, s. 212

Komunikacja?
Coś więcej!
Anna Gambal
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Nieoczywiste 
rozwiązania 
scrumowych 
problemów
Szymon Pawłowski

Przewodnik 
zwinnego lidera
Ada Grzenkowicz

Publikacji na temat Scruma ukazało się już tak wiele, 

że nie sposób ich zliczyć. Można byłoby więc zadać 

sobie pytania: po co kolejna? Czy nie napisano już 

wszystkiego, co w tym temacie jest warte omówie-

nia? Książkę Jacka Wieczorka spośród innych wy-

różnia jednak to, że autor unika powtarzania po raz 

kolejny podstaw i teorii, zakładając, że sięgający po 

książkę będzie je znał i ma już pewne doświadcze-

nie w pracy w środowisku zwinnym. Dzięki temu od 

razu przechodzimy do zapoznawania się z typowymi 

bolączkami zespołów scrumowych i wskazówkami, 

jak sobie z nimi poradzić. We wstępie jednak Autor 

zastrzega, że nie są to gotowe rozwiązania – takie 

bowiem nie istnieją. Wskazówki zawarte w książce 

mogą jednak stanowić źródło niezliczonych inspira-

cji, na podstawie których da się wypracować własne 

rozwiązania problemów, pojawiających się w życiu 

niemal każdego zwinnego zespołu. 

Książka podzielona jest na 12 rozdziałów, doty-

czących po kolei: ról, zdarzeń i artefaktów Scruma. 

W  każdym z  nich zdefiniowane jest od kilku do 

dziesięciu „pułapek”, w które, nie ukrywajmy, mogą 

wpaść nawet najbardziej doświadczone zespoły. 

Już sam niezwykle trafny dobór opisanych proble-

mów wskazuje, jak duże doświadczenie w pracy ze 

zwinnymi zespołami posiada autor. Każdy zidenty-

fikowany problem jest następnie opisywany (Iden-

tyfikacja) wraz ze skutkami, które mu towarzyszą 

(Konsekwencje) oraz bardzo pomocnymi, a  często 

nieoczywistymi propozycjami rozwiązań (Porady). 

Co ciekawe, choć książka dedykowana jest zespo-

łom scrumowym, to wiele spośród opisanych pro-

blemów i rozwiązań można odnieść także do realiów 

współpracy każdego zespołu. Mam tu na myśli na 

przykład problemy i porady dotyczące braku wspar-

cia organizacji, występowania w  wielu rolach jed-

nocześnie, braku czasu, braku wizji produktu, nie 

dzielenia się kontekstem biznesowym. 

Zaletą książki jest na pewno to, że można za-

cząć czytać ją… od dowolnego miejsca. Przejrzysta 

struktura książki pomaga w  szybkim znalezieniu 

tego, czego akurat potrzebujemy. Książka przyda 

się nie tylko mniej doświadczonym zespołom, które 

zmagają się z typowymi problemami lub dopiero za-

poznają się ze Scrumem i chciałyby stosować zwin-

ne praktyki lepiej, ucząc się na błędach i doświad-

czeniach innych. Na pewno będzie również źródłem 

pomysłów dla każdego, kto wciąż szuka nowych 

możliwości ciągłego usprawniania pracy zespołu. 

A to przecież istota zwinności…

 

Jacek Wieczorek, Labirynty Scruma. Sprawdzone 

sposoby na najczęstsze pułapki, Jacek Wieczorek 

Consulting, 2017, s. 242

Książka Lyssy Adkins Coaching Agile Teams to 

kompendium wiedzy dla każdego związanego 

z  zarządzaniem projektami zwinnymi. Podtytuł 

publikacji mówi, że jest dedykowana Scrum Ma-

sterom, Agile Coachom oraz Project Managerom 

podczas transformacji. I  zdecydowanie odzwier-

ciedla on przeznaczenie tej książki. Uważam rów-

nież, że poza tym doskonale sprawdzi się nie tylko 

w  trakcie transformacji, ale też przyda się każ-

demu, kto już pracuje w  zwinnej organizacji lub 

w  zwinnym projekcie. Podsuwa nam wiele cen-

nych rad na temat zarządzania zespołem i mówi 

o  tym, jak współpracować z  całą organizacją. 

Autorka podaje wiele realnych przypadków pro-

blemów, które napotykamy i pokazuje jak z nich 

wybrnąć. Dla mnie to taka agile’owa encyklope-

dia, która pomoże nam lepiej zrozumieć, na czym 

polega filozofia Agile i  jak istotne jest wypraco-

wanie jej silnych fundamentów. Dużo miejsca po-

świecono na samoorganizację i proces tworzenia 

odpowiedniego środowiska w  zespołach. Są tu 

zarówno rady, konkretne rozwiązania jak i dobrze 

opisane potencjalne pułapki, które zawsze się po-

jawiają. 

Lyssa Adkins bardzo dobrze opisała także 

podstawową sprawę, jaką jest tzw. zwinny min-

d-set i  jak nad nim pracować, bo to zdecydowa-

nie najistotniejszy apsekt dla organizacji, które 

chcą rozpocząć taką transformację. Na ponad 

300 stronach znajdziemy niemal wszystko co 

potrzebne jest w pracy Agile Coacha czy Scrum 

Mastera, książka ta pomoże rozwinąć skrzydła 

nie tylko nam, ale też naszym zespołom i firmom. 

Jeśli jesteś Agile Coachem, to na pewno pomo-

że Ci ona jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. 

Przeczytasz w niej o tym jak rozwijać zespół, bu-

dować i integrować ze sobą ludzi, jak dbać o nich 

indywidualnie i zespołowo. Z kolei jeśli aspirujesz 

do roli osoby zarządzającej w zwinnym projekcie 

– to zdecydowanie lektura obowiązkowa, która 

pomoże Ci określić, czym powinieneś się zajmo-

wać i  jakie kompetencje powinieneś rozwinąć. 

Coaching Agile Teams to poradnik dla każdego, 

kto pracuje zwinnie lub dopiero zaczyna swoją 

podróż z  agile. Napisany jest bardzo przystęp-

nym językiem, z pewnością pomoże nawet bardzo 

doświadczonym kierownikom projektów. Lubię 

książki, które zmuszają do myślenia albo inspirują 

do działania – ta właśnie taka jest i dlatego warto 

ją przeczytać, a w codziennej pracy regularnie do 

niej zaglądać. 

Lyssa Adkins, Coaching Agile Teams. A companion 

for Scrum Masters, Agile Coaches, and Project Man-

agers in Transition, Addison Wesley, 2010, s. 315

STREFA PMI, NR 19, GRUDZIEŃ 2017, WWW.STREFAPMI.PL 61

http://www.strefapmi.pl


dr
 J

er
zy

 S
ta

w
ic

ki
. Ź

ró
dł

o:
 J

. S
ta

w
ic

ki

Większość moich znajomych uczestniczy 
w różnych szkoleniach, kursach, spotkaniach 
mających na celu rozwój i doskonalenie kwa-
lifikacji. Sam zresztą od czasu do czasu także 
robię to samo. Kwitnie coaching, a Develop 
Project Team to także jeden z procesów stan-
dardu PMBOK® Guide. Słowa: rozwój, doskona-
lenie odmieniane są przez wszystkie przypadki. 

Powiecie: to świetnie, tylko tak dalej. Ja zaś 
odpowiem: czyżby? A może w tym pędzie do 
samorozwoju coś jednak nam umyka? Jeśli ten 
rozwój (samorozwój) ma służyć uczynieniu sie-
bie lepszym w sensie lepszego człowieka, do-
skonalszego moralnie, to pełna zgoda. Jednak 
kilka aspektów tego samorozwoju budzi mój 
poważny niepokój: czy aby idzie on we właści-
wą stronę.

Oto pierwszy z tych aspektów. Większość 
szkoleń związana jest z podniesieniem warto-
ści (użyteczności) na rynku pracy. W praktyce 
oznacza to, że staliśmy się – jako jednostki 

– towarem, który ktoś kupuje, sprzedaje, a my 
tylko staramy się zwiększyć cenę tego towaru, 
czyli... nas. Co w praktyce prowadzi do takich 
zjawisk, jak egoizm i brak szacunku dla innych 
ludzi. Do egoizmu, bo przecież jak nie ja, to 
ktoś inny dostanie pracę, awans, lepszą „furę 
służbową”. Byt kształtuje świadomość – jak 
mawiał pewien klasyk. No więc byt, w którym 
dominuje egoizm i walka z innymi prowadzi 
szybko do braku zaufania i do zburzenia relacji 
społecznych. Coraz bardziej sytuacja zaczyna 
przypominać dżunglę z walczącymi między 
sobą osobnikami. Coraz bardziej też ugrunto-
wuje się świadomość, że walka jest naturalnym 
stanem ludzkiego życia i – równie bzdurny po-
gląd – że nie ma czegoś takiego jak społeczeń-

Pułapki 
samorozwoju

Jerzy Stawicki

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).

stwo. Efekty? Wystarczy tylko nieco rozejrzeć 
się wokół siebie, także po świecie.

Jest jeszcze inny element „ciemnej strony” 
tego rozwoju związany z hasłem „doskonale-
nie” . Co bowiem można „doskonalić”? Proste: 
coś ułomnego, niedobrego, wymagającego na-
prawy. W praktyce oznacza to uznanie, że je-
steśmy jednostkami, wymagającymi naprawy, 
że możemy być lepsi niż jesteśmy. Z drugiej zaś 
strony ta „doskonałość” oznacza, że możemy 
osiągnąć wszystko i że niemal zawsze – jak 
tylko będziemy się starali, np. zdobywając 
nowe kompetencje – możliwe jest osiągnięcie 
sukcesu. Tylko, że... w życiu to tak nie dzia-
ła. Już Walt Whitman pisał w Song of Myself:  

„… jestem wielu, składam się z wielości”. Czło-
wiek jest istotą wielowymiarową. A porażka 
to taki sam aspekt rzeczywistości, jak sukces. 
Więc znowu efektem dążenia do tej dosko-
nałości jest jego przeciwieństwo: niemożność 
pogodzenia się z porażką, coraz większe fru-
stracje, gdy jednak nie osiągnęliśmy tego suk-
cesu. Coraz bardziej też ujawnia się egoizm: 

„ja”, „mój sukces”, „ja”, itd. Maszyneria kręci się, 
tyle że w drugą stronę. Stajemy się coraz bar-
dziej zagubieni, coraz bardziej nie rozumiejąc, 
dlaczego dzieje się to co się dzieje. Coraz dalsi 
od „doskonałości”.

Pamiętacie jaki miał być cel tego rozwoju? 
Uczynienie siebie lepszym w sensie lepszego 
człowieka (doskonalszego moralnie). Cel ten 
zagubił się gdzieś na drodze współcześnie ro-
zumianego i praktykowanego samodoskonale-
nia.

Może więc warto zmienić podejście? Może 
warto ten samorozwój rozpocząć od studiowa-
nia filozofii. Filozofii rozumianej przez Chryzypa 

– najważniejszego chyba antycznego teoretyka 
stoicyzmu – jako „kultywowanie poprawności 
rozumowania”, czyli pielęgnowanie procesów 
rozumowania pozwalające dotknąć tego, co 
boskie i ponadczasowe w człowieku i oddać 
temu cześć. Dzięki filozofii uzyskamy zarów-
no wewnętrzną spójność, jak i precyzyjniejszy, 
bardziej racjonalny ogląd otaczającego nas 
świata. 

I może warto też uznać, że jesteśmy isto-
tami wielowymiarowymi, że mamy i będziemy 
mieli i słabe i mocne punkty, cechy wspaniałe, 
jak i te „po ciemnej stronie księżyca”. Że za-
równo sukces, jak i porażka są nieodłącznymi 
elementami naszych doświadczeń.

A samorozwój?  Zapomnijcie. Od razu poczu-
jecie się lepiej, będziecie lepsi.
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Atos Poland
Global Delivery Center

Droga do Twojego rozwoju
PPM&PMO

- atrakcyjne wynagrodzenie
- udział w ciekawych projektach
- szkolenia, certy�kacje 
  i programy rozwojowe
- bogaty pakiet
  świadczeń socjalnych
- prace zdalną
- pakiet relokacyjny

I wiele innych

Oferujemy:

Jesteśmy ponad 200 osobowym zespołem dynamicznie rosnącym od ponad 3 lat

Dostarczamy rozwiązania z zarządzania programami i projektami w usługach IT

Realizujemy projekty o zasięgu globalnym


