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There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, 
or more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction 
of a new order of things

Niccolo Machiavelli

Drodzy Czytelnicy!

Wyglądając za okno widzimy 

jak przyroda budzi się do życia 

z zimowego letargu. Czy jeste-

śmy w stanie znaleźć bardziej 

namacalny przykład tego, że 

żyjemy w ciągle zmieniającym 

się otoczeniu? Część niniejszego 

numeru „Strefy PMI” poświęciliśmy właśnie temu, jak w możliwie najlepszy spo-

sób przeprowadzać organizacje przez zmiany. O roli przywódcy i jego kompeten-

cjach, niezbędnych by skutecznie przewodzić zmianom w organizacji pisze Joanna 

Dąbrowska (s. 16). Do tych kompetencji zaliczymy przede wszystkim umiejętności 

komunikacyjne, które, wraz z wyzwaniami komunikacji w złożonym środowisku 

projektowym, przedstawiła Anna Gambal (s. 24). W procesie zmiany organizacyjnej 

pomocne może okazać się również zastosowanie facylitacji, której tajniki odkrywa 

Paweł Dąbrowski (s. 9), oraz ciągłego usprawniania, na przykład poprzez retrospek-

cje, których zdalne prowadzenie wraz z pomocnymi narzędziami przybliża nam Ada 

Grzenkowicz (s. 20). Z kolei z wywiadu z Gabrielem Sznajderem dowiemy się, jakie 

są podobieństwa między wyzwaniami PM-a, a pracą pilota (s. 32).  

W bieżącym numerze szczególny nacisk położyliśmy na praktyczne aspekty pracy 

kierownika projektu. W stale rozwijanym przez nas dziale „Strefa Praktyki”, oprócz 

wyżej wspomnianych artykułów o narzędziach retrospekcji i wyzwaniach ko-

munikacji, znajdziecie też omówienie zasad stosowania metody Scrumban (Edyta 

Samborska, s. 28) oraz praktykę przygotowania warsztatów w oparciu o cykl Kolba 

(Łukasz Krupa, s. 30).

Oddajemy zatem w Wasze ręce jubileuszowy, 20. numer „Strefy PMI”. Nasz kwar-

talnik ma już pięć lat, w trakcie których regularnie, co trzy miesiące dostarczaliśmy 

Wam wiedzę i inspiracje do rozwoju. W tym miejscu dziękujemy wszystkim do-

tychczasowym Wolontariuszom zaangażowanym w prace redakcji przez ostatnich 

pięć lat – kwartalnik zawsze tworzył zespół osób, które w czasie wolnym wspierają 

misję PMI PC i popularyzują dobre praktyki zarządzania projektami w kraju i na 

świecie.

Świętowanie w gronie Czytelników rozpoczniemy następnym numerem, otwie-

rającym kolejną strefową „pięciolatkę”. Niespodzianek z okazji okrągłego jubileuszu 

wyczekujcie zatem w wydaniu wakacyjnym!

Zapraszamy do lektury.
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Risk Management – for beginners 
and not only
Piotr Sobolewski

what in the project can happen positively 
to exploit it. Surprised? For those starting 
adventure with Project Management – yes, 
risks are also positive. They are called Op-
portunities and our job as PMs is to find the 
ways to materialize them if they can support 
success of our project in various axis. Do you 
need an example? Imagine that you are a PM 
transferring some technologies from one of 
the west EU locations to Poland. While sip-
ping a beer with one of your friends, you have 
found out that you may obtain a grant from 
EU covering 50% of the costs of implementa-
tion of new technology. Normally, this tech-
nology would cost your company a  fortune. 
Because in Poland your company may obtain 
the grant replacing one technology to anoth-
er, your company could become the market 
leader and save additional operational cost 
after project implementation compared to 
a situation when you invested a comparable 
amount of money using existing old technol-
ogy. Worth exploring and getting the interest 
of your stakeholders? Without a doubt. This 
is an example of positive risk you should 
manage as any other negative one. 

Coming back to the Risk Management as 
such, it is a  process which have its inputs, 
processing steps and outputs. 

Inputs – Do you have any in mind already? 
In general, they are all around you in the pro-

recruitment. If you are going for an interview 
for a  PM role in a  mature organization, be 
more than sure that this area will be thor-
oughly checked. With regret, I  have to say 
that many of interviews showed that even 
experienced PMs have some difficulties with 
describing the process, they are not sure how 
to tailor it, or when quantitative analysis 
should be applied. Similar situation appears 
when project audits are carried out. Ask your-
self and answer sincerely how good are you 
at managing risk? I would like to emphasize 
the word “managing”, so it is not only about 
identifying and performing some first process 
steps, but also further assessment of the risk, 
agreeing upon risk responses, identifying risk 
triggers and putting in place plans for you 
and your team to respond on risk, either to 
prevent/exploit or apply plans when a  risk 
occurs and regularly control it.

So, what is Risk Management? Simply put, 
is all about anticipation of what can go wrong 
in the project so that you may prevent it, or 

First, let me explain why I  have written 
this article in English. Well, Strefa PMI is 
more and more recognizable. There are 
more and more foreigners working in our 
organization and I frequently receive com-
ments that it is a shame that most articles 
are written in Polish. For the sake of my 
department mates, this one is going to be 
in English. The second reason is my lazi-
ness. My whole knowledge and experience 
in Project Management was gained in Eng-
lish so, frankly speaking, I am hardly able 
to translate all I know using proper Polish 
vocabulary.

Let’s start then with Risk Management as 
a crucial area for every PM. I would also dare 
to say that it is an area which distinguishes 
a good PM from “a common manager” who 
often gets into PM’s shoes for various rea-
sons. He/she may feel proficient in business 
case, co-ordination or delegation, while risk 
management is then more or less neglected. 
I’ll give you a hint, as a person carrying out 
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cases the templates were created by experi-
enced PMs who were aware about the fact 
that, first of all, qualitative analysis should 
be done and only after that, a  conscious 
decision is taken to select certain risks for 
quantitative analysis. Unfortunately, it may 
have happened that later the process is 
blindly copied to the procedures and execut-
ed as a requirement. 

Risk Responses – What are they? Simply 
put, they are reactions to risks that we have 
identified. We can:

 ■ Avoid: plan actions to eliminate the 
threat. For example, extend the scope by 
implementing 100% product control or, 
contrary to that, decrease the scope by 
getting rid of the risky requirement.

 ■ Mitigate: plan actions which decrease 
the probability of the threat, its impact 
or both of them. 

 ■ Transfer: make the other party responsi-
ble for the risk. It may be insurance, set-
ting options for exchange rate and many 
others.

 ■ Accept: This is applicable both for threats 
and opportunities. What does it mean? 
You simply accept the fact that it may 
happen. It does not mean you reactively 
await it. You should prepare a Plan B, if 
the risk occurs. You apply this response 
usually when it is little or if there is no 
chance to prevent it (e.g. economic cri-
sis) or when the cost of prevention would 
greatly exceed recovery plans when the 
risk occurs.

 ■ Exploit: plan actions to make sure the 
opportunity occurs. For example, hire 
a specialist for EU grant to gain cost re-
covery in the aforementioned example.

 ■ Enhance: increase the likelihood or the 
impact of the opportunity. 

 ■ Share: plan the actions to involve third 
parties to increase opportunity to bring 
the most expected results. For exam-
ple, to create a joint-venture with local 
company being experienced on the lo-
cal market or involve some technology 
experts increasing likelihood of the op-
portunity.

Now that we have identified, analyzed and 
elaborated risk responses, it is time to agree 
on where to store them and how they should 
be managed further. The place is a Risk Reg-
ister which is an Output of the mentioned 
process steps. From my experience, there 
are 2 approaches to maintain a Risk Register. 
You are either obliged to use some company 
templates, and hopefully there will be plans 

Analyzing – If you stop your risk identifica-
tion on few points like risk of resource short-
age, risk of power shortage, risk of delay on 
signature because your stakeholders are 
busy and not responsive, then you are prob-
ably asking yourself now, “what analysis”? 
I have it registered, written with some notes 
and now I need them all to be managed. If 
you, however, have done your job thorough-
ly, you have now hundreds of risks. In order 
to manage them properly, what you need 
to do at first place is to prioritize them. The 
most common technique is to apply Prob-
ability and Impact Matrix simply by multi-
plying what is the probability of occurrence 
by impact on your project. You are a PM, not 
a  magician, so you cannot cope with all of 
them. Project is a  change so, by definition, 
it is something uncertain and your job is to 
minimize the risks but you won’t be able to 
take care of them all. That means, howev-
er, that you will be able to manage them all 
because you’ll take conscious decision which 
to take care of first and how much attention 
attach to it and you may also change your 
approach when some other circumstanc-
es pop up. In risk analysis, Categorization 
is also important. It is made in association 
with some manageable categories. In social 
media, it is very popular to use #tagging so 
for fans of #tagging it will be easy to under-
stand why we assign categories to risks. It 
is to link identified risk to some group you 
want to manage in bulk or just to find it in 
a  simple way if, during execution, you find 
that it is important to review and re-assess 
particular group of risks. When analyzing 
a risk, do not forget to assign Risk Urgency. 
Some risks might be critical based on prob-
ability and impact analysis but potentially 
likely to occur in late future, while less criti-
cal risks may materialize very soon. General-
izing, that part of analysis is called Qualita-
tive. In some cases you may identify a need 
for more thorough analysis, especially of the 
impact reflected in financial representation, 
impact of the risks on schedule, reserves, or 
analyze which option to choose by drawing 
a decision tree. Then we may start to speak 
about Quantitative risk analysis. The most 
well-known technics are EMV, Monte Carlo, 
Sensitivity Analysis with its Tornado diagram 
and Decision tree. A  hint, if in your organ-
ization someone gave you a  template with 
tens of fields for thorough financial analysis 
for every risk, including primary cost, cost of 
residual risk, etc., gently ask in a professional 
manner whether it is really needed. In many 

ject environment. When you start a project, 
and further, when you are in the middle of it, 
or moving towards the end of it. To be more 
specific, when you start, obviously, it will be 
your Project Charter or any other mandate, if 
you use any methodology other than PMBOK 
based, Stakeholder Register and environment 
you work at. Furthermore, among others, it 
is your scope, estimates, management plans 
and outputs from monitoring and controlling 
processes. 

Steps of the process – Planning how 
you are going to approach risk manage-
ment, identifying the risk, analyzing the 
risk (following PMBOK qualitatively and 
quantitatively), planning risk responses and, 
last but not least, controlling the risk. So 
let’s have some deeper insight in some of 
them. 

Planning – Usually, at the beginning of 
your PM carrier you google seeking some ex-
amples of risk register and feel great showing 
off to your boss how good you are. It espe-
cially concerns organizations where there are 
no PM processes built. But have you thought 
of things like who is responsible for what, 
how to organize your risks if you identify 
hundreds of them e.g. by streams, technolo-
gy, org units, internal/external, what are the 
definitions of probability of occurrence or im-
pact, what is the scale? Imagine that you ask 
your team member to analyze a  risk. From 
his/her perspective, there is some risk which 
may cause not delivering his piece of work 
on time and he/she assesses the impact as 
10 in 1-10 scale, while from your perspective 
you might realize that there are 3 alterna-
tives within R&D project in parallel and delay 
in one of the streams does not affect your 
ultimate baseline much, so you would rather 
assess that as 5. So before you start acting 
like many of your “manager” colleagues do, 
think and plan what you are going to achieve 
and how you are going to execute and con-
trol it. Describe it to have a common ground, 
common criteria, guideline for your team and 
yourself. That is planning of risk manage-
ment.

Identifying – At this, I believe, you are the 
best from the whole process. I even assume 
that most of you do it with your teams and 
use logs from previous projects. There might 
be several articles written and several train-
ing sessions prepared about which technics 
to apply. The most common ones are brain-
storming, interviewing your stakeholders 
(especially the key one), root cause analysis 
with Ishikawa in first row.
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15+ years of experience in Project Man-
agement in the area of manufacturing, au-
tomotive and lately in IT, working at Atos 
Global Delivery Centre Bydgoszcz hold-
ing the position of Senior Project Portfolio 
Manager.  Occasionally being a  lecturer 
on  Advanced Project Management facul-
ty at Wyższa Szkoła Bankowa. Passion is 
measured by the amount of free time spent 
and level of joy it brings and most of it goes 
to his three little monsters and... of course 
Project Management.

Piotr
Sobolewski
MBA, PMP®, P2P

so as you can imagine I have more than 1 lit-
tle monster. This led me to move recently to 
the suburbs and I was faced with an entirely 
new situation. Initially, in our professional 
nomenclature, I have had many issues which 
I had to elaborate quick workarounds for. Af-
ter I managed to implement them I  started 
to anticipate what can happen to me and 
how to react. For some aspects I still have no 
good answers, some risks I already prevented 
from happening and others I managed to ex-
ploit. Sounds familiar? Yes, in your private life 
you can either practice or use professional 
competences to establish a Risk Register and 
perform risk management. I  strongly recom-
mend that to you. Here is an example,  small  
extract which fits for my purpose but you 
may want to create either a simpler or more 
extensive one. 

Good luck with your Risk Management.

 ■ There are also many other items like re-
sidual risk, secondary risks, references to 
other PM documents.

We have planned how we are going to 
approach risk management, we have identi-
fied and analyzed the risk and assigned risk 
responses. It would be useless if we do not 
start to control our risks. It is important to 
set ourselves a  rigor to review the register, 
sort it out by urgency, follow up if planned 
action are being done, re-assess risks as 
they may become less severe, or contrary, 
increase their severity and likelihood. Guess 
what else? In an ongoing way, you also iden-
tify new risks and repeat the whole process 
over and over again. Do not leave it as an ad 
hoc action when time allows. Place it in your 
part of PM WBS. Book slots in your calendar. 
Do this exercise and, when asked, why you 
would like to book so many hours on a par-
ticular project certainly you can support 
yourself stating that X amount of hours you 
have booked for risk management. I bet that 
even a newbie would not claim that this is 
unnecessary.

Moving towards the end, you have either 
refreshed some basis or learnt some new 
stuff. If you start your adventure with Project 
Management, and I know that Strefa PMI is 
very popular among those who look forward 
to start a career as a PM, I have something for 
you to practice. Only then you would be able 
to show your experience during an interview. 
It might also be a good idea for every expe-
rience because if you are good at this in pro-
fessional life, why not use this competence 
in private life? I benefit from 500+ program, 

created prior to that where you obtain some 
flexibility to work on it following certain cri-
teria (see my hint above about filling in de-
tailed financial information for every single 
risk), or you create/adapt your own template 
which will fit for purpose of your particular 
project. There might be various items stored 
in Risk Register. Is up to you and it comes 
with experience to know which are worth 
placing to find balance between workload to 
feed with information and workload to man-
age later. It is important to take conscious 
decisions. Some items might be manageable 
when stored in separate fields and some you 
just may put as a comment. From my expe-
rience, a very extensive document with tens 
of columns becomes less useful than a sim-
ple one. So decide on your own. Nevertheless, 
it is worth placing information about:

 ■ Risk owner and risk actioner – a person 
accountable and responsible. Good prac-
tice – never place generalities. If you 
need more than 1 person or info about 
department, then the second one should 
be placed in brackets but only one as pri-
mary.

 ■ Risk triggers – event, timeline or action 
when risk can occur to observe actively 
what is the risk status and implement ac-
tion planned under risk response.

 ■ Contingency plans – the plans you put in 
action when the risk occurs.

 ■ Fallback plans – the plans to be brought 
to life if contingency plans would fail. We 
could call them plans C. The example is 
a  roll-back plan to original state during 
IT migration.

ID Risk Consequence Risk
Response Risk Trigger Mitigation Action

Miti-
gation 
cost

Status Residual risk Responce to 
residual

1 Water frozen in 
pipes next to 
water pump

Water missing (N)Mitigate Temperature 
goes below 0°C

Cover with styrofoam and isolating 
wadding

50 Done At very low temper-
ature it may freeze 
anyway

Use boil-
ing-water when 
cesspool service 
comes

2 Frozen cover for 
cesspool

Inability to empty. Demaging 
paving.

(N)Mitigate Temperature 
goes below 0°C

Use frost-resistant grease. 10 Done Some water anyway 
may lick between 
grease and frost the 
cover.

3 Electricity break-
down

No heating, water and lights (N)Mitigate Power failure Buy power generator e.g. 900 In Pro-
gress

4 Entry gate frozen Inability to in or out from 
home by car

(N)Mitigate Temperature 
goes below 0°C, 
glaze outside

TBD In Pro-
gress

5 Outside blinders 
frozen 

Inability to open the blinder, 
demaging the blinders at 
attempt of opening

(N)Accept Temperature 
goes below 
0°C, glaze 
outside

Do nothing. Absolutely do not at-
tempt to switch on as may demage 
blinder and/or electric motor. In 
case of demage call service (check 
in One Note)

0 Done

6 Community may 
obtain grant to 
subsidy heat pump

Cost of heat pump with sub-
sidies might be lower than 
connecting to gas network

(P)Enhance Formal message 
on community 
www

1. Prepare business case heat pump 
vs gas 2. Submitt an application

TBD In Pro-
gress

7 Water pump 
breakdown

No water (N)Accept No water Call to Serwis (look for details in 
OneNote)

200 Done
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– Ale właściwie dlaczego „facylitacja”? 
Wszystko musi być po angielsku? Nie moż-
na tego jakoś zwyczajnie nazwać? – Z po-
dobną reakcją stykam się często, kiedy na 
pytanie czym się zajmuję, odpowiadam, że 
jestem analitykiem biznesowym i facylita-
torem. Najczęściej odpowiadam w  takich 
sytuacjach pytaniem: – No, można, ale 
jak? Nie jest to moderowanie, które pole-
ga przede wszystkim na sterowaniu i  za-
rządzaniu przepływem informacji. Nie jest 
to też mediacja, bo choć w facylitacji rów-
nież pojawiają się sytuacje konfliktowe, to 
nie są one jej sednem. Nie jest to również 
zarządzanie, ani szkolenie, ani doradztwo, 
ani coaching, czy mentoring… Facylitacja 
to zajęcie inne niż wszystkie wymienione, 
wypada je zatem jakoś nazwać. A  skoro 
nazywa się ono podobnie w  wielu innych 
językach, to może dobrze, żeby nazwać je 
tak również po polsku…

Lubię rozmawiać na temat facylitacji, bo 
po pierwsze niemal zawsze takie rozmowy 
prowadzą do odkrywczych wniosków i  ob-
serwacji, a po drugie uważam facylitację za 
zajęcie ciekawe i pożyteczne, a wobec tego 
warte popularyzowania. Mój związek z facy-
litacją to zresztą taka „miłość od pierwszego 
wejrzenia”. Trwa już kilkanaście lat i  raczej 
nieprędko się skończy, bo każda możliwość 
sprawdzenia się w tej roli pozwala mi odkryć, 
że jest ona jeszcze ciekawsza i  bardziej po-
żyteczna, niż sądziłem wcześniej. Właściwie, 
mógłbym dodać jeszcze jeden powód, dla 
którego lubię rozmowy o facylitacji – nigdy 
nie wiadomo jak się potoczą. Na pierwszy 
rzut oka może się to wydać nieco zaskakują-
ce. Wszak – w dużym uproszczeniu – główne 
elementy roli facylitatora obejmują: staranne 
zaprojektowanie procesu ułatwiającego gru-
pie osiągnięcie określonego celu, asertywne 
zrealizowanie tego procesu i zadbanie o par-

tycypację wszystkich członków grupy oraz 
przeprowadzenie uczestników przez wszel-
kie trudne sytuacje, które mogą się pojawić 
po drodze1. Kluczem do tego, by skutecznie 
tę rolę odegrać jest szeroko rozumiana umie-
jętność zachowania kontroli nad procesem 
i  interweniowanie w  sytuacjach, w  których 
grupa od tego procesu odchodzi, albo kiedy 
się on nie sprawdza. Rzecz w tym, że kiedy 
angażuję się w  rozmowę na temat facylita-
cji… przestaję być facylitatorem. Treść takiej 
rozmowy interesuje mnie znacznie bardziej, 
aniżeli jej przebieg, a  zaskakujące zwroty 
i  kierunki raczej zwiększają atrakcyjność 
konwersacji niż przeszkadzają.

Jakie ma pan doświadczenie 
w naszej branży?

To pytanie słyszę niejednokrotnie w  czasie 
rozmów z  potencjalnymi klientami. Wydaje 
im się, że specjalista spoza organizacji może 
pomóc w  rozwiązaniu jej problemów tylko 
wtedy, kiedy bardzo dobrze rozumie specy-
fikę biznesu, którym się zajmuje, a  w  prze-
szłości (najlepiej niezbyt odległej) skutecznie 
rozwiązał problemy innych organizacji dzia-
łających w  tej samej branży. Całkiem moż-

Bazgroły o bazgrołach, czyli co to 
jest facylitacja i do czego służy
Paweł Dąbrowski
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liwe, że organizacja potrzebuje właśnie po-
mocy doradcy specjalizującego się w danym 
aspekcie lub danej dziedzinie biznesu. Jako 
facylitator pomagam jednak organizacjom 
w  inny sposób aniżeli konsultant. Często 
bowiem organizacji brakuje nie tyle kom-
petencji fachowych, czy technicznych, ile 
umiejętności stworzenia warunków pozwa-
lających na pełne wykorzystanie posiada-
nego potencjału. Przyczyny mogą mieć cha-
rakter kulturowy, czy psychologiczny. Mogą 
wynikać z  barier wewnątrzkorporacyjnych, 
braku zaufania, motywacji, zaburzonych re-
lacji miedzy członkami organizacji, a zwykle 
po prostu z  braku wiedzy „jak się za to za-
brać”. Kilkanaście miesięcy temu zetknąłem 
się z  firmą X specjalizującą się we wdroże-
niach pewnego systemu informatycznego 
wspomagającego ważny obszar zarządzania 
istniejący właściwie w  każdej organizacji. 
Klienci zainteresowani wdrożeniem takiego 
systemu mieli alternatywę w  postaci kilku 
innych, w  gruncie rzeczy bardzo podobnie 
działających systemów. Mogli również zde-
cydować się na inną firmę wdrażającą. Ze 
względu na reputację i  jakość często sami 
zgłaszali się do firmy X. Mimo to, jej kierow-
nictwo uważało, że w pewnych obszarach re-
alizacji projektów wdrożeniowych potrzebne 
są usprawnienia. Potrafili nawet wskazać te 
obszary, ale twierdzili, że nie mają dobrego 
pomysłu jak to zrobić. W  trakcie spotkania 
bardzo szybko padło wspomniane wyżej py-
tanie. Odparłem, że będę w  stanie bardziej 
uczciwie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli 
najpierw porozmawiamy chwilę i  sam za-
dam im kilka pytań. Zdaje się, że wzbudziło 

to pewne zaciekawienie, bo moi rozmów-
cy zgodzili się. Rozmowa utwierdziła mnie 
w  przekonaniu, że kompetencje potrzebne 
do rozwiązania trapiących ich problemów 
są na miejscu i  że potrzebny jest mecha-
nizm, który skutecznie uruchomi kreatyw-
ność wszystkich potrzebnych osób, pozwoli 
przedyskutować i  doprecyzować zapropono-
wane rozwiązania, a dopiero na zakończenie 
umożliwi ocenę i  wybór takiego podejścia, 
które wspólnie uznają za najlepsze. Zapro-
ponowałem przygotowanie i  przeprowadze-
nie kilkugodzinnego warsztatu kreatywnego 
połączonego z  paroma spotkaniami pozwa-
lającymi mi zaprojektować taki warsztat 
i rekomendację dotyczącą powarsztatowego 
procesu podjęcia decyzji o wyborze i wdroże-
niu konkretnego rozwiązania. Opowiedziałem 
o  podobnych warsztatach facylitowanych 
przeze mnie w przeszłości i – odpowiadając 
na początkowe pytanie – dodałem, że… ża-
den z nich nie odbył się w firmie wdrażającej 
systemy informatyczne.

Na czym polega partycypacja?
Trudno się dziwić, że wiele osób słysząc po-
dobne historie wykazuje pewien sceptycyzm. 

– O  tak, – powiadają – już tego próbowali-
śmy, i  takie spotkania to tylko strata cza-
su. Mówią zawsze ci sami, reszta potakuje 
i  kiwa głowami, a potem i  tak prezes decy-
duje inaczej. – Jedną z  kluczowych cech 
skutecznych rozwiązań jest ich akcepta-
cja przez większość interesariuszy (najle-
piej wszystkich). Żeby do tego doszło trzeba 
tych ludzi faktycznie włączyć w proces wy-

pracowywania rozwiązania. Trzeba im po-
zwolić przedstawić swoje racje i swój punkt 
widzenia. Trzeba ich wysłuchać. Trzeba rów-
nież dać im czas i  możliwość wysłuchania 
innych, a to często trwa dłużej niż wypowie-
dzenie własnego zdania. Niezmiernie ważne 
jest również ustalenie akceptowanego przez 
wszystkich procesu decyzyjnego i późniejsze 
przestrzeganie tego procesu. No i  wreszcie 

– wybrane rozwiązanie trzeba skutecznie 
wdrożyć. Stwierdzenie, że wszyscy są odpo-
wiedzialni za sukces to pusty frazes, jeśli nie 
określi się jasnej, cząstkowej, indywidualnej 
odpowiedzialności za poszczególne działa-
nia składające się na wdrożenie rozwiązania. 
Jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń, 
w  jakich miałem przyjemność uczestniczyć 
w  roli jednego z siedmiu facylitatorów były 
warsztaty planowania strategicznego dla 
dużej organizacji. Wzięło w nich udział łącz-
nie prawie 100 osób zarządzających różnymi 
jednostkami biznesowymi i  spółkami. Mogę 
z czystym sumieniem powiedzieć, że w trak-
cie warsztatu trwającego od 9 rano do 6 po 
południu, przez pięć kolejnych dni, żadna 
z tych osób nie była pozostawiona sama so-
bie ani na chwilę. Przeszliśmy wspólnie przez 
wszystkie etapy procesu planowania strate-
gicznego rozpoczynając od określenia wizji 
i misji, a kończąc na przygotowaniu planów 
operacyjnych, przydzieleniu zadań i  ziden-
tyfikowaniu mechanizmów monitorujących 
realizację tych zadań. Wszyscy ci uczestnicy, 
z którymi miałem okazję rozmawiać w trakcie 
warsztatu i po jego zakończeniu przyznawali, 
że wypracowane plany wydają się w najlep-
szy sposób łączyć oczekiwania wszystkich 
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Posiada ponad 20-letnie doświadczenie 
jako kierownik projektu, facylitator, trener 
oraz analityk i  konsultant biznesowy. An-
gażuje się w  projekty edukacyjne, projekty 
optymalizacji procesów biznesowych, wdro-
żenia standardów i  metodyk zarządzania 
projektami oraz analizy biznesowej. Prze-
prowadza audyty i  badania projektów na 
różnych etapach realizacji. Autor polskiego 
wydania PMBOK® Guide. Jeden ze współza-
łożycieli polskiego oddziału stowarzyszenia 
IIBA®. Obecnie w firmie WHITECOM prowa-
dzi szkolenia oraz projekty doradcze i wdro-
żeniowe.

interesariuszy. I – co najważniejsze – wszy-
scy oni nagminnie używali zaimka „nasz” 
odmienianego na wszelkie możliwe sposo-
by. Nie mam żadnych wątpliwości, że stało 
się tak dzięki ich pełnemu zaangażowaniu 
w każdą minutę tego wydarzenia. A żeby tak 
się stało trzeba było wcześniej każdą minutę 
zaplanować. Pomimo, że cała sesja opierała 
się na znanym i  wielokrotnie sprawdzonym 
modelu, jej przygotowanie zajęło kilka tygo-
dni, agenda liczyła sobie kilkanaście stron, 
a  materiały i  instrukcje dla facylitatorów 
i  uczestników z  trudem mieściły się w  du-
żym segregatorze. Jako facylitatorzy byliśmy 
przygotowani na różne sytuacje i  interwen-
cje, co pozwalało nam skuteczniej reagować 
już w trakcie sesji. Mimo tak starannie przy-
gotowanego planu, nie obyło się bez wielu 
nieprzewidzianych sytuacji, w  których mu-
sieliśmy improwizować. Jak stwierdził pruski 
feldmarszałek Helmuth von Moltke: „Żaden 
plan nie przetrwa konfrontacji z wrogiem”.

Co decyduje o skutecznej 
facylitacji?

Roger Schwarz2 uważa, że skuteczność fa-
cylitacji trzeba oceniać w  trzech podstawo-
wych wymiarach:

 ■ Performance, czyli stopień, w  jakim re-
zultaty facylitacji spełniają oczekiwania 
interesariuszy,

 ■ Process, czyli stopień, w  jakim użyte 
narzędzia i  metody zwiększają zdolność 
współpracy uczestników w  kolejnych 
etapach facylitacji,

 ■ Personal, czyli stopień, w jakim wspólne 
doświadczenia uczestników facylitacji 
przyczyniają się do ich indywidualnego 
rozwoju.

W każdym z tych wymiarów na skuteczność 
wpływają rozmaite czynniki związane z kon-
tekstem facylitacji, strukturą grupy oraz pro-
cesami wykorzystywanymi w facylitacji. Nie 
sposób tutaj omówić szczegółowo każdego 
z nich, zwłaszcza, że w dużej mierze zależą 
one od specyfiki konkretnej sytuacji i potrzeb 
oraz oczekiwań konkretnej grupy. Chciałbym 
jednak zilustrować model Schwarza przy-
kładem facylitacji, którą przeprowadziłem 
zaledwie kilka tygodni temu dla organizacji 
należącej do sektora administracji publicz-
nej. Podstawowym celem była wymiana 
doświadczeń oraz możliwość podzielenia się 
doświadczeniami przez uczestników zapro-
szonych przez tę organizację i  należących 

do podobnych jednostek i  instytucji w  róż-
nych krajach europejskich. Temat dotyczył 
konkretnego obszaru działalności podejmo-
wanego już wcześniej z  różnymi efektami 
zarówno przez organizatora spotkania, jak 
i przez organizacje, z których pochodzili za-
proszeni uczestnicy. Facylitacja interakcji, 
których głównym celem jest wymiana infor-
macji, niepołączona z procesem decyzyjnym, 
może wydawać się łatwiejsza niż facylitacja 
sesji decyzyjnych, czy sesji rozwiązywania 
problemów – głównie ze względu na sto-
sunkowo mniejszy potencjał konfliktu mię-
dzy uczestnikami. W  praktyce okazuje się 
jednak, że okoliczności związane z mniejszy-
mi zagrożeniami w  jednym wymiarze, stają 
się źródłem innych możliwych problemów. 
Przede wszystkim trudniej motywuje się 
uczestników do tego, by aktywnie włączyli 
się w  proces, jeśli nie dostrzegają oni wła-
snych korzyści. Jeśli nawet zaczynają dzielić 
się swoimi doświadczeniami, to zwykle mó-
wią o  sukcesach (trochę je przy tym kolo-
ryzując), a skrzętnie omijają niepowodzenia 
(szczególnie jeśli mają poczucie, że w  jakiś 
sposób sami się do nich przyczynili). Dodat-
kowo, jeśli tego typu spotkania nie przyno-
szą konkretnych, materialnych i  – przede 
wszystkim – użytecznych w opinii uczestni-
ków rezultatów, to traktuje się je trochę jak 
spotkanie towarzyskie. Ot, przyjechaliśmy, 
pogadaliśmy, napiliśmy się kawy i nic z tego 
nie wynika. W aktywnym zminimalizowaniu 
tych i  innych zagrożeń miały pomóc trzy 
główne elementy. Po pierwsze, starannie 
dobrane metody i  narzędzia zapewniające 
dużą różnorodność i  intensywność inte-
rakcji między uczestnikami spotkania (na 
przykład całkowita rezygnacja z usypiające-
go formatu jednoosobowej prezentacji dla 
audytorium słuchaczy). Po drugie, stworze-
nie warunków „wciągających” uczestników 
w  rozmowę (odpowiednia aranżacja sali, 
nieformalna atmosfera, małe i  proste zada-
nia do wykonania dla uczestników itp.). Po 
trzecie, zaplanowanie aktywności w trakcie 
warsztatu w taki sposób, żeby każda z nich 
prowadziła do powstania konkretnego, ma-
terialnego efektu (w  zależności od rodza-
ju aktywności, były to zarówno rezultaty 
o bardziej dowolnej formie – obrazków, pik-
togramów, wykresów, a nawet zwyczajnych 
bazgrołów – jak i takie, które miały konkret-
ną, z góry narzuconą strukturę). Dodatkowo 
uczestnicy warsztatu zostali poinformowani, 
że wszystkie rezultaty otrzymają w  formie 
elektronicznej w  wybranym przez siebie, 
edytowalnym formacie (czyli nie w  formie 

zdjęć, ale jako pliki Word lub PowerPoint). 
Już pierwszego dnia warsztatu ściany za-
pełniły się efektami działań uczestników. 
Niektóre z  tych, w  których wybór formatu 
zależał od inwencji uczestników okazały się 
prawdziwymi infografikami, zawierającymi 
bezcenne z  punktu widzenia uczestników 
wnioski i  informacje. Najcenniejszym aspek-
tem wybranej formuły nie była jednak ani jej 
atrakcyjność, ani – mówiąc trochę niefor-
malnie – pewna „rozrywkowość”. Uczestni-
cy docenili przede wszystkim użyteczność 
wypracowanych rezultatów. W przypadku 
facylitacji prowadzącej do przepływu infor-
macji na ważny temat jest to zwykle najcen-
niejszy i najbardziej motywujący czynnik.

Co ja mogę mieć z tej 
facylitacji?

Mam nadzieję, że tych kilka przemyśleń 
i przykładów na temat facylitacji skłoni Cię 
do zadania sobie tego pytania. Że przekona 
Cię do tego, jak bardzo ważne i korzystne 
jest powierzenie roli facylitatora komuś, 
kto w  żaden sposób nie będzie zaanga-
żowany w  treść. Że pozwoli Ci docenić 
znaczenie tej roli oraz wszystkich narzędzi 
i  metod, które pozwalają ją skutecznie re-
alizować – nawet jeśli są to tylko zwykłe 
bazgroły.

1. Bardzo przejrzyście wyjaśnia to krótki film „What 

Do Facilitators Do” przygotowany przez Interna-

tional Institute of Facilitation and Change (IIFAC) 

i dostępny na stronie https://www.youtube.com/

watch?v=UDLGjKBHSXg.

2. Roger Schwarz, The Skilled Facilitator Fieldbook.

Paweł
Dąbrowski
PMP, CBAP, 
PRINCE2 Practitioner
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Im dalej w las, tym więcej drzew
Joanna Pauly
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cja może być pomocna, ale weryfikuje wiedzę 
i nie stanowi o faktycznych umiejętnościach 
i  postawie kierownika projektu. Jak zatem 
odnaleźć się w  gąszczu coraz bardziej spe-
cjalizującej się dziedziny zarządzania? Która 
z  nich jest lepsza i  kiedy? Najlepsza w  mo-
jej opinii jest ta, która jest optymalna dla 
danego projektu (uwzględniając środowisko 
projektu, w tym zarówno organizację, zespół 
jak i  klienta) i  ograniczona do niezbędnego 
minimum. Jak chcesz odnosić sukcesy, ogra-
niczaj się (Sainte-Beuve). Często problemy 
wynikają z  nadmiernego komplikowania. 
Żeby odnieść sukces, trzeba mieć przyjem-
ność z  pracy. Jest ona istotnym bodźcem 
do działania oraz źródłem motywacji. Kiedy 
dana czynność sprawia nam radość, najczę-
ściej nie mamy żadnych trudności z  jej wy-
konaniem. Kierownik ma także na celu osią-
gnąć kolejny szczebel w  wyspecjalizowaniu 
się w zarządzaniu projektami poprzez realne 
zarządzanie każdym kolejnym projektem, 
jednak nie może to nastąpić kosztem współ-
pracowników i organizacji. Triada problemów 
kierownika projektu i  jego zespołu dotyczy 
funkcjonalnego (planowanie, kontrola, ko-
ordynacja), instytucjonalnego (organizacja 
projektu) i  personalnego aspektu zarządza-
nia projektami (kierowanie ludźmi). 

uczestnicy szkoleń pytają, czy metodyka to 
to samo co narzędzia lub reguła? Sytuacji dla 
młodych project managerów i  osób aspiru-
jących do tego zawodu nie ułatwia fakt, że 
środowiska PM-ów mimo, że małe, to jednak 
są mocno zhermetyzowane. Przez to wiele 
z  nich uważa swoje podejście za wiodące 
i  nierzadko jedynie słuszne. Coraz częściej 
jednak obserwuje się podejście hybrydo-
we, nie tylko w zakresie wyboru konkretnej 
metody czy metodyki, ale również sposobu 
dotarcia do celu przez zespoły projektowe 
i kierowników projektów. 

Triada 
Czego zatem oczekujemy od kierownika? Je-
żeli zgłasza się na rynku pracy młody czło-
wiek, lat 27, z doświadczeniem maksymalnie 
dwuletnim, za to z  szeregiem certyfikatów, 
to czy naprawdę wierzymy, że właśnie on 
będzie dobrze sobie radził? Oczywiście tak 
może być, nie odbierajmy młodym ludziom 
umiejętności. Wiadomo jednak, że certyfika-

Zarządzanie projektem to dziedzina za-
rządzania zajmująca się zastosowaniem 
dostępnej wiedzy, umiejętności, metod 
i narzędzi, w celu osiągnięcia założonych 
celów projektu tzn. jakości zamierzonego 
rezultatu, terminu i kosztów. Przytaczam 
celowo definicję prof. M. Trockiego, mimo 
że istnieje wiele różnych definicji odwo-
łujących się do ograniczoności w  czasie, 
celowości, unikalności i  jednorazowości 
projektu. Wskazuje ona na 4 elementy 

– wiedzę, umiejętności, metody i narzędzia. 
Z  punktu widzenia kierownika projektu 
i zespołu projektowego okazuje się, że za-
rządzanie projektem to przede wszystkim 
sztuka skutecznego wykonania oczekiwa-
nej pracy w wyznaczonym czasie i  za po-
mocą dostępnych środków.

Zajmiemy się dzisiaj metodami i narzędziami 
oraz tym, jak się w tym gąszczu odnaleźć. Na 
rynku jest wiele podejść, reguł, metod, meto-
dyk, narzędzi, technik… Nietrudno w tym się 
pogubić. Właściwie co jest czym? Nierzadko 
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metodycznych i nie jest to jeszcze metodyka 
ani narzędzie. A zatem przyjrzyjmy się w koń-
cu, czym są metodyki i techniki. 

Metodyki i techniki, narzędzia i proce-
dury

Metodyki to metody kompleksowe i szcze-
gółowe. Zawierają zalecenia odnoszące się 
do całego procesu zarządzania projektem, 
określając szczegółowo kroki postępowania 
prowadzące do uzyskania zamierzonego re-
zultatu i zawierają metody szczegółowe. No 
i  wreszcie techniki to metody zarządzania 
cząstkowe i  szczegółowe. Najbardziej popu-
larne metodyki to PRINCE2 i PCM. PMBOK 
Guide metodyką nie jest, podobnie jak Scrum. 
Istnieje również szereg metodyk branżowych 
i  firmowych, dla których poza tym sporzą-
dzono procedury działania, czyli opis spo-
sobu postępowania przy realizacji metody. 
Pojawia się jeszcze poza technikami, proce-
durami takie określenie jak narzędzia, które 
nie doczekały się definicji, ale zwyczajowo 
odnosi się narzędzia do technik procesów 
wspomagania (np. oprogramowanie służące 
do zarządzania projektami) lub bywają uży-
wane jako synonim technik. 

Proaktywność – orientacja na 
rozwiązania 

Jednym z  błędów PM-ów prowadzących do 
braku sukcesów w  zarządzaniu projektem 
jest nieumiejętność korzystania z  narzędzi 
oraz brak doboru odpowiednich metod i  na-
rzędzi (technik). Żeby móc z nich korzystać 
wydajnie i  efektywnie trzeba je nie tylko 
znać, trzeba na nich stale pracować. Nie cho-
dzi o to, aby móc się pochwalić niezliczoną 
ilością certyfikatów i dyplomów. Ważniejsze 
jest nasze doświadczenie w  pracy nad pro-
jektami oraz to, czego nauczyły nas popeł-
niane błędy. W takim gąszczu najważniejsza 
jest proaktywność rozumiana jako orientacja 
na rozwiązania. Wszelkie potknięcia, pomył-
ki dają nam nowe doświadczenia i możliwość 
rozwoju. Dlatego nie powinno się postrzegać 
ich jako problemów, ale przede wszystkim 
jako szanse na rozwój. 

Warto zwrócić tu uwagę również na kwe-
stię wydajności a  efektywności. Wydajność 

– wykonywanie wszystkiego – dużo i dobrze 
to zupełnie co innego od efektywności, która 
oznacza robienie właściwych rzeczy dobrze. 
Wydajność można zwiększać odpowiednio 
optymalizując metody i  procesy. Efektyw-
ność kształtujemy od samego początku. 

opis sposobu zarządzania, określający skład 
i  układ działań oraz wskazujący środki ko-
nieczne do zastosowania. Sposób działania 
opisany w metodzie powinien prowadzić do 
osiągnięcia zamierzonego celu oraz powinien 
nadawać się do wielokrotnego zastosowania 
w przypadkach podobnego typu. Ze względu 
na obszar zastosowania wyróżniamy metody 
uniwersalne (np. metody sieciowe planowa-
nia i  kontroli realizacji projektu) i  specjalne 
(np. metoda szacowania pracochłonności 
i  kosztów robót budowalnych). Ze wzglę-
du na zakres problemu wyróżniamy meto-
dy kompleksowe (np. metodyka PRINCE2) 
i  wycinkowe (np. metoda burzy mózgów). 
I  ostatecznie ze względu na szczegółowość 
zaleceń metody dzielimy na szczegółowe 
(dokładnie określone: kroki postępowania 
i sposób ich realizacji lub dokładnie: kroki po-
stępowania i ogólnie: sposoby realizacji) oraz 
ogólne (ogólnie określone: kroki postępowa-
nia i  sposób ich realizacji lub brak kroków 
postępowania przy jednoczesnym ogólnym 
kierunku). 

Reguły i podejścia
Reguły metodyczne to najbardziej ogólne 

metody odnoszące się do zakresu problemo-
wego kompleksowe i  wycinkowe. Posiadają 
zalecenia, nie ma kroków, a jedynie kierunek 
działania. Wydają się nieużyteczne? – nie-
koniecznie, na regułach bazuje np. koncern 
BMW.

Podejścia metodyczne to metody okre-
ślające ogólne zasady postępowania przy 
rozwiązywaniu problemów całościowych 
i  cząstkowych, na które składają się czyn-
niki obiektywne związane z  samym cyklem 
życia projektu jak i  subiektywne związane 
z  wyobrażeniami organizacji i  pozostałego 
środowiska projektu. Podejścia są bardziej 
ogólne od metodyk i  technik oraz dotyczą 
celu i  możliwości przygotowania projek-
tu, charakteru procesu realizacji i  struktury 
procesu realizacji. Tutaj mamy do czynie-
nia z  podejściem planistycznym i  zwinnym 
(adaptacyjnym), jeśli analizujemy sposób 
dotarcia do celu. Jeśli mamy na myśli cha-
rakter realizacji projektu mówimy o podejściu 
normatywnym, systemowym, decyzyjnym, 
problemowym. W  zakresie struktury realiza-
cji projektu mamy z kolei do czynienia z po-
dejściem liniowym (kaskadowe i  iteracyjne), 
cyklicznym (PCM) i hierarchicznym, gdzie na 
różnych poziomach występują poszczegól-
ne etapy cząstkowe. A zatem kwestie, jaką 
drogę wybieramy do naszego projektu – czy 
zwinnie czy kaskadowo – dotyczą podejść 

Środowisko 

Nierzadko project manager nie ma szansy na 
wybór metod działania, organizacja narzuca 
mu podejście. Jeśli jednak ma, to i tak musi 
wziąć pod uwagę organizację, w której funk-
cjonuje. Czyli musi sobie odpowiedzieć na 
pytanie, czy realizuje projekt w środowisku 
o podejściu strukturalnym czy procesowym. 
Zarządzanie wysuwające na plan pierwszy 
aspekt statyczny funkcjonowania organi-
zacji jest nazywane podejście struktural-
nym w  zarządzaniu, natomiast podejście 
skoncentrowane na aspekcie dynamicznym 
funkcjonowania organizacji – podejściem 
procesowym w  zarządzaniu. W  podejściu 
strukturalnym kładzie się główny nacisk na 
osiągnięcie celów organizacji jako całości, 
w  tym jej właścicieli. Natomiast w  podej-
ściu procesowym – na zaspokajaniu potrzeb 
klientów. Konieczne jest bezwzględnie 
zrównoważenie obu grup celów. W  podej-
ściu strukturalnym większy nacisk kładzie 
się na metody dbające o  przeprowadzenie 
projektu i osiągnięcie korzyści, w podejściu 
procesowym na zadowolenie klienta. Ko-
lejnym aspektem, który porządkuje podej-
ście do zarządzania projektami jest uzna-
nie projektu za proces i  w  związku z  tym 
rozróżnienie cyklu życia projektu od cyklu 
zarządzania projektem. Oba są związane 
z procesami wykonawczymi (koncepcyjnymi 
i  realizacyjnymi w  zakresie tworzenia pro-
duktu głównego/rezultatu, celu głównego 
projektu), wspierającymi (nie dotyczącymi 
bezpośrednio koncepcji i  tworzenia rezul-
tatu, a wspieranie w postaci informatycznej, 
prawnej, księgowej, administracyjnej, biuro-
wej itp.) i zarządczymi (czyli kierowniczymi 
dotyczącymi wyznaczania celów, planowa-
nia, organizowania, motywowania, stero-
wania/ tj. kontrolowania i  koordynowania). 
Wiedząc już to uporządkujmy kwestie de-
finicyjne (posłużę się ponownie podejściem 
prof. M. Trockiego). W zależności od stopnia 
ogólności mamy zatem do czynienia z  na-
stępującym układem:

METODY > REGUŁY METODYCZNE > 
PODEJŚCIA METODYCZNE > METODYKI > 
TECHNIKI > PROCEDURY

Metody
Metody zarządzania projektami są to celo-

wo i świadomie opracowane, nadające się do 
wielokrotnego stosowania zespoły zaleceń 
co do sposobu postępowania przy rozwiązy-
waniu problemów tego zarządzania. Jest to 
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spół, a sukces projektu to sukces organizacji. 
Od człowieka do zadań specjalnych oczekuje 
się działania z sensem i twórczego podejścia 
(„sensotwórczości”). A ujmując temat nieco 
żartobliwie (Diekow i  Schroeder) poza inte-
ligencją w rozumieniu zdolności pojmowania 
(wiedza i  umiejętności – metody i  techni-
ki, czyli aspekt cyklu życia projektu), inteli-
gencją emocjonalną i społeczną (kierowanie 
ludźmi, przywództwo, czyli aspekt cyklu 
zarządzania projektem) dołączyć możemy 
jeszcze inteligencję stadną – elastyczność, 
wytrzymałość, samoorganizację. 

z ludzkich słabości. Kluczem do sukcesu jest 
właściwe zarządzanie informacjami i relacja-
mi oraz efektywna komunikacja. Naprawdę 
ważne jest całkowite skupienie się na pro-
jekcie i kliencie. A do tego nie ma odpowied-
niego narzędzia – trzeba zdać się na zdrowy 
rozsądek, intuicję, elastyczność, wiedzę, do-
świadczenie oraz umiejętność empatii.

Oczekiwany efekt można osiągnąć, gdy po-
strzega się świat poprzez pryzmat możliwości, 
nie problemów. Doświadczenie pokazuje, że 
kompetencje emocjonalno-społeczne są rów-
nie ważne, jak zawodowo-metodyczne (nie-
które źródła mówią, że jest to nawet podział 
odpowiednio 90% na 10%). Sprawny manager 
podchodzi do rozwiązania problemu z  wizją 
i  po dokonaniu orientacji w  terenie. Krótko-
trwała wydajność nie jest najważniejsza, liczy 
się efektywność. Pomocne jest budowanie 
zespołu myślącego, pomocne jest myślenie 
nieszablonowe, widok projektu z „lotu ptaka”. 
Dzięki zdystansowaniu się i myśleniu out of 
the box można innowacyjnie podejść do roz-
wiązania problemu. Einstein powiedział, że 
problemy nie dają się rozwiązać na tej samej 
płaszczyźnie na jakiej powstały. Trzeba wejść 
w nowy wymiar, który znajduje się poza do-
tychczasowym sposobem myślenia i  postę-
powania. 

Podsumowując
Zarządzanie projektem to dyscyplina od za-
dań specjalnych. Project manager to zawód 
przyszłości, o czym świadczą liczne badania 
rynku. Myślenie projektowe to jedna z kom-
petencji przyszłości. Kierownik projektu nie 
działa jednak sam, na jego sukces pracuje ze-

Techniki czy narzędzia nie 
wystarczą

Jak już wspomniałam, poza kwestiami funk-
cjonalnymi i  organizacyjnymi (które wymu-
sza nierzadko stosowanie odpowiednich 
metod i narzędzi), również ważne są aspekty 
personalne. Sukces w  zarządzaniu projek-
tami oznacza podjęcie decyzji i  skupienie 
się na małej liczbie spraw, a także postawę, 
u podstaw której leży przekonanie, że zespół 
tworzą ludzie. Zarządzamy rzeczami, ludźmi 
kierujemy, dlatego w cyklu życia projektu je-
steśmy managerami, a  w  cyklu zarządzania 
projektem z  punktu widzenia personalnego 
stajemy się przywódcami, liderami, których 
zadaniem jest tworzenie zespołów hetero-
genicznych, a  nie homogenicznych. Chodzi 
w  tym o  uznanie indywidualizmu za cechę 
wyjątkową, a  nie zwalczanie różnic. Po-
dobnie jak podejście do metod zarządzania. 
Planowanie fazowe nie stoi w  sprzeczności 
z  planowaniem zwinnym, jest jego rozwi-
nięciem w  sytuacjach bardziej skompliko-
wanych. Czy narzędzia rzeczywiście są klu-
czem do sukcesu w zarządzaniu projektem? 
Większość literatury przedstawia szeroką 
paletę narzędzi, ale to czy naprawdę poma-
gają, stanowi kwestię sporną. Narzędzia nie 
rozwiązują problemów, są tylko pomocą przy 
ich rozwiązywaniu. Poza tym nie ma narzę-
dzi idealnych. Każda sytuacja wymaga indy-
widualnego podejścia. Narzędzia są bardzo 
pomocne przy realizacji pomysłu, a  w  nie-
których przypadkach nawet niezbędne, o ile 
znamy ich zastosowanie. Niepowodzenia 
przy realizacji projektów wynikają najczęściej 
nie z braku wiedzy (liczby, dane, fakty),  ale 

Trener biznesu, coach i project manager cer-
tyfikowany w PCM, IPMA Level C, PRINCE2, 
Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener 
International Project Management Asso-
ciation. Prezes zarządu APAULY GROUP sp. 
z  o.o., Dyrektor Generalna Szkoły Project 
Managerów® – pierwszej w Polsce placówki 
kompleksowego kształcenia zawodowego 
project managerów. Ukończyła Międzyna-
rodowe Studia Coachingu i  akredytowany 
przez ICF program CoachWise, dziennikar-
stwo, politologię, europeistykę, brokering 
technologiczny i finanse. 

Posiada ponad 15-letnie doświadcze-
nie zawodowe w  zarządzaniu projektami 
z  klientami korporacyjnymi, administracją, 
edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, 
menadżerami i  przedsiębiorcami. Umiejęt-
ności project&portfolio managera, coacha 
i trenera wykorzystuje w prowadzeniu wła-
snego biznesu.

Joanna
Pauly
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lić ludziom na wyobrażenie sobie przyszłości, 
będącej celem zmiany oraz być, co niezwy-
kle istotne, spójne z osobą lidera. Przywódca 
swym postępowaniem powinien potwierdzać 
swą wiarygodność i autentyczność.

Wizja to za mało
Początek XXI wieku wśród teoretyków zaj-
mujących się zarządzaniem zmianą (Heifetz 
i  Laurie, Jean Lipman-Blumen, Senge), to 
skierowanie się ku modelowi przywództwa, 
które wyciąga jednostki ze strefy komfortu, 
poprzez konfrontowanie ich z  problemami 
oraz zadawanie trudnych pytań. To zwrot 
w stronę przywództwa, które nie chroni, ale 
pozwala na odczuwanie negatywnych emocji 
po to, aby nakłonić ludzi do samodzielności, 
wysiłku i  transformacji. Współczesny mo-

ją, że zadaniem managera jest planowanie, 
rozliczanie, organizowanie, monitorowanie 
i kontrola. Podczas gdy przywódca kojarzy się 
z  charyzmą, zaangażowaniem, kreowaniem 
wizji, wzbudzaniem potencjału i  zaangażo-
wania, inspirowaniem oraz motywowaniem. 
Jak nietrudno się domyślić, ten drugi zestaw 
umiejętności jest wskazywany, jako właściwy 
dla osoby przewodzącej zmianie. 

Elementem przywództwa wizjonerskiego 
jest również zdolność tworzenia przesłania 
i  historii. Opowieści, które powinny pozwo-

Skuteczne zarządzanie zmianą w organiza-
cji wymaga kompetentnego przywództwa. 
Szereg teorii dotyczących zmiany w  orga-
nizacji, nakierowuje na myślenie dotyczące 
tego, jaki powinien być lider idealny, aby 
zarzadzanie zmianą było efektywne. Jed-
nym tchem można wymienić kompetencje 
takie jak: budowanie wizji, wysokie zdolno-
ści komunikacyjne, zaangażowanie i uczci-
wość, rozwiązywanie konfliktów, wspiera-
nie czy motywowanie.

Sprawa jednak nie jest tak prosta jak się wy-
daje. Rzecz w  tym że kwestia przywództwa 
ewoluuje, zmienia się wraz z  otaczającym 
światem. Czym zatem przywództwo było 
i jest, a czym będzie?

Przywódca vs Manager
Specjaliści zajmujący się teorią zmiany w or-
ganizacji (Bennis, Kotter), jako punkt wyjścia 
stawiają rozróżnienie między byciem ma-
nagerem, a  byciem przywódcą. Podkreśla-

Przewodzenie zmianom w organizacji
Przywódca, czyli kto? 

Joanna Dąbrowska
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Manager Przywódca

Administruje
Jest kopią
Utrzymuje

Koncentruje się na systemach i strukturach
Kontroluje

Ma perspektywę krótkoterminową
Pyta jaki i kiedy
Patrzy na wynik

Imituje
Akceptuje status quo

Klasyczny dobry żołnierz
Robi rzeczy właściwie

Wprowadza innowacje
Jest oryginałem

Rozwija
Koncentruje się na ludziach

Wzbudza zaufanie
Ma perspektywę długofalową

Pyta dlaczego
Patrzy na horyzont

Jest twórczy, oryginalny
Kwestionuje status quo

Pan samego siebie
Robi rzeczy właściwe

Źródło: Bennis (1994) za E. Cameron, M. Green, Nadawanie sensu zarządzaniu zmianą, 2013
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Trener Altkom Akademii. Specjalizuje się 
w metodykach tradycyjnych, głównie PRIN-
CE2. Project Manager z  doświadczeniem 
w branży telekomunikacyjnej, wydawniczej, 
sektorze FMCG. Politolog zafascynowany 
psychologią – studiuje psychologię na Uni-
wersytecie SWPS w Warszawie.

Joanna
Dąbrowska

że możliwe jest posiąść wiedzę, która jest 
pożądana i potrzebna,

 ■ refleksji jako koniecznego elementu, pro-
wadzącego do zrozumienia.

Teorie Bennisa kierują uwagę na znaczenie 
psychiki ludzkiej i psychologii w zarządzaniu 
zmianą. Rozwiązanie konfliktów wewnętrz-
nych przywódcy, „przepracowanie” tzw. kry-
zysów rozwojowych są niezbędnym elemen-
tem pracy własnej przywódcy. Podobnie jak 
wnikliwy wgląd w  podstawy kształtowania 
się własnej psychiki. Pokonywanie negatyw-
nych nawyków powstałych w okresie formo-
wania się osobowości ma kluczowe znaczenie 
dla pełnienia roli przywódcy.

Przywództwo a faza zmian
W  teorii Change Managementu funkcjonu-
je wiele modelów przywództwa. W  licznych 
ujęciach teoretycznych scharakteryzowane 
są tzw. fazy procesu zmian. Kolejnym wy-
mogiem wobec przewodzących zmianom jest 
elastyczne i  adekwatne zastosowanie tych 
różnych stylów w  zależności od fazy, w  ja-
kiej znajduje się proces zmian. Różnorodność 
spojrzeń na tę kwestię można podsumować 
stwierdzeniem, że przeprowadzenie zmiany 
ma być skuteczne od początku, aż po koniec 
procesu. To co jest niezbędne dla uzyskania 
tej skuteczności, to uwzględnienie specyfiki 
każdej z faz. 

Widzimy więc, że oczekiwania wobec przy-
wódcy są duże. I można odnieść wrażenie, że 
nadal rosną. Podsumowaniem zatem niech 
będzie stwierdzenie „Początek jest ekscytują-
cy, a  koniec satysfakcjonujący. W środku zaś 
jest ciężka praca, która wymaga wytrwałości 
przywódcy” (Cameron, Green, 2013).

Literatura wykorzystana:
Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna, 1997
Esther Cameron, Mike Green, Nadawanie sensu za-
rzadzaniu zmianą, 2013
Agata Opolska, Osobowość, kompetencje społeczne 
i inteligencja emocjonalna managerów, 2014

działania. Samoświadomość to realne poczu-
cie własnych możliwości i  własnej wartości, 
swoich mocnych i słabych stron.

Kolejną wskazywaną przez Golemana kom-
petencją jest samozarządzanie, polegające 
na umiejętności regulowania stresu i  nega-
tywnych emocji. Na trzymaniu ich w ryzach. 
Także na gotowości brania odpowiedzialno-
ści za własne decyzje, własne postępowanie. 
Samozarządzaniem nazywa również Gole-
man trzymanie się standardów dotyczących 
uczciwości, rozwój i  samodoskonalenie oraz 
elastyczność w podejściu do okazji i zmian.

Następnie Goleman wskazuje świadomość 
społeczną, jako kompetencję odnoszącą się 
do empatii, rozpoznawania uczuć, stanów 
psychicznych oraz potrzeb ludzi, a  także re-
lacji dotyczących władzy.

Umiejętności społeczne to czwarty punkt 
na liście kompetencji emocjonalnych Go-
lemana, związany z  wywieraniem wpływu 
na ludzi i  powodowania u  nich pożądanych 
reakcji. W  skład umiejętności społecznych 
wchodzą takie elementy jak inicjowanie i za-
rządzanie zmianami, budowanie sieci powią-
zań i  rozwiązywanie konfliktów.  Do tej puli 
dorzuca Goleman inspirowanie i  przewodze-
nie, umiejętność pracy zespołowej, a  także 
zdolności aktywnego słuchania i  precyzyjne-
go formułowania komunikatów.

Wymieniając powyższe, Goleman najwyżej 
plasuje znaczenie samoświadomości lidera, 
wysnuwając tezę, że brak samoświadomości 
zdecydowanie osłabia znaczenie umiejętno-
ści związanych z  pozostałymi trzema rodza-
jami kompetencji.

Oczekiwania wobec osoby lidera w  proce-
sie zmian są zatem, jak widać, bardzo duże. 
Cameron i  Green (Cameron, Green 2013) 
również twierdzą, że „osoby, które są zaan-
gażowane w  przewodzenie zmianom muszą 
szczególnie rozwinąć własne kompetencje 
w zakresie przywództwa wewnętrznego, z po-
wodu narastających w  związku z  wysiłkiem 
wkładanym w  posiadanie osiągnięć, któremu 
towarzyszy potencjalny opór na różnych po-
ziomach oraz dyskomfort związany z porzuca-
niem starych przyzwyczajeń”. 

Podobnego zdania jest przywoływany przez 
Cameron i  Green (Cameron, Green 2013) 
Warren Bennis.  Wprowadza on pojęcie samo-
wiedzy w kontekście pełnienia roli przywódcy 
w procesie zarzadzania zmianami. Czym jest 
samowiedza? Składa się ona z: 

 ■ odpowiedzialności za to czego się uczymy,
 ■ akceptowania, że nikt nie zrobi czegoś za 

nas i nie obarczania winą innych,
 ■ odwagi i  optymizmu dotyczących tego, 

del przywództwa charakteryzuje się również 
silnym naciskiem na łączenie odmienności, 
przeciwieństw. Jest on szukaniem powiązań 
i  obszarów wspólnoty. Jest nawiązywaniem 
relacji dla realizacji wspólnego celu, mimo 
istniejących różnic. Najnowsze teorie przy-
wództwa w  zarzadzaniu zmianą, niechętnie 
odnoszą się do wizjonerstwa i  scentralizo-
wanego przywództwa umiejscowionego na 
wierzchołku struktury hierarchicznej w  or-
ganizacji. Postrzegają je jako nieskuteczne 
lub skuteczne w mało znaczących zmianach. 
W  zamian preferują przywództwo rozproszo-
ne, oparte na zespole niezależnych liderów, 
umiejscowionych na różnych szczeblach za-
rządzania. Co ta zmiana w zarządzaniu zmia-
ną oznacza w  praktyce? Najprościej rzecz 
ujmując, charyzmatyczny wizjoner ustępuje 
miejsca przywódcy „łączącemu” oraz pozwa-
lającemu zmianie wyłaniać się.

Znam, ale nie korzystam
Praktycznych informacji dotyczących umie-
jętności i  cech współczesnego przywódcy 
oraz wynikających z  nich stylów przywódz-
twa, dostarcza Daniel Goleman. Specjalizu-
je się on w  analizowaniu wpływu aspektów 
inteligencji emocjonalnej liderów na wyniki 
w  biznesie. Prace Golemana dają istotny 
wkład do wiedzy dotyczącej rodzaju i stylów 
przywództwa w  zarządzaniu dowodząc, że 
67% umiejętności wskazanych jako właściwe 
dla przywódcy, to właśnie kompetencje emo-
cjonalne. O znaczeniu ścisłej korelacji pomię-
dzy płaszczyzną psychologii, a  płaszczyzną 
zarzadzania i  przenikaniu się obu dziedzin, 
świadczy również wynik badań Hay/McBer 
(za E. Cameron, M. Green, Nadawanie sensu 
zarządzaniu zmianą, 2013). Potwierdza on, 
że umiejętności emocjonalne postrzegane są 
jako dwukrotnie istotniejsze od kompetencji 
fachowych. Przytoczone badania są znane od 
dawna. Ale warto się zastanowić, czy aby nie 
jest tak, że niby wiemy, ale pytaniem jest, czy 
wyciągamy z tej wiedzy wnioski?

Kompetencje emocjonalne, 
czyli co?

Opierając się na badaniach Golemana, naj-
istotniejszą kompetencją emocjonalną, istot-
ną w  zarzadzaniu jest samoświadomość. 
Jest ona rozumiana jako wgląd we własne 
stany wewnętrzne i  rozpoznawanie ich. Jest 
definiowana także jako rozumienie siebie 
i  swoich emocji oraz ich wpływu na nasze 
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technology is inevitable part of our daily life. 
Smartphones, online banking, online booking, 
online shopping have become common. There 
is no need to prove that technology affects all 
aspects of our life. There is constant need to 
develop new products and services to meet us-
er’s needs. Companies all the time are trying to 
catch up. In this context we can ask ourselves 
the question what is the role of project man-
ager. We strongly believe each project man-
ager should be aware of all the circumstances 
around product/service design. For those who 
wish to understand what user experience is 

– there are trainings available. You can become 
a certified an UX-PM.

User Experience can bridge 
the gap!

Nowadays UX struggles with a lot of challeng-
es. One of them is willingness of the compa-
ny to offer great user experience versus good 
practices usage, another one might be not 
enough budget, not to mention existing pro-
cesses or company structures. Due to these 
factors – companies deliver product/service 
irrelevant to business need. As a  result com-

pany, its services, and its products bearing in 
mind perspective of usage (e.g.  specific sit-
uation, mobility, frequency). UX enforces the 
awareness of the context of using product or 
service. Unfortunately in many cases UX is un-
derstood only as user interface, graphical lay-
out or as considering user’s needs only (with-
out others factors like e. g. human motivations, 
emotions).

Technology is waiting for 
business to speed up!

There is no doubt technology is changing peo-
ple’s behaviors. According to various research, 

Rapid changing environment and higher cus-
tomer’s expectations are the main reason 
for constant transformation to meet market 
demand. Organizations are looking for more 
innovative solutions which live up to these 
requirements. It is no longer enough to be 
a good player. Nowadays we need to go fur-
ther to act at a larger scale. We are obliged 
to meet customer’s needs faster and more 
precisely.

Taking all of the above into the consideration 
is the very first step to building your brand and 
competitive advantage over the other compa-
nies. Designing positive experience and better 
understanding of our users are the key to suc-
cess. Thus, what is all the fuss about with the 
user experience and design thinking? Do they 
correlate? If yes what is the difference? Are 
there any similarities? Let’s look closer into user 
experience and design thinking.

Look, feel, usability – the core of 
User Experience [UX]

UX is an emotional reaction which affects cus-
tomer’s behavior. It encompasses all aspects 
of the end-user’s interaction with the com-
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Alien vs Predator? 
User Experience 
vs Design Thinking 
– what else?
Aneta Wereszczak, Ewa Serwa

LOOK
credibility
trust

FEEL
interaction
reaction

USABILITY
functionality

User Experience. Source: own elaboration
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PMP certified Project Manager working for 
the largest IT company in the world. Design 
thinking practitioner and coach. Is always 
looking for the opportunities to stretch her 
comfort zone. Is also a volunteer at the Pro-
ject Management Institute (Poland, Wro-
claw Branch) in which is currently the Pro-
ject Manager of the conference “Psychology 
in business & project management”.

Certified Project & Portfolio Manager. Cre-
ative and full of various ideas. Can spot 
a  potential in each person and situation. 
Initiates projects, programs, is a leader and 
a  mentor. Very passionate about personal 
and professional development. Has a  vast 
experience within managing projects in 
various industries such as finance, IT and 
government sector. Likes challenges and 
implementation of new solutions. Fond of 
sketchnoting and visual thinking. Certified 
in UX-PM. Board member of Project Man-
agement Institute Poland Chapter, respon-
sible for Regional Development.

Aneta
Wereszczak

Ewa
Serwa

ing the problems for which there might be not 
a single or obvious solution.

What else?
All of the above indicates that User Experience 
and Design Thinking have a lot in common. User 
Experience starts from the answer to the ques-
tion “How?” whilst Design Thinking defines the 
real problem and provides us with “What”. UX 
looks into the details of the design and inter-
actions. Design Thinking allows, by rapid pro-
totyping and testing hypothesis, ensuring that 
the product/service is validated before it is im-
plemented into the real world. 

One may consider that User Experience and 
Design Thinking are just another buzz words. 
We believe that these approaches, methodol-
ogies are the future of business. Implementing 
them into organizations will help to deliver 
better products/services that bring advantages 
not only to your business, but, what is the most 
important – for people your business exists for. 
Both UX and Design Thinking are focused on 
the human. It does not matter if your project 
is being run in waterfall or Agile – your North 
Star is your user. 

tions which are desirable, technically feasible 
and economically justified. 

Five stages of Design Thinking
There are five stages of Design Thinking: Em-
pathise, Define, Ideate, Prototype and Test. 
Innovation starts with the empathy. The De-
sign Thinking puts the user in the center. Hu-
man-centered design is a unique approach to 
problem solving. Starting with the user’s emo-
tions like hope, fear, habits it is easier to define 
what they need.

How Design Thinking works?
Design Thinking  is a  systematic approach to 
the process of the innovation. The first step 
is to build interdisciplinary team consisting of 
various specialists who provide their experitse. 
Does it sound familiar? This is one of the major 
factors in the User Experience, isn’t it?

Step by step, the team goes through sub-
sequent methodologies’ stages and uses ded-
icated tools and techniques in order to deliver 
solutions that are ready for implementation. 
The goal of the team is to produce the peculiar 
solution and to check its usability before it is 
put on the market.

Learn from failure
Unbelievable? Actually not. Design Thinking 
shows us that the failure is a  natural thing 
during the learning path. This methodology 
provides the space for failures. Allowance to 
take risk boost chances for the better product/
service design. According to Thomas Edison: 

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that 
won’t work”. And for design thinkers, finding out 
what won’t work is part of finding what will. 

The earlier in the process you identify the 
failure – the earlier you can fix the problem and 
deliver the better product/service. This univer-
sal approach can be used wherever we need to 
deal with so called “wicked problems” mean-

panies don’t know how their product/service 
is used, who uses it, what the context of this 
usage is and finally what kind of emotions it 
implies. Decision to start delivering product/
services with the user experience approach 
can distinguish your company in the market. 
People tend to choose the organizations which 
bring the satisfaction to the users. Satisfied 
users are willing to share their positive expe-
rience with specific company via social media. 
Careful insight into people’s emotions is the 
base of deep understanding of human’s need. 
To enable user experience flow and proper per-
spective it is crucial to put this identified need 
in the core of product/service. Thus, each ex-
perience with product/service creates unique 
memories and feelings. Positive emotions pro-
voke the brand attachment and loyalty. 

The philosophy of user experience
According to Steve Jobs: “Most people make 
the mistake of thinking design is what it looks 
like. Design is how it works!”. So, how does it 
really work? To design is to understand, create 
and improve by iterations. To make the design 
work it is desirable to generate multidisci-
plinary team gathering people from different 
departments like: Marketing, HR, IT, PR, PM, 
R&D and Customer Service. Each of these 
roles produce good user experience because 
it allows to look at the same product/service 
from different angle and perspective. Which 
in result makes the product/service more and 
more applicable to customer need. To better 
adjust we have to take into consideration tree 
voices: voice of customer, voice of business 
and voice of market. We have to remember 
about customer’s needs and expectations 
towards different devices (e.g. tablet, smart-
phone or PC). We ought to have in mind com-
pany’s departments (Marketing, IT) and their 
blockers and requirements. Not to mention 
market demand.

Desirable, Viable, Feasible – the 
core of the Design Thinking

One of the methods that puts human in the 
center of the design is design thinking. What 
is it actually? It is a methodology of creation 
of the innovative products and services based 
on deep understanding of user’s problems and 
needs. The main foundations of the Design 
Thinking are: focus on the user, multidiscipli-
nary team and experimenting and testing of 
various hypothesis. As a result we deliver solu-

VIABLE
business

DESIRABLE
human

FEASIBLE
technology

Design thinking. Source: own elaboration
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Project Managera skrzynka
z narzędziami, cz. V
Retrospekcja projektu on-line
Ada Grzenkowicz, PMP
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wszystkim zależy nam na tym, żeby zaan-
gażować cały zespół i  zdobyć jak najwięcej 
informacji od wszystkich aktywnie zaangażo-
wanych w nasz projekt. I super, jeśli uda nam 
się to w atrakcyjnej formie przekazać, jednak 
najważniejsze to zachęcić wszystkich zaan-
gażowanych do podzielenia się z  zespołem 
swoimi obserwacjami i doświadczeniami. 

ABC retrospektywy
Obojętnie, czy jest to spotkanie w jednej sal-
ce wszystkich zaangażowanych, czy spotka-
nie wirtualne, ważne jest, żeby nie zapomi-
nać o pewnych aspektach tego typu spotkań. 
Jeśli zależy nam na aktywnym uczestnictwie 
zaproszonych przez nas osób musimy zrobić 
wszystko, by od początku było wiadomo jaki 
jest cel i  co chcemy osiągnąć. Tego, że spo-
tkania wirtualne są zdecydowanie trudniej-
sze chyba nie muszę podkreślać. Skupiam się 
dziś na tej właśnie formie, ale nie oznacza to, 
że nie możemy zamieszczonych tu dobrych 
praktyk wykorzystać do spotkań „twarzą 
w twarz”.

Po pierwsze agenda. Bez tego ani rusz. 
Przygotujmy się dobrze do spotkania, pomyśl-

powiedzieć, że nam coś nie wychodzi lub się 
nie podoba jest także potrzebny. I nieistotne 
jest to, czy pracujemy zwinnie czy kaskado-
wo, istotne jest to, że wyciągamy wnioski i na 
tej podstawie działamy dalej z korzyścią dla 
naszego projektu. Sposobów na zebranie in-
formacji jest bardzo dużo. 

Retrospektywa nie musi być nudna, 
zwłaszcza jeśli pracujemy w  zespole, który 
siedzi razem z nami. Trochę trudniej jest nam 
wymyślić coś wciągającego, jeśli mamy ze-
spół rozproszony. Z takimi sytuacjami spoty-
kamy się coraz częściej, zwłaszcza w dużych 
firmach. I tu często Scrum Master lub Project 
Manager zadaje sobie pytanie: „Jak zrobić Re-
tro/LL online?”. Pod tym pytaniem kryje się 
jednak coś więcej, aniżeli sam sposób. Przede 

Jednym z  najważniejszych elementów 
projektu, które determinują również efekt 
przyszłych naszych działań projektowych 
jest na pewno retrospekcja, czy, jeśli ktoś 
woli bardziej kaskadowe podejście, groma-
dzenie lessons learned. Powinna odbywać 
się regularnie i dostarczać nam wiedzy i in-
spiracji do doskonalenia naszej pracy. Ma 
być to moment w  projekcie, podczas któ-
rego nabieramy oddechu, siadamy i zasta-
nawiamy się nad tym co do tej pory nam 
wyszło, a co wymaga poprawy. 

Moment ten jest ważny, bo pomaga rów-
nież rozwiać wątpliwości, poszukać innych 
rozwiązań, a  nawet „wyczyścić” atmosfe-
rę w  zespole. Czas, kiedy możemy otwarcie 
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spotkania i  jakie macie rozwiązania na budo-
wanie współpracy i komunikacji w zespołach 
rozproszonych. 

Skype + PowerPoint = połączenie 
idealne?

Jakiś czas temu jeden z kolegów „po fachu” 
pokazał mi jak prowadzi retrospektywy. Wy-
korzystuje on do tego celu Skype oraz pre-
zentację przygotowaną w  PowerPoint. Jeśli 
używamy Skype for Business jest to banalnie 
proste. Bowiem w Skype istnieje opcja załą-
czenia w  oknie rozmowy prezentacji, która 
jest edytowalna przez wszystkich uczestni-
ków spotkania. Opcja niebywale prosta, ale 
bardzo funkcjonalna. Wystarczy, że przygo-
tujemy wcześniej nasze slajdy, zaczynamy 
spotkanie i  załączamy prezentację, którą 
każdy z  uczestników może edytować. I  tak 
oto, slajd po slajdzie przechodzimy, oma-
wiamy i  wpisujemy nasze pomysły i  prze-
myślenia. Bardzo łatwo możemy sterować 

-upów. Coraz częściej jednak rozwijamy się 
i nawet start-upy mają zespoły rozproszone, 
które rzadko spotykają się wspólnie na dłuż-
szy czas. A już na pewno jest to stały element 
korporacji, które działają w kilku, a nawet kil-
kudziesięciu krajach. Zamiast narzekać i mó-
wić, że się nie da pracować zwinnie, musimy 
próbować działać i  robić ceremonie scrumo-
we online. I nie chodzi nam tu jedynie o odha-
czenie spotkania z listy naszych obowiązków, 
ale prawdziwą, porządną retrospekcję sprintu. 
To samo dotyczy także lessons learned w ka-
skadowym podejściu. Idealnie, jeśli uda nam 
się fizycznie spotkać raz na jakiś czas i wtedy 
porozmawiać o postępach w pracy, naszych 
sukcesach i pomysłach na usprawnienia. Jed-
nak jeśli takiej możliwości nie mamy, róbmy 
spotkania wirtualne wykorzystując znane już 
nam narzędzia urozmaicone o ciekawą formę 
ich prowadzenia. 

W dalszej części opiszę kilka narzędzi, któ-
re pomogą Wam w poprowadzeniu ciekawej 
retrospektywy. Czekam także na Wasze 
maile o  tym jak Wy przeprowadzacie swoje 

my, czego oczekuje od nas nasz zespół, jaka 
forma będzie najwygodniejsza dla wszystkich, 
ile czasu potrzebujemy i ile chcemy przezna-
czyć na poszczególne etapy naszej rozmowy. 
Ważne aby jeden z punktów dotyczył również 
zweryfikowania postępu zadań, które ustali-
liśmy podczas poprzedniego spotkania. Retro 
nie ma być nieustanną kopalnią nowych po-
mysłów czy zbieraniem żali naszego zespołu. 
Ma być to spotkanie, podczas którego wybie-
ramy, co zrobimy dalej, a później weryfikujemy 
efekty. To właśnie podczas tego spotkania 
należy również dokonać przeglądu pod tym 
kątem. 

Po drugie cel. Jeśli pracujemy zwinnie, to 
z  reguły po każdym sprincie powinniśmy się 
spotkać i  omówić właśnie zakończony etap. 
I nawet jeśli zespół jest dobrze przeszkolony 
i wie po co się spotykamy, jedno zdanie wię-
cej w zaproszeniu nie zaszkodzi. Ważne, żeby 
przypominać po co się spotykamy i co chce-
my osiągnąć. 

Po trzecie zaproszenie. Chyba zdecydo-
wana większość z nas posługuje się mailami. 
Pamiętajmy, aby zaproszenie na spotkanie 
dotarło do zespołu odpowiednio wcześnie. 
Znajdźmy czas, który nam wszystkim pasu-
je, poprośmy zespół o  priorytetowe potrak-
towanie tego spotkania i  o  ile to możliwe 
wyślijmy od razu serię spotkań. Regularność 
tej ceremonii to istotny aspekt zwinnych 
metod pracy. Jeśli nasze retro prowadzone 
jest nieregularnie i często w różnych porach 
tygodnia, wówczas wybijamy z rytmu zespół, 
a tym samym zwyczajnie szkodzimy naszemu 
projektowi. Systematyczne podsumowanie 
prac nad projektem pozwala na wyrobienie 
nawyków, które prowadzą do tego, że zespół 
przyzwyczaja się do uczestniczenia i planuje 
swój czas tak, żeby być obecnym.

A na koniec feedback. Pamiętajmy o tym, 
żeby na koniec spotkania lub zaraz po jego za-
kończeniu zebrać informacje od uczestników 
czy im się podobało, co było dla nich ważne, 
a co można by poprawić. Wyłącznie dzięki re-
gularnemu zbieraniu opinii my sami jesteśmy 
w stanie się doskonalić swój warsztat i robić 
bardziej wartościowe spotkania.

Wirtualnie, czyli jak?
Scrum zakłada, że zespół pracuje razem, 
w  jednym pomieszczeniu, dzięki czemu ko-
munikacja jest łatwiejsza, zespół na bieżą-
co rozwiązuje problemy, rozmawia ze sobą 
i współpracuje. Jest to jednak przywilej firm 
mniejszych, takich, które działają na terenie 
jednego kraju, częstokroć dotyczy to start-
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etapu w jakim jesteśmy z naszym zespołem 
i od tego, co chcemy osiągnąć. Każdy z ele-
mentów możemy podzielić na 4 etapy: za-
stanowienie się nad zagadnieniem, spisanie 
przemyśleń, głosowanie i dyskusję. Aplikacja 
posiada również wbudowany zegar, któ-
ry możemy sami ustawić tak, by odmierzał 
nam czas, jaki pozostał do zakończenia danej 
części. Jeśli zespół ma taką potrzebę, mo-
żemy oczywiście kontynuować po upływie 
czasu, jeśli jesteśmy gotowi możemy przejść 
do kolejnego etapu. Głosowanie jest ultra 
proste: najpierw decydujemy, ile głosów ma 
każdy członek zespołu (w  standardzie usta-
wione jest pięć), następnie oddajemy głosy, 
a potem możemy przejść do kolejnej części, 
czyli dyskusji. Ograniczenie czasowe, tzw. 
time-box jest ważnym czynnikiem i  warto 
z tej opcji korzystać w trakcie każdego etapu, 
to pozwala nam kontrolować czas i  istnieje 
dużo większe prawdopodobieństwo, że spo-
tkanie osiągnie swój zamierzony cel, jakim 
powinna być lista usprawnień lub zagadnień 
do poprawy.  

Prosty i  przejrzysty interfejs, kilka bardzo 
przydatnych funkcjonalności to duże zalety 
tej aplikacji. Niestety, aby w pełni i regularnie 
z  niej korzystać z  naszym zespołem, mając 
również pewność co do bezpieczeństwa in-
formacji, jakimi się dzielimy, trzeba wykupić 
płatny dostęp.  Koszt to 49 USD za każdy 
miesiąc aktywnego użytkowania aplikacji 
per tzw. „pokój”. Pokój tworzymy pod nasz 
zespół lub projekt i  tam zbieramy podsumo-
wania. Oznacza to, że jeśli mamy więcej niż 
jeden zespół, potrzebujemy zwiększyć naszą 
subskrypcję. Jednak jeśli z  jakiegoś powodu 
aplikacji nie używamy w  danym miesiącu, 
jego właściciele nic nam nie naliczą.

Retrium.com – zrobi za nas 
robotę

Retrium.com to aplikacja webowa, która ma 
gotowe rozwiązania na przeprowadzenie re-
trospektywy. Nie zrobi całej pracy za nas, ale 
ma dużo ciekawych funkcjonalności, które 
nam to zadanie ułatwią. Retrium pozwoli 
nam zrobienie retrospekcji aż na pięć różnych 
sposobów. Możemy wykorzystać następujące 
techniki: 

 ■ 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For)
 ■ Mad, Sad, Glad
 ■ Start, Stop, Continue
 ■ What went well, What didn’t went well
 ■ Lean Coffee.

Każda z  nich pozwala na różne podejście 
do tematu, wszystko zależy od kontekstu, 

też czasem, określamy jak długo będziemy 
zbierać informacje, a potem możemy je oma-
wiać, grupować i głosować na poszczególne 
zagadnienia. 

Po skończonym spotkaniu pobieramy na-
szą wypełnioną prezentację i wysyłamy ją do 
zespołu bądź publikujemy w  miejscu gdzie 
mamy poprzednie podsumowania. Plusem 
jest to, że nie potrzeba do tego specjalnych 
uprawnień, dodatkowych narzędzi, możemy 
regularnie zmieniać wygląd i  zawartość pre-
zentacji, wykorzystując różne sposoby na 
przeprowadzenie retro. Minus jest taki, że po-
trzebny nam jest do tego Skype for Business 
lub inne narzędzie do wideokonferencji, które 
powala nam na załączenie prezentacji z opcją 
do edycji. Warto sprawdzić jakie możliwości 
dają Wam narzędzia do komunikacji w  Wa-
szych organizacjach. 
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Źródło: funretro.io
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Dyrektor ds. Edukacji i Rozwoju w PMI PC 
Gdańsk Branch, Program Manager PMI 
Camps. Zawodowo Scrum Master i  Agile 
Coach w Nordei. Nieustannie rozwija swoje 
kompetencje, entuzjastka zwinnego po-
dejścia do zarządzania projektami. Trener 
i mentor w zakresie zarządzania projektami 
oraz komunikacji. Z  wykształcenia filolog 
rosyjski i  fotograf. W wolnym czasie uwiel-
bia gotować, grać w squasha i czytać książki.

Ada
Grzenkowicz

Teams Great autorstwa Esther Derby i Diany 
Larsen. Jednak to, co najbardziej inspiruje, to 
inni ludzie, członkowie naszych zespołów, 
inni Scrum Masterzy, Project Managerowie. 
Dlatego bardzo istotne jest, żeby dzielić się 
z innymi swoimi doświadczeniami, radzić się 
innych i  działać dalej. Tylko takie podejście 
jest w  stanie nas przybliżyć do osiągnięcia 
sukcesu.

Aplikacja jest darmowa, jeśli jednak rozwa-
żamy używanie jej na większą skalę warto 
zastanowić się nad płatnym dostępem. Opcja 
najtańsza to 15 USD za miesiąc dla jednego 
projektu z  nieskończoną ilością użytkowni-
ków i wieloma tablicami. 

Przygotowanie to połowa 
sukcesu

Jeśli nie wiemy jak zacząć, po prostu zacznij-
my. Najgorsze co możemy zrobić, to nie robić 
retrospektywy, bo zespół jest wirtualny i nie 
ma jak. Możemy zacząć od zwykłej rozmowy,  
posiłkować się technikami, które znamy już 
z  własnego doświadczenia czy poszukać in-
spiracji w sieci. Ważne by jakoś zacząć, a po-
tem doskonalić swój warsztat pracy. Strona, 
która nieraz mnie inspirowała do poprowa-
dzenia w  ciekawy sposób retrospektywy to 
www.tastycupcakes.org. Jest tu wiele cieka-
wych przykładów i  jeszcze więcej inspiracji. 
W rozwijaniu swoich umiejętności może nam 
pomóc także literatura, ja polecam między 
innymi: Agile Retrospectives: Making Good 

Fun Retro – proste, przy jemne, 
pożyteczne

Pod adresem funretro.io znajdziemy ko-
lejną aplikację webową, która pozwoli 
nam na szybkie i  sprawne poprowadze-
nie retrospektywy. Wizualnie przypomina 
nieco Trello, o  którym pisałam w  jednym 
z poprzednich numerach „Strefy PMI”. Dzia-
ła także podobnie. Pozwala nam na samo-
dzielne nazwanie kolumn w aplikacji – sami 
decydujemy jakie informacje i w jakiej kolej-
ności będziemy zbierać. Wystarczy założyć 
konto i  zacząć działać. Co więcej, może-
my zespołowi wysłać link do naszej tablicy, 
a  oni bez rejestrowania się mogą wejść na 
stronę i zacząć od razu działać. Głosowanie 
odbywa się poprzez kliknięcie kciuka w górę, 
który znajduje się przy każdym wpisie. Mo-
żemy ustawić ile głosów przysługuje każdej 
osobie z  zespołu, a  po zakończonym spo-
tkaniu wyeksportować nasze przemyślenia 
do pliku w formacie .pdf lub .csv. Jest także 
opcja załadowania pliku .csv do Fun Retro, 
wystarczy, że mamy dane odpowiednio sfor-
matowane. 

http://www.tastycupcakes.org


śnie z  powodu niepowodzeń w  komunikacji 
i przekazywaniu informacji2.

PMI Pulse of the ProfessionTM In-Depth Re-
port: The Essential Role of Communications 
ujawnia, że aż 56% kapitału projektowego 
jest narażone na ryzyko z  powodu nieefek-
tywnej komunikacji w projekcie. 

Badania te potwierdzają także hipotezę, że 
efektywna komunikacja prowadzi do więk-
szego prawdopodobieństwa dostarczenia 
projektu na czas (71% vs. 37%) i  w  określo-
nym budżecie (76% vs. 48%).

się, że 90% pracy kierownika projektu to 
właśnie przekazywanie odpowiednich infor-
macji do odpowiednich osób w  stosownym 
czasie dla zrealizowania celów projektu1.  
Badania dotyczące komunikacji w projektach 
pokazują, że efektywna komunikacja, w któ-
rej stosowane są dobre praktyki i  narzędzia 
pozwala na realizację projektów w ich ramach 
czasowych, a  także w  ustalonym budżecie 
przynosząc założone korzyści. Zgodnie z  ba-
daniami przeprowadzonymi przez PWC nawet 
57% projektów nie kończy się sukcesem wła-

Zarówno w  projektach, w  biznesie, jak 
również w życiu jest jedno proste, ale jed-
nocześnie bardzo skomplikowane słowo. 
Wpływa na to jak działa organizacja, jak 
działa projekt czy program. Daje zespo-
łom poczucie celu, pozwala przekonać 
interesariuszy do inwestowania w  dany 
temat. Jest podstawą efektywności i  suk-
cesu w projekcie. Jeśli przyrównać projekt 
do żywego organizmu byłaby czerwonymi 
krwinkami, które dostarczają niezbędne do 
życia składniki do jego komórek. O  czym 
mowa? O komunikacji. 

O komunikacji w projektach można myśleć 
na wiele sposobów. Można postrzegać ją jako 
zaplanowany zestaw metod, narzędzi, ka-
nałów, jak również jako kompetencję, która 
jest podstawą dla kierownika projektu, jak 
i  całego zespołu. Efektywna – podtrzymuje 
odpowiednie zaangażowanie interesariuszy 
i motywację członków zespołu. 

Czarno na białym o komunikacji
W  kontekście projektowym komunikacja, 
jako kompetencja, łączy działania zespołu 
ze strategią, celami i  akcjami, jakie prowa-
dzą do sukcesu projektu. Jest podstawo-
wą kompetencją oraz umiejętnością, jaką 
musi posiadać kierownik projektu. Okazuje 
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Kolory komunikacji w środowisku projektowym
Anna Gambal

Rys. 1. Czy te dane są prawdziwe? 
Źródło: D. O’Brien, L. Haskins, PWC, Project Management: Improving Performance, reducing risk. When you 

will think differently about project management?, 2014, www.pwc.com/jg

STREFA PMI, NR 20, KWIECIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL24

STREFA PRAKTYKI

http://www.strefapmi.pl


Rys. 4. Energie Kolorystyczne Insights Discovery 

w kiepskim dniu, Źródło:  www.insights.com 

Spotkania podczas gorszych dni były tyradą 
Słonecznego Żółtego, który nie dawał dojść 
do głosu nawet kierownikowi projektu, już nie 
mówiąc o Chłodnym Niebieskim. Projekt chy-
lił się ku upadkowi właśnie z powodu nieefek-
tywnej komunikacji. Są jednak sposoby, aby 
wyjść z takiego impasu i uratować projekt.

Od czerwonego do zielonego 
Jeśli komunikacja nie działa dobrze, zadania 
się opóźniają, pojawiają się nowe ryzyka wy-
wołując efekt domino, który doprowadza do 
tego, że status projektu staje się czerwony, 
kierownik projektu musi działać. Co jest waż-
ne w aspekcie komunikacji, aby do tego nie 
dopuścić i utrzymać zielony status projektu? 

Jest wiele teorii na ten temat – jedna 
z nich, autorstwa H. Cottermana, K. Forsber-
ga i H. Mooza pokazuje, że połączenie czte-
rech głównych czynników, jakimi są uczest-
nicy, techniki, środowisko projektowe i język 
jest kluczem do efektywnej komunikacji4. 

Jest to zbieżne z tym, o czym mówi PMBOK® 
Guide, który wyróżnia 3 podstawowe procesy, 
o jakie należy zadbać w projekcie dla zapew-
nienia efektywnej komunikacji: jej zaplano-
wanie, zarządzanie oraz monitorowanie.

Przede wszystkim istotną rolę odgrywa 
rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych in-
teresariuszy, jak również członków zespołu. 
Istotnym jest, aby rozpoznać je we wcze-
snych fazach projektu oraz aby dokonywać 
rewizji tych założeń podczas trwania projek-
tu. Identyfikacja zmian w wymaganiach infor-
macyjnych interesariuszy pozwoli na szybką 
reakcję i  dostosowanie zawartości informa-
cyjnej przekazywanych komunikatów, a tym 
samym zwiększy efektywność komunikacji. 

Metody czy techniki komunikacji to 
kolejna ważna rzecz do rozpoznania i  zapla-
nowania. PMI mówi o  komunikacji interak-

kowania się z  zespołem i  z  sukcesem facyli-
tujecie przepływ informacji, może się nagle 
okazać, że coś przestaje działać. 

W pewnym projekcie, podczas fazy imple-
mentacji spada efektywność pracy, pojawia 
się niezliczona ilość e-maili o  różnych tytu-
łach, a  dwaj członkowie zespołu zaczynają 
wymieniać się plikami w  bardzo nieustruk-
turyzowany sposób. Słowa płyną, spotkania 
przedłużają się. Co się mogło stać z poukła-
danym zespołem, który przez parę miesięcy 
działał jak sprawnie naoliwiona maszyna? 

Przyczyn może być wiele, jednak warto 
zwrócić uwagę na różnice w sposobie komu-
nikacji osób w  zespole projektowym. Mogą 
one generować dodatkowe ryzyka, które 
wpłyną na efektywność realizacji projektu 
i dostarczenie go na czas. 

Tak właśnie było i w tym przypadku. Zbiera-
nie wymagań projektowych, jak i kolejne kroki 
przebiegały pomyślnie, bo to klient przedsta-
wiał wymagania, a dostawca pokazywał moż-
liwości ich realizacji. Schody pojawiły się, kie-
dy w  trakcie implementacji należało skupić 
się na detalach. Przekazywanie danych stało 
się chaotyczne, spotkania statusowe przero-
dziły się w dyskusje o opiniach czy przypusz-
czeniach lub wyjaśnianiu niezrozumiałych 
części niezliczonej korespondencji między 
członkami zespołu. Tempo pracy zmalało 
prawie do zera, a frustracja była wyczuwalna. 
Dlaczego? 

Ujawniły się prawdziwe style komunikacji 
dwóch głównych uczestników projektu. Jeśli 
odwołamy się do modelu Insights, czy też do 
psychologii osobowości Carla Gustava Jun-
ga, spotkały się ze sobą chaotyczny i  zbyt 
optymistyczny Słoneczny Żółty i poukładany, 
precyzyjny Chłodny Niebieski. Nawet proste 
zadania dotyczące przekazania informacji 
zwrotnej na temat przesłanych danych stały 
się czymś niewykonalnym. 

Rys. 3. Energie Kolorystyczne Insights Discovery 
w dobrym dniu, Źródło: www.insights.com

Rys. 2. Na górze: Procentowa ilość zagrożonego 
kapitału z uwagi na nieefektywną komunikację.  

Na dole: Organizacje komunikujące się 
efektywniej odnoszą lepsze wyniki w projektach  
Źródło: Project Management Institute, Inc., Pulse 

of the Profession In-Depth Report: The High 
Cost of Low Performance: The Essential Role of 

Communications, May 2013. PMI.org/Pulse

Przedstawione dane pokazują jak ważna jest 
efektywna komunikacja, jako narzędzie kie-
rownika projektu i  jaki ma wpływ na osta-
teczny sukces przedsięwzięcia. Jednak czy 
aby na pewno?

Czy białe jest białe a czarne 
jest czarne – czy można ufać 
statystykom?

Paradoksy statystyki, jak paradoks Simpsona, 
mogą wywołać niedowierzanie. Jeśli Jaś zdał 
w  jednym dniu 0% egzaminów, a  w  drugim 
75%, natomiast Małgosia zaliczyła w  pierw-
szym dniu 25% egzaminów, a  w  kolejnym 
100% – to  kto zdał ich więcej, jeśli liczba 
zdawanych egzaminów była taka sama3? 

Przecież każdy z nas wie, że statystyczny 
Polak wcale nie ma 2/3 psa, a  jego pies nie 
ma trzech nóg. Czy taka właśnie jest rzeczy-
wistość?

Aby się przekonać, warto przytoczyć przy-
kład z życia wzięty, jak nieefektywna komuni-
kacja działa na projekt. Nawet jeśli jesteście 
w  trakcie wykonania projektu, realizujecie 
swój plan komunikacji, używacie powszech-
nie dostępnych metod i  sposobów komuni-
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leży podjąć jak najszybciej działania korygu-
jące.

W  tym konkretnym przypadku sprawdziło 
się narzędzie znane ze zwinnych metodyk 
zarządzania projektami – krótkie codzien-
ne spotkania typu stand up, a  także rewizja 
metod komunikacji założonych w  planie. 
Wprowadzenie zasady „jednego pliku” (ma-
ster file), czyli korzystanie tylko i  wyłącznie 
z  jednego, z  góry ustalonego formatu pliku, 
na którym obaj członkowie zespołu mogli 
pracować. Ponad trzytygodniowe opóźnienie 
zostało nadrobione w ciągu kolejnych 2 tygo-
dni. Pokazuje to, jak istotne jest odpowiednie 
rozpoznanie potrzeb informacyjnych, stylów 
komunikacji, jak również szybkie dostoso-
wywanie się do ich zmian w trakcie realizacji 
założonych zadań. 

Klucz do zielonego w rękach 
kierownika projektu

Jednym z  narzędzi procesu monitorowania 
komunikacji wg PMBOK® Guide są umiejęt-
ności interpersonalne i zarządzania zespołem. 
Te umiejętności odgrywają ogromną rolę, jeśli 
pojawiają się trudności w komunikacji zespołu. 

Podstawą jest oczywiście dialog i rozmowa 
z  uczestnikami projektu, ale również obser-
wacja. Pozwalają kierownikowi projektu na 
identyfikowanie problemów, konfliktów czy 
też przestojów z wykonywaniem zadań. Kie-
rownik projektu powinien facylitować komu-
nikację w taki sposób, aby pokazywać dobre 
wzorce i uczyć swój zespół dobrych praktyk. 

Bruno Kahne w Deaf tips – Powerful com-
munication, pisze, że bazą efektywnej ko-
munikacji jest jednoczesne proste i  dokład-
ne wyrażanie treści, jaką chcemy przekazać. 
Człowiek ma jednak tendencję do zaniedby-
wania jednego z  tych aspektów – albo bu-
dujemy bardzo proste wypowiedzi, które nie 
niosą odpowiedniej treści informacyjnej, albo 
zbyt złożone, w których gubimy sedno komu-
nikatu6. Kierownik projektu powinien promo-
wać prostotę i precyzyjność komunikacji we-
wnątrz zespołu projektowego. 

Jak zauważa Robert Bruce w artykule Why 
Communication is Important in Project Mana-
gement7, najlepsi kierownicy projektów regu-
larnie pamiętają również o: 

 ■ aktywnym słuchaniu – słuchają dobrych 
i złych opinii, zadają pytania i parafrazują, 
aby zrozumieć sedno problemu i  sposób 
jego rozwiązania, 

 ■ podkreślaniu przewagi efektywności 
nad szybkością – bieg średnim tem-

Jeśli mamy już plan, zgodnie z najlepszymi 
praktykami PMI, należy zadbać o jego wdro-
żenie w  życie, a  więc zbieranie informacji, 
tworzenie ich na podstawie danych projek-
towych, dystrybuowanie według ustaleń oraz 
przechowywanie i monitorowanie.

Ważne jest to, aby zwrócić uwagę na 
czynniki środowiskowe i organizacyjne, które 
będą kształtować zarządzanie komunikacją 
w  projekcie. Kultura organizacyjna i  kultu-
ra komunikacji w  firmie może być zarówno 
czynnikiem ułatwiającym jak i  utrudniają-
cym przekazywanie informacji projektowych. 
W  przypadku przytoczonego projektu ze 
Słonecznym Żółtym i  Chłodnym Niebieskim 
w zespole, spotkanie się dwóch różnych kul-
tur organizacyjnych stanowiło dodatkową 
komplikację. 

Struktura organizacyjna oraz struktura pro-
jektu dodatkowo komplikowała komunikację. 
Ścieżki eskalacji problemów nie były efek-
tywne, z uwagi na raportowanie jednej orga-
nizacji do innej i świadczenie usług na rzecz 
organizacji trzeciej. 

Zarządzanie komunikacją to jednak nie ko-
niec działań kierownika projektu, aby zapew-
nić efektywność przekazywania informacji. 
Kluczem jest monitorowanie i kontrolowanie, 

innymi słowy spraw-
dzanie, czy potrzeby 
informacyjne intere-
sariuszy są zaspoko-
jone i  czy zaplano-
wana komunikacja 
prowadzi do pożąda-
nego efektu. 

To właśnie mo-
nitorowanie komu-
nikacji pozwala na 
identyfikację pro-
blemów, takich jak 
z  komunikacją Sło-
necznego Żółtego 
i  Chłodnego Niebie-
skiego. Kierownik 
projektu monitoru-
jąc postępy projektu 
w  odniesieniu do 
planu, zbierając in-
formację zwrotną na 
temat realizowanych 
działań, obserwując 
zespół i sprawdzając 
pojawiające się pro-
blemy w  prowadzo-
nym rejestrze (issue 
log) wiedział, że na-

tywnej, push czy pull . Metody te muszą być 
dopasowane do wcześniej rozpoznanych in-
dywidualnych potrzeb interesariuszy. 

Oprócz tych dwóch istotnych elementów 
w  planie komunikacji powinny się znaleźć 
również5: 

 ■ wysokopoziomowa zawartość komuni-
kacji – co będzie komunikowane, w  ja-
kim formacie, na jakim poziomie szcze-
gółowości, 

 ■ częstotliwość komunikacji – kiedy ma 
zostać wysłany dany komunikat do in-
teresariuszy, jak często odbywają się 
spotkania statusowe, jaka komunikacja 
powinna się odbywać ad hoc,

 ■ osoby odpowiedzialne za dystrybuowa-
nie danych komunikatów, 

 ■ proces eskalacyjny problemów pojawia-
jących się w projekcie, dla ich sprawnego 
i szybkiego rozwiązywania, 

 ■ sposoby i  metody pozyskiwania infor-
macji,  

 ■ sposoby aktualizowania planu komuni-
kacji.

Kierownik projektu dbając o  wszystkie te 
elementy planu komunikacji tworzy niezbęd-
ną bazę dla efektywnego przekazywania in-
formacji.
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Rys. 5. Zarządzanie komunikacją – przepływy 
danych ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu struktury i kultury organizacyjnej 

Źródło: Project Management Institute, 
PMBOK® Guide, Sixth Edition, s. 380, 2017
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Certyfikowany Project Manager (PMP®, Agi-
lePM®, Six Sigma Green Belt) z doświadcze-
niem w  prowadzeniu złożonych projektów 
w środowisku biznesowym. Zarządzała pro-
jektami w branży HR, IT czy Healthcare ze 
szczególnym wskazaniem na projekty Lean 
Six Sigma, implementacje systemów Pay-
roll/HR, wdrożenia Go-To-Market czy też 
projekty tranzycyjne.

W czasie wolnym podróżniczka szukająca 
nowych miejsc na Starym Kontynencie, któ-
rych jeszcze nie odkryła. Amatorka macro 
fotografii, która lubi słuchać dobrej muzyki 
i  ciekawych audiobooków. Poszukuje per-
fekcji w otaczającym ją świecie.

Anna
Gambal

7. R. Bruce, Why Communications is 
Important in Project Management, 12.2015, 
www.teamgantt.com

8. BRAG status – Blue, Red, Amber, Green, gdzie 
„blue” – niebieski oznacza zadanie zakończone, 
https://www.agenor.co.uk/blog/deployment-
management-countdown-to-success

teczny pejzaż. Zarządzając projektem warto 
zastanowić się, jak powinna wyglądać komu-
nikacja, zaplanować ją, uzgodnić z jej odbior-
cami i  uczestnikami, bo to efektywne prze-
kazywanie informacji prowadzi do uzyskania 
pożądanych efektów naszej pracy. Dlatego 
też warto jest poznawać kolory komunika-
cji, aby doprowadzić swój projekt do koloru 
niebieskiego, który w rozumieniu klasyfikacji 
statusów BRAG jest kolorem sukcesu8. 

1. Project Management Institute, PMBOK® Guide 
– Sixth Edition, s. 61, 2017 

2. D. O’Brien, L. Haskins, PWC: Project 
Management: Improving performance, reducing 
risk. When will you think differently about project 
management?, 2014, https://www.pwc.com/
jg/en/publications/ned-presentation-project-
management.pdf

3. Paradoks Simpsona. O dyskryminacji 
kobiet, kamicy nerkowej i bezrobociu, 
www.statystyczny.pl 

4. B. Wróbel, Rola Komunikacji w Zarządzaniu 
Projektami, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw 
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Zarządzanie Publiczne 3/2007, s. 125

5. Project Management Institute, PMBOK® Guide, 
Sixth Edition, s. 377, 2017

6. B. Khane, Deaf Tips – Powerful Communication, 
CreateSpace Independent Publishing Platform, 
1.10.2013

pem w stronę celu jest o wiele lepszy niż 
szybki sprint w kółko,

 ■ zadawaniu pytań, aby dogłębnie zrozu-
mieć problem, 

 ■ opieraniu zarządzania na szacunku i do-
brych relacjach z  zespołem – ważna 
zasada – nie traktuj innych tak, jak nie 
chciałbyś być traktowany, 

 ■ zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
poinformowania interesariuszy i  zespo-
łu – to, że kierownik projektu wie, co się 
dzieje, nie oznacza, że sponsor czy też 
tester ma taką informację. 

To właśnie kierownik projektu nadaje ton 
pozytywnej współpracy w  projekcie, będąc 
otwartym i kooperatywnym prowadzi zespół 
do sukcesu. 

Niebieski zakończony 
z sukcesem

Jak pokazują badania i  statystyki, ale też 
prawdziwe przykłady projektowe efektyw-
na komunikacja jest kluczowym czynnikiem 
sukcesu projektów. To kierownik projektu 
jest architektem jej podstawy, a członkowie 
zespołu, jak i  interesariusze malują jej osta-



sób wizualizację pracy w toku oraz zagrożeń, 
które czyhają na poszczególnych członków 
zespołu projektowego. Co więcej za pomocą 
ScrumBan jesteśmy w  stanie zminimalizo-
wać czas ukończenia zadań oraz zapewnić 
ich stały monitoring.

Tablica ScrumBan
Tablica ScrumBan dostarcza nam informacji 
o przepływie pracy projektowej, liczbie zadań 
do wykonania; liczbie zadań, nad jakimi ze-
spół aktualnie pracuje; oraz liczbie tych już 
zakończonych. Jej stosowanie wspomaga 
transparentność, komunikację i  sprzyja lep-
szej efektywności pracy w zespole. Ponadto 
w  celu wizualizacji etapów pracy, zespoły 
pracujące w tej samej lokalizacji często uży-
wają dużych tablic oraz karteczek samoprzy-
lepnych typu post-it. W przypadku zespołów 
wirtualnych istnieje możliwość wykorzysta-
nia rozwiązań dostępnych online typu Trello 
czy JIRA. 

W  podstawowym ujęciu zadania poszcze-
gólnych członków zespołu mogą być podzie-
lone na trzy etapy: do zrobienia -> w  trak-
cie -> zrobione. Oczywiście w miarę potrzeb 
zespoły mogą dodać więcej etapów pracy 
takich jak: zablokowane lub testowane. Do-
datkowe kolumny mogą zdać egzamin w sy-
tuacji, w której część pracy staje się wąskim 
gardłem (zablokowane). 

Zróbmy sobie ScrumBan

ScrumBan zrodził się z  zastosowania proce-
su Scrum rozbudowanego o praktyki Kanban. 
Pozwala on na stworzenie bardziej zwinnego 
procesu, który możemy wciąż udoskonalać.  
Kombinacja tych dwóch dobrze znanych me-
tod przynosi wiele licznych korzyści. Scrum-
Ban przyczynia się chociażby do zwiększenia 
wydajności i poprawy zadowolenia klientów 
wewnętrznych i  zewnętrznych. Co więcej, 
ScrumBan wspomaga budowę wysokiej jako-
ści produktów, minimalizację strat i  zmniej-
szenie czasu produkcji.

Kiedy zastosować?
ScrumBan – mix Scrum i  Kanban, doskona-
le sprawdza się przy projektach typu main-
tenance,   w  biurach projektowych, service 
desku, HR czy marketingu, a więc wszędzie 
tam gdzie panuje niepewność, a  liczby za-
dań ad hoc nie da się przewidzieć. Ponadto 
ScrumBan doskonale spełnia swoje zadanie 
w środowisku tranzycji i transformacji, gdzie 
jedno jest pewne – zmiana. W powyższych 
środowiskach niemożliwością jest praca 
w systemie iteracyjnym ograniczonym sprin-
tami. Znakomicie natomiast sprawdzają się 
spotkania typu Daily Standups czy Kaizen. 
Co najważniejsze łączy się je ze znanymi me-
todami modelu Kanban uzyskując w ten spo-

Scrum i  Kanban to bardzo popularne me-
tody zarządzania zadaniami. Coraz więcej 
firm wdraża zwinne metodyki podczas 
pracy projektowej. Scrum już od dłuż-
szego czasu wiedzie prym wśród firm 
z  branży IT. Wprawdzie wiele organizacji 
chwali się efektywnym stosowaniem tego 
podejścia w swoich projektach, natomiast 
rzeczywistość nie pozostawia żadnych 
złudzeń. Wiele z nich ma poważne proble-
my z  wdrożeniem wszystkich aspektów 
Scrum. 

Problemy te są przeważnie związane ze zbyt 
szybko zmieniającymi się wymaganiami 
projektowymi, wyzwaniami, jakie niesie za 
sobą iteracyjność czy też zobowiązaniami 
dotyczącymi zakresu, czasu, budżetu czy ja-
kości. 

Z  drugiej strony Kanban pozwala w  pro-
sty i  łatwy sposób skrócić czas realizowa-
nych zadań, przejąć kontrolę nad procesem 
i zwiększyć jakość dostarczanych rozwiązań. 
Dzieje się to głównie poprzez wizualizację 
przepływu pracy jednego zespołu, wielu 
zespołów, czy też niezależnych od siebie 
specjalistów. Wizualizacja ma formę tablicy 
z kolumnami reprezentującymi poszczególne 
etapy pracy. Natomiast usprawnienie proce-
su polega na krótkim czasie realizacji, utrzy-
maniu stałej przepustowości procesu oraz 
unikaniu wąskich gardeł.
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ScrumBan – to co najlepsze 
ze Scrum i Kanban
Edyta Samborska
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Entuzjastka agile, scrum, six sigma, gami-
fikacji oraz usprawnień procesów bizneso-
wych. Pełna energii oraz zapału, na codzień 
realizuje się na stanowisku IT Project Mana-
gera, mentora oraz trenera. Zaangażowana 
w  kreowanie nowych rozwiązań, wprowa-
dzanie usprawnień oraz dostarczanie war-
tości podczas pracy projektowej. W wolnym 
czasie spełnia się jako Dyrektor ds. Projek-
tów w  PMI PC Wrocław Branch, Program 
Manager Women in Project Management, 
redaktor Strefy PMI, Dyrektor Kreatywna 
KarieraNaObcasach.com oraz copywriter 
dla Wroclife.

Edyta
Samborska 

Spotkania w ScrumBan

Efektywne prowadzenie spotkań w Scrum-
Ban ma na celu zapewnienie lepszej 
współpracy, efektywniejszej komunikacji, 
sprawniejszego zarządzania przepływem 
zadań, doskonalenia całego procesu oraz 
pracy zespołu projektowego. Bardzo po-
pularne jest zapożyczanie Codziennego 
Scruma, a więc 15 minutowego spotkania, 
podczas którego zespół ma możliwość 
synchronizacji oraz dostrzeżenia ewen-
tualnych zależności między konkretnymi 
obszarami. Ponadto często organizuje się 

SCRUM KANBAN SCRUMBAN

Iteracje Timeboxy, Sprinty Proces ciągły Proces ciągły, krótkie okre-
sy planowania, długie cykle 
wytwarzania

Przydzielanie 
zadań

Dobór zadań odbywa się na 
początku Sprintu

Zadania pobierane są 
na bieżąco

Zadania pobierane są na 
bieżąco

Ograniczenia 
zakresu

Zespół decyduje ile pracy 
wykona w Sprincie

Limit pracy w toku 
(ang. work in progress 
limit)

Limit pracy w toku (ang. 
work in progress limit)

Planowanie Podczas Planowania Sprintu Planowanie odbywa się, 
gdy zachodzi potrzeba

Planowanie odbywa się, 
gdy zachodzi potrzeba

Szacowanie 
zadań

Punkty historyjek (ang. story 
points)

Opcjonalne Opcjonalne. Zadania są 
z reguły podobnej wielkości

Zmiany Kategorycznie zabronione 
podczas trwania Sprintu

Zmiany są możliwe, 
o ile jest na nie miejsce 
(WiP)

Zmiany są możliwe, o ile 
jest na nie miejsce (WiP)

Wskaźniki 
wydajności

Średnia prędkość zespołu 
(ang. velocity)

Czas cyklu Czas cyklu

Role Zespół Scrumowy (ang. Scrum 
Team): Właściciel Produktu 
(ang. Product Owner), Mistrz 
Scruma (ang. Scrum Master), 
Zespół Deweloperski (ang. 
Development Team)

Kanban nie definiuje ról Role mogą zostać stworzo-
ne na potrzeby projektu

Zespół Interdyscyplinarny (ang. 
cross-functional)

Wyspecjalizowany Interdyscyplinarny (ang. 
cross-functional) lub wy-
specjalizowany.

Spotkania Planowanie Sprintu (ang. 
Sprint Planning), Codzienny 
Scrum (ang. Daily Scrum), 
Przegląd Sprintu (ang. Sprint 
Review), Retrospektywa 
Sprintu (ang. Sprint Retro-
spective)

Spotkania są opcjo-
nalne

Codzienny Scrum (ang. 
Daily Scrum)

Ciągłe do-
skonalenie

Retrospektywa Sprintu Kaizen Kaizen

spotkania typu Kaizen, których celem jest 
umożliwienie ciągłej poprawy systemu 
oraz generowania pomysłów dotyczących 
potencjalnych usprawnień.

Zalety metody
ScrumBan to hybryda, która z  powodze-
niem wykorzystuje to, co najlepsze w Scrum 
i  Kanban. Do zalet ScrumBan możemy zali-
czyć między innymi wyższą jakość, krótszy 
czas realizacji zadań, redukcję pracy w toku 
(Just-in-Time), spotkania typu Kaizen, mini-
malizację strat i ciągłe doskonalenie. 

Metryki
Metryki ScrumBan wspomagają ciągłe dosko-
nalenie oraz niosą za sobą informację o aktu-
alnej sytuacji systemu. Do najważniejszych 
metryk ScrumBan należą limitowanie pracy 
w toku (WiP), czas cyklu, a więc czas, który 
jest wymagany, aby zakończyć dane zadanie; 
czas realizacji, który jest liczony od momen-
tu przyjęcia zgłoszenia do jego zakończenia; 
oraz całkowity czas realizacji zadania, liczo-
ny od momentu wysłania zgłoszenia do jego 
dostarczenia. 

Podsumowanie
ScrumBan sprawdza się najlepiej w  przypad-
ku projektów utrzymaniowych lub projektów 
obarczonych ryzykiem częstych i  nieuniknio-
nych zmian. Podczas tego typu projektów 
ograniczone czasowo sprinty modelu Scrum 
nie sprawdzą się. Z pewnością pomoże wizu-
alizacja pracy w  toku, ograniczenie realizacji 
wymagań oraz codzienne spotkania Scrum. 
Ze względu na fakt, iż ScrumBan jest stosun-
kowo nowym podejściem do zarządzania, do-
piero zaczyna wieść prym wśród kierowników 
projektów. W mojej codziennej pracy z powo-
dzeniem stosuję podejście ScrumBan i mogę 
zapewnić, że świetnie sprawdza się w środo-
wisku pełnym zmian i niepewności. Sprawdź-
cie sami!
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ganizacji spotkań w  ramach społeczności. 
Zamiast tradycyjnego wykładu, spotkania 
tej grupy (ang. meetups) oparte są wyłącznie 
o pracę warsztatową.

Każde spotkanie jest zaprojektowane 
w oparciu o tzw. moduł szkoleniowy, którego 
podstawą jest cykl Kolba, zwany również pę-
tlą efektywnej nauki dorosłych. Jego nazwa 
pochodzi od nazwiska amerykańskiego teo-
retyka rozwoju nauczania David Kolba, który 
założył, że nauka jest najbardziej efektywna 
podczas doświadczania, czyli kiedy wykonu-
jemy praktyczne zadania.

Cykl ten składa się z czterech elementów: 
doświadczenia, refleksji, generalizacji i zasto-
sowania, a każdy z nich ma miejsce podczas 
comiesięcznych spotkań wrocławskich prak-
tyków.

Doświadczenie
To pierwszy z  etapów efektywnej nauki, 

kiedy uczestnik ma okazję doświadczyć no-
wego zagadnienia. Przeważnie jest to proste 
ćwiczenie grupowe, podczas którego każ-
dy ma okazję zaznajomić się z  tematem lub 
przywołać doświadczenia, jakie już posiada 
ze swojego środowiska zawodowego.

Refleksja
To czas na autorefleksję oraz grupową dys-

kusję: w  tym etapie uczestnik warsztatów 
może ocenić swoje mocne i słabe strony na 
bazie wcześniejszego doświadczenia, a także 
odpowiedzieć sobie na pytanie, z  czego wy-

(Lean) zarządzania. W Polsce działa obecnie 
kilka nieformalnych grup, a jedną z nich jest 
Agile Wrocław, założona w  2014 roku przez 
praktyków zwinnych metod zarządzania pro-
jektami. Od ponad 3 lat główną działalnością 
grupy jest organizacja bezpłatnych warszta-
tów szkoleniowych, rozwijających szeroko 
pojęte umiejętności zwinnego zarządzania 
projektami.

Łatwo zauważyć, że formuła większości 
konferencji czy seminariów branżowych 
opiera się głównie na prezentacjach 
prelegentów. Przypomina to często sesje tzw. 

„death by powerpoint”, gdy uczestnicy nie tyl-
ko wychodzą przytłoczeni olbrzymią ilością 
informacji, które usłyszeli bądź zobaczyli, 
ale także nie potrafią zastosować tej wiedzy 
w praktyce. W konsekwencji tego typu podej-
ście ma znikomy aspekt edukacyjny.

Cykl Kolba 
Zespół organizujący spotkania Agile Wrocław 
zaproponował alternatywną formułę dla or-

Zwinne zarządzanie projektami (Agile Pro-
ject Management) to obszar, który jest do-
brze znany w szczególności w środowisku 
IT. Zwinne praktyki są wykorzystywane 
praktycznie na co dzień podczas rozwoju 
produktów, zarządzania projektami, pracy 
zespołowej. Mimo, że dziedzina jest sto-
sunkowo młoda (Agile Manifesto został 
spisany w 2001 r.), to w ostatnich latach 
stała się standardem branżowym. 

Niestety, polski system edukacji nie na-
dąża za tak dynamicznymi zmianami w  no-
woczesnych metodach zarządzania i nie jest 
jeszcze przygotowany na skuteczne naucza-
nie tej dziedziny. Z pomocą przychodzą tutaj 
firmy doradcze i  szkoleniowe, czasem także 
prywatne uczelnie. Sporo wiedzy można 
zdobyć także z  literatury eksperckiej czy ar-
tykułów branżowych w sieci. Alternatywą do 
wymienionych metod mogą być spotkania 
grup zrzeszających ekspertów i  praktyków, 
stowarzyszenia czy nieformalne społeczno-
ści, których celem jest propagowanie najlep-
szych praktyk zwinnego (Agile) i  szczupłego 
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Jak uczyć zarządzania projektami 
w oparciu o cykl Kolba?
Łukasz Krupa
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Praktyk zwinnego zarządzania projektami 
z kilkunastoletnim doświadczeniem, dorad-
ca biznesowy, inicjator społeczności Agile 
Wrocław. Pracował dla największych mię-
dzynarodowych korporacji, średniej wielko-
ści przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm. Na 
co dzień współpracuje z kadrą zarządzającą 
oraz zespołami projektowymi, które pragną 
ulepszyć swój sposób działania. Dzięki temu 
zwiększają swoje umiejętności, co prowadzi 
do wyższej skuteczności i większej satys-
fakcji z wykonywanej pracy. Potwierdze-
niem jego kompetencji są nie tylko liczne 
certyfikaty branżowe, ale przede wszystkim 
sukcesy jego klientów i podopiecznych.

Agile Wrocław to grupa non-profit 
skupiająca wokół swojej działalności 
ponad 1500 osób. Jej celem jest wspie-
ranie rozwoju współczesnych metod 
zarządzania projektami, zapewnienie 
możliwości zdobywania wiedzy, do-
skonalenia umiejętności oraz wymiany 
doświadczeń dla specjalistów branży 
rozwoju oprogramowania. Hasło prze-
wodnie dla organizowanych wydarzeń 
edukacyjnych brzmi: „aby ludzie wyszli 
lepsi niż przyszli”, co pośrednio przekła-
da się również na wysokie oceny za ich 
organizację (średnia to 4,3 w skali 0-5). 

W ramach działalności Agile Wrocław 
w 2017 roku zorganizowano pierwszą 
w Polsce konferencję non-profit opar-
tą wyłącznie o formułę warsztatową 
o nazwie „Agile on the boat”, podczas 
której odbyło się 9 niezależnych sesji 
szkoleniowych podzielonych na 3 ob-
szary: zespół, produkt oraz skalowanie. 
Być może jest jedyna na świecie kon-
ferencja, która odbywa się nie tylko bez 
tzw. „keynote speech”, ale również bez 
tradycyjnych prezentacji; prelegenci są 
zastąpieni przez trenerów-praktyków 
z wieloletnim doświadczeniem w me-
todach zwinnych, a wszystkie sesje 
oparte są o efektywny moduł szkole-
niowy. Średnia ocena konferencji to 
4,89 w skali 0-5, co świadczy o wyso-
kim poziomie merytorycznym i realnej 
wartości dostarczonej uczestnikom. 
www.meetup.com/agilewroclaw
www.agileontheboat.pl

Łukasz
Krupa

wiązywanie do wcześniejszych doświadczeń 
uczestników.

Ćwiczenie utrwalające: Zadaniem każdej 
z grup jest stworzenie prostej listy pytań „Jak 
sprawdzić czy dana wartość jest w zespole?”

Podsumowanie: Po krótkim podsumo-
waniu następuje część mniej oficjalna (tzw. 
networking), podczas której uczestnicy mają 
możliwość wymiany doświadczeń w  mniej-
szych grupach w nieformalnej atmosferze.

Konkretnie i z rezultatem
Jak wynika z  przedstawionej struktury, nad-
rzędnym celem modułu szkoleniowego opar-
tego o pętlę efektywnej nauki jest praktyczne 
przećwiczenie konkretnych umiejętności, co 
jest w szczególności istotne w dziedzinie za-
rządzania projektami.

Forma warsztatowa pozwala na zaangażo-
wanie każdego z  uczestników, co zwiększa 
prawdopodobieństwo wzrostu kompetencji 
i wykorzystania umiejętności w praktyce.

Warto nadmienić, że podczas sesji warsz-
tatowych wykorzystywane są zróżnicowa-
ne, aktywizujące metody szkoleniowe, takie 
jak: odgrywanie scenek, dyskusja grupowa, 
studium przypadku, symulacje, po to aby 
podnieść atrakcyjność spotkań i  uzyskać 
maksymalne zaangażowanie uczestników. 
Wielokrotnie zdarza się, że prezentacja 
trenera jest ograniczona do minimum, jako 
że większość uczestników to praktycy ze 
sporym bagażem doświadczeń i  wiedza 
często pochodzi właśnie od nich.

Elementem, o  którym warto także wspo-
mnieć, jest również rezultat warsztatu. To 
przede wszystkim wypracowane przez 
uczestników materiały w  postaci oryginal-
nych flipchartów, a  także inne „artefakty” 
które można wykorzystać w  projektach (jak 
na przykład lista pytań sprawdzających sto-
sowanie Scrumowych wartości).

nikały zaistniałe trudności. To także moment, 
aby grupa podsumowała wnioski płynące 
z symulacji oraz ze wspólnej dyskusji.

Generalizacja
Po tym jak uczestnicy sesji zaprezentują już 

swoje przemyślenia, nadchodzi czas, by po-
znali także teoretyczne podejście do omawia-
nej kwestii. To miejsce dla trenera, aby wy-
kazał się swoim doświadczeniem, ale równie 
istotne jest to, by jego wypowiedź nawiązy-
wała do praktycznych przykładów z pierwszej 
części spotkania, czyli tego co już uczestnicy 
doświadczyli. To także moment na wspólne 
spisywanie najważniejszych wniosków.

 Zastosowanie
Ostatni etap cyklu Kolba to czas, aby za-

stosować wypracowane wnioski oraz wiedzę 
teoretyczną w  praktyce. To także moment 
by zauważyć ewentualne błędy i wprowadzić 
korekty. Przeważnie odbywa się to w formie 
praktycznego ćwiczenia lub zadania wdroże-
niowego, gdzie uczestnicy mogą zastosować 
nową wiedzę z części teoretycznej.

Teoria w praktyce
A zatem, jak dla przykładowego tematu „War-
tości Scrum w  praktyce” mogłaby wyglądać 
sesja? W  tradycyjnym podejściu, uprasz-
czając, prezentacja tego tematu mogłaby 
wyglądać tak, że prelegent przekazuje jakie 
wartości stoją za metodą Scrum, a następnie 
podaje przykłady ze swojego doświadczenia 
bądź z literatury.

W wydaniu Agile Wrocław takie warsztaty 
szkoleniowe zostały zaprojektowane w  na-
stępujący sposób.

Wstęp: Trener wita uczestników, omawia 
cele, agendę, korzyści, po czym następuje 
krótki ice-breaker, a następnie podział grupy 
na 5 stolików odpowiadającym 5 wartościom 
Scruma (Zaangażowanie, Odwaga, Szacunek, 
Otwartość i Skupienie).

Ćwiczenie diagnostyczne: Zadaniem 
każdej z grup jest zgromadzenie przykładów 
pozytywnych zachowań, wspierających daną 
wartość oraz innych, które świadczą o  nie-
poprawnym zrozumieniu danej wartości lub 
wręcz jej braku.

Refleksja: Trener prosi o  podzielenie się 
obserwacjami, może zapytać uczestników, co 
było łatwe w ćwiczeniu, co było wyzwaniem, 
jak się pracowało w grupach.

Teoria/Wnioskowanie: Każda z  grup 
przedstawia wyniki swojej pracy, pozostali 
uczestnicy mogą uzupełniać swoimi przykła-
dami. Zadaniem trenera, podczas zaprezento-
wania teoretycznych podstaw jest także na-
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Mayday, mayday – awaria w projekcie 
i co dalej?
O awiacji, dobrych praktykach i storytellingu z Gabrielem 
Sznajderem, kierownikiem projektów, managerem i pilotem 
rozmawia Łukasz Paluszkiewicz

Zarządzasz dużymi zespołami IT, czy czu-
jesz się zatem jak kontroler lotów?
Ponad czternaście lat zarządzam różnej 
wielkości zespołami IT, zarówno od strony 
projektowej jak i  liniowej. Portfele moich 
projektów sięgały 180 osób. Trudno znaleźć 
dobrą analogię do pracy kontrolera. Kontroler 
zapewnia bezpieczeństwo lotów zarządzając 
separacją, wykorzystaniem przestrzeni, infor-
muje i udziela pomocy. Jednak to pilot pozo-
staje odpowiedzialny za realizację lotu. Choć 
dyrektywy kontrolera wydają się nadrzędne, 
pilot ma zawsze prawo powiedzieć „unable”. 
Kontroler nie ma pełnej wiedzy o  sytuacji 
w kokpicie. Z  trzeciej strony, pilot powierza 
kontrolerowi życie swoje i pasażerów. Szukał-
bym tutaj analogii we współpracy pomiędzy 
członkami zespołu projektowego – wnoszą 
różne kompetencje i  perspektywy, a  współ-
pracując zapewniają realizację wspólnych ce-
lów. Muszą darzyć zaufaniem profesjonalizm 
partnera, bo polegają wzajemnie na sobie.

W  swoim wystąpieniu korzystałeś mocno 
ze storytellingu. Czy na co dzień też uży-
wasz tej techniki, by przekazać wiedzę 
członkom swoich zespołów?

Firma żąda od nas rezultatów. Jednocze-
śnie często nie mamy formalnej pozycji czy 
wiedzy eksperckiej, aby wywierać na orga-
nizację wpływ wystarczający do osiągnięcia 
stawianych nam celów. Mamy zobowiązanie, 
a nie mamy narzędzi. Jak żyć?

W  takim środowisku kluczowa staje się 
umiejętność kształtowania perspektywy in-
teresariuszy. Jak jednak przekazać skompli-
kowaną myśl, gdy po trzecim zdaniu partner 
albo wchodzi nam w słowo, albo się mental-
nie wyłącza? Podnosić głos po pierwsze nie 
wypada, a po drugie szkodzi na gardło. Dobre 
opowiadanie wbija w pierwszym zdaniu swę-
dzącą igłę ciekawości w sam środek gadziego 
mózgu słuchaczy, dając nieco więcej czasu 
na wyjaśnienie „jak, kto i dlaczego ważne?”. 
Dodatkowo następnym razem słuchacze 
chętniej pozwolą zabierać opowiadającemu 
głos na forum, spodziewając się wybornej in-
telektualnej przekąski. 

Odpowiednio krwawa historia będzie żyć 
w organizacji lepiej niż jakiekolwiek okólniki 
czy dyrektywy, kształtując rzeczywistą kul-
turę organizacyjną. W  jednym z międzynaro-
dowych banków mało kto czyta regularnie 
wysyłane szczegółowe dyrektywy o  zacho-
waniu tajemnicy bankowej, jednak prawie 
wszyscy managerowie znają przypadek dy-
rektora z dwudziestoletnim stażem, zwolnio-

minamy, że ustrukturyzowana i przemyślana 
komunikacja to długoterminowy fundament 
projektu i podstawowe zajęcie project mana-
gera. Większość projektów nie dowozi zamie-
rzonych rezultatów bo „ktoś komuś czegoś 
nie powiedział”.

W  awiacji niedostateczna komunikacja 
w  załodze ma katastrofalne skutki. W  1978 
roku, United 173 krążył przez godzinę nad 
docelowym lotniskiem, kiedy kapitan próbo-
wał rozwiązać problem z brakiem sygnalizacji 
zabezpieczonego podwozia. Mechanik pokła-
dowy kilkukrotnie ostrzegał go o  niewystar-
czających zapasach paliwa, jednak jego uwagi 
zostały zignorowane. Przyziemienie bez pod-
wozia na pasie jest jednak bezpieczniejsze 
niż przymusowe lądowanie w polu z powodu 
braku paliwa, co zresztą pokazało sławne 
lądowanie Kapitana Wrony na Okęciu. Piloci 
rutynowo trenują takie procedury. Gdy brakło 
paliwa w United 173, przymusowe lądowanie 
kosztowało życie 10 osób, w tym mechanika 
pokładowego. Kapitan przeżył. 

Po tej katastrofie świat lotniczy wprowa-
dził współpracę w  załodze wieloosobowej 
jako obowiązkowy element szkolenia. Kapita-
nów uczy się przywództwa partycypacyjnego, 
a załogę jasnej i asertywnej komunikacji, któ-
ra jednocześnie nie zaburza jednoznacznego 
łańcucha dowodzenia. Ciekawym elementem 
jest pięć kroków dobrej komunikacji. Pierwszy 
to zwrócenie na siebie uwagi; drugi – określe-
nie niepokojącej obserwacji; trzeci to szerszy 
opis problemu; czwarty – rekomendowane 
rozwiązanie i wreszcie piąty – prośba o zgodę 
lub informację zwrotną.

Z  powodzeniem na co dzień sam stosuję 
tą procedurę, pisząc do szefów czy przygoto-
wując prezentację na zarząd. Proszę zwrócić 
uwagę, że pominięcie punktów początko-
wych lub końcowych czyni komunikat słab-
szym. Każdy doświadczony PM powie tutaj: 

„przecież to oczywiste” – i będzie miał rację. 
Jednak przecież listy kontrolne zawierają 
oczywiste czynności, a stosuje się je, aby nic 
nie pominąć w ferworze innych działań.

Na 12. Kongresie PMI Poland Chapter po-
równywałeś pracę project managera i pilo-
ta samolotu. Czy możesz w kilku słowach 
powiedzieć, co te dwie role mają ze sobą 
wspólnego? 

Przygotowując prelekcję na kongres szu-
kałem praktyk i  rozwiązań ugruntowanych 
w  awiacji, które mogą mieć zastosowanie 
w codzienności zarządzania projektami. Oczy-
wiście praca PM-ów i pilotów jest zasadniczo 
różna. O  ile managerowie delektują się 
wyśmienitą czasem kawą i  nierzadko 
inteligentną dyskusją w  komfortowym 
zaciszu gabinetu, środowisko pracy pilota 
można odczuć zamykając się na 3 godziny 
w  szafie z  niskobudżetowym odkurzaczem 
na pełnej mocy, za fotel mając skrzynkę 
dynamitu.

A jednak powierzchowna sielanka PM-a zo-
stała podszyta przez Dejanirę odpowiedzial-
nością i stresem, wynikającym ze złożoności 
środowiska projektowego, oczekiwań spon-
sora, niepraktycznych procedur, czy otocze-
nia prawnego. Podobnie jak pilot, kierownik 
projektu odpowiada swoim nazwiskiem przed 
firmą i  lokalną społecznością za dowiezienie 
rezultatów projektu, czasem wbrew krótko-
wzroczności szefów czy przerośniętej ambicji 
własnego zespołu. W obu środowiskach klu-
czowe znaczenie mają: planowanie, proak-
tywne zarządzanie ryzykiem, doświadczenie, 
asertywność, spokój i profesjonalizm.

W  dzisiejszym świecie project managero-
wie w strukturach macierzowych mają co-
raz mniej czasu na pracę z członkami swo-
ich zespołów. Czy efektywna i asertywna 
komunikacja, jakiej uczą się piloci może się 
przydać w  takich przypadkach? Jeśli tak, 
jak to osiągnąć?

Na PM-a  w  dużych organizacjach polują 
zabójcze drapieżniki – stada raportów pilnych, 
bieżączka, czy „zławiel” Marka Kowalczyka. 
Doraźne gaszenie pożarów daje chwilowy 
wzlot na adrenalinie i dopaminie, bo „jestem 
potrzebny” i „ale się dzisiaj narobiłem”. Zapo-
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nia gromadzenie wiedzy, to kultura celebra-
te failure niesie ryzyko niefrasobliwości lub 
poważnych zaniedbań, nieakceptowanych 
w bankowości czy awiacji. Znowu – jak żyć?

Odpowiedź możemy znaleźć w  lotnictwie 
w  postaci tzw. Just Culture – kultura spra-
wiedliwa. W  razie incydentu lub wypadku 
zadajemy w niej szereg kolejnych pytań szu-
kając pierwszego TAK:
1. Czy było to celowe działanie na szkodę 

firmy lub własną?
2. Czy świadomie i celowo zostały złamane 

procedury lub prawo?
2.1. Czy procedury lub prawo jest znane, nie-

sprzeczne i sensowne?
3. Czy inna osoba w  takiej sytuacji zacho-

wałaby się podobnie?
3.1. Czy szkolenie było właściwe?
4. Czy tej osobie/zespołowi zdarzały się ta-

kie błędy wcześniej?

Im wyżej na liście znajduje się odpowiedź TAK, 
tym większa jest sensowność piętnowania 
zachowań. Im niżej – tym większe prawdo-
podobieństwo właściwych intencji. Zwróćmy 
uwagę, że problemy typu „spróbowałem naj-
lepszego znanego mi sposobu, ale nie wyszło” 

– będą nisko na liście i nie implikują kary, na-
tomiast „złamałem przepisy, bo tak było wy-
godniej” – odpowiednio wysoko.

na informacja na spotkaniu, że od teraz tema-
tem X zajmuje się Janek. Czy to wystarczy? 
No właśnie – tylko jeśli zastosujemy wspo-
mniane kryteria i upewnimy się, że wszystkie 
właściwe osoby potwierdziły choć skinieniem 
głowy. Często zdarza się, że istotna informa-
cja pada na spotkaniu, ale kogoś nie było, albo 
ktoś był zamyślony poprzednim tematem.

Wspominałeś też o fail wall – miejscu gdzie 
można przyczepić swoją porażkę, dzięki 
temu inni mogą się uczyć nie na swoich 
błędach. Czy kultura celebrate failure nie 
niesie za sobą zagrożenia, że chwalenie się 
porażkami będzie po jakimś czasie normą? 
Czymś, co nie niesie ze sobą wstydu, a cza-
sami wręcz jest powodem do dumy? 

Czy nie o  to dokładnie chodzi? Aby dzie-
lenie się z  organizacją błędami było normą 
i  sposobem na szybkie budowanie wiedzy? 
Aby szybko korygować kierunek i nie fermen-
tować ukrytych problemów? Jest to przecież 
clou zwinnej kultury „fail fast, fail cheap, fail 
often”, a  Turkusowy Dekalog na pierwszym 
miejscu mówi „nie szukaj winnego – szukaj 
przyczyny”.

Choć masz rację – nie piętnując lekko-
myślnych zachowań ponosimy ryzyko dryfu 
kultury organizacyjnej na rafy. O  ile kultura 
kar prowadzi do ukrywania błędów i spowal-

nego dyscyplinarnie za wysłanie na zewnętrz-
ny email fragmentu kodu źródłowego.
Czy spotkałeś się z  projektem, w  którym 
kontrola projektu, czy zadania projekto-
wego, była wykonana zgodnie z  „positive 
exchange of controls”? Czy to jest możliwe 
oraz oznacza wyeliminowanie konieczno-
ści stosowania RACI?

Zdarzały się w  lotnictwie wypadki gdzie 
obaj piloci myśleli, że samolot prowadzi ten 
drugi, lub gdy obaj ciągnęli wolant w przeciw-
nych kierunkach. Wypracowano prostą i  sku-
teczną procedurę, tzw. „positive exchange of 
controls”. Okrzyknięte cudem i  zekranizowa-
ne lądowanie na rzece Hudson zaczyna się od 
zderzenia ze stadem gęsi. Kilka sekund później 
kapitan Chesley „Sully” Sullenberger przej-
muje stery mówiąc „my aircraft”, co pierw-
szy oficer potwierdza „your aircraft”. Słysząc 
potwierdzenie kapitan jest pewien, że stery 
zostały przekazane. Procedura jest szybka, 
prosta i nie pozostawia żadnych wątpliwości. 

W świecie projektów procedura ta jest ra-
czej przypomnieniem podstaw, które muszą 
realizować narzędzia takie jak RACI. Ma być 
prosto, jasno, z informacją zwrotną i bez wąt-
pliwości co do przypisania ról. Nie musimy 
wcale stosować RACI, jeśli mamy narzędzia 
lub praktyki, która spełniają te kryteria. Na 
przykład w zwinnym projekcie wystarczy ust-
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Doświadczony manager 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 certy-
fikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfi-
katy Scrum).

Przez 6 lat pełnił rolę Dyrektora Zarzą-
dzającego Wrocławskiego Oddziału PMI. 
Trener biznesowy i  konsultant w  obszarze 
zarządzania projektami, rozwoju oprogra-
mowania, analizy biznesowej i przywództwa. 
Entuzjasta awiacji.

Gabriel
Sznajder
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Po pierwsze planowanie – dobry pilot nie po-
zwoli samolotowi zabrać się w miejsce, któ-
rego nie odwiedził on w  głowie pół godziny 
wcześniej. Mówimy, że pilot leci „za samolo-
tem”, kiedy zaczyna skupiać się nad bieżącym 
reagowaniem na sytuację i wkrada się chaos, 
zamiast świadomej realizacji wcześniejszego 
planu. Oczywiście – jak w  projekcie – nie 
można ignorować rzeczywistości forsując 
swoją agendę, trzeba wcześniej zadbać o  ry-
zyka, aby zbyt często nie modyfikować grun-
townie planu. Świetni piloci dzięki doświad-
czeniu nie pakują się w sytuacje, w których 
zostaną zmuszeni użyć swoich świetnych 
umiejętności pilotażowych. 

Po drugie – ćwiczymy trudne manewry na 
ziemi. Szkolenie w  powietrzu jest kosztow-
ne, dlatego każdej godzinie w  samolocie to-
warzyszy kilka godzin przygotowań, ćwiczeń 
i omówień na ziemi. Ważne wystąpienie przed 
zarządem wymaga wielu godzin przygotowań, 
ćwiczeń i  poprawek, w  bezpiecznym środo-
wisku – np. na spotkaniach Toastmasters. 
Inaczej graniczy z kaskaderstwem, gdzie ceną 
jest kariera. Młodym PM-om często proponu-
ję wolontariat w PMI, gdzie bez większego ry-
zyka zawodowego można poprowadzić swoje 
pierwsze projekty. 

Po trzecie – papier się nie zawiesza i  nie 
potrzebuje baterii. Nawet w Dreamlinerze pi-
lot ma papierową mapę i karty podejścia. Idąc 
na ważne spotkanie weź papierowe kopie 
i bądź przygotowany na awarię sprzętu. 

Życzę Wam spokojnego i  bezpiecznego 
projektu!

porażkę nawet przy „zielonych” wskaźnikach. 
Jednego dnia w  lipcu 2012 r. trzy samoloty 
Ryanair zgłosiły MAYDAY nad Walencją ze 
względu na niski poziom paliwa. Firma mie-
rzyła i publikowała KPI związane z pozosta-
łym po lądowaniu paliwem, naciskając na 
pilotów, aby tankowali jak najmniej ponad 
ilość wymaganą przepisami, bo każdy do-
datkowy litr zwiększał koszty operacyjne. 
Obniżony poziom bezpieczeństwa (trudno 
mierzalny KPI) szczęśliwie nie doprowadził 
do katastrofy, zanim irlandzki nadzór zmusił 
Ryanair do zrewidowania swoich procedur 
paliwowych.

Częstym problemem dużych organizacji 
jest hegemonia wskaźników mierzalnych 
nad niemierzalnymi. Łatwo wykazać realne 
oszczędności płynące z  redukcji liczby biu-
rek czy taniego sprzętu IT, a ciężko zmierzyć 
frustrację pracowników czy czas stracony na 
poszukiwania wolnego stanowiska. 

Sam jesteś pilotem. Czy jest jeszcze coś, 
co możesz zalecić project managerom ba-
zując na doświadczeniu, które zdobyłeś za 
sterami?

Pasja lotnicza przeniosła mnie przez pa-
ralotnie, szybowce i  samoloty turystyczne. 
Analogii ze światem PM-a  jest bardzo wiele 
i muszę wybrać tutaj tylko kilka aspektów. 

System thinking udowadnia, że 95% pro-
blemów to nie wina ludzi, ale systemów. 
Jak zatem ustalać wskaźniki projektowe 

– tzw. KPI – aby nie generowały one pato-
logicznych zachowań? Czy w ogóle warto 
mieć twarde, mierzalne KPI w projekcie? 

Ludzie zawsze optymalizują KPI, według 
których są oceniani. Czasem nawet kosztem 
firmy, jeśli ich KPI nie są odpowiednio zdefi-
niowane. Pomyślmy o  strażaku ocenianym 
wyłącznie za liczbę ugaszonych pożarów – 
jaką motywację będzie miał w obszarze pre-
wencji?

Wdrożenie KPI jest często źródłem emo-
cji i  napięć – obawy czy zadane cele są re-
alizowalne, czy mamy faktyczny wpływ na 
mierzone rezultaty, czy istotny dla nas obszar 
odpowiedzialności będzie pokryty KPI? Jeśli 
wdrożeniu KPI towarzyszą gorące dyskusje, 
to bardzo dobry znak. Przecież lepiej na po-
czątku przepracować i uzgodnić co jest realne, 
co mierzyć i jak, zamiast rozminąć się w pro-
jekcie z oczekiwaniami przełożonych i dopiero 
retrospektywnie próbować bronić swoich ra-
cji, gdy nic nie da się już zmienić.

Układając KPI zadbajmy o możliwe pełne 
pokrycie obowiązków i  rezultatów. Niemie-
rzony obszar zostanie najpewniej osierocony 
i zaniedbany, w pogoni za pozostałymi cela-
mi, a jeśli jest ważny – organizacja poniesie 
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Testowanie oprogramowania 
od kuchni
Z Martą Firlej, kobietą sukcesu, QC Competence Managerem 
w firmie SoftServe, organizatorką i pomysłodawczynią Konferencji 
Test:Fest, trenerką oraz mentorką rozmawia Edyta Samborska.

w grupach i cieszymy się jak ktoś zadaje nam 
pytania.

Jesteś organizatorką oraz pomysłodaw-
czynią Konferencji Test:Fest zrzeszającej 
osoby zainteresowane testowaniem opro-
gramowania z  całego kraju. Skąd pomysł 
oraz potrzeba na organizację tego rodzaju 
wydarzenia?

Przez kilka lat pomagałam jako wolonta-
riusz przy TestingCup – mistrzostwach polski 
w  testowaniu oprogramowania i  przy jednej 
z  kolejnych edycji zauważyliśmy, że dooko-
ła nas jest strasznie dużo osób z Wrocławia. 
Jednocześnie już od kilku miesięcy spotyka-
liśmy się na testerskim meetupie we Wrocła-
wiu – WrotQA. Jednak decyzje o tym, że robi-
my to, podjęliśmy po lipcowej edycji WrotQA, 
która w namiocie pod firmą Objectivity zgro-
madziła ponad 130 osób. To był sygnał, że 
już jest wystarczająco dużo osób, którym się 
chce poświęcać wolny czas na dzielenie się 
i zdobywanie wiedzy. Pomysłem podzieliłam 
się z najbliższymi znajomymi i część wsparła 
pomysł. Postanowiliśmy zorganizować kon-
ferencję dla testerów we Wrocławiu. Od po-
czątku chcieliśmy wpisać do kalendarza dzień, 
w  który dzielimy się wiedzą i  rozmawiamy 
o  problemach i  ich rozwiązaniach. Sami pra-
cowaliśmy w różnych firmach i wiedzieliśmy, 
że nie jest łatwo znaleźć czas i pieniądze na 

o  aktualnym stanie jakości tego, co testu-
jemy. Zapewnieniem jakości zajmujemy się 
jako cały zespół. Dlatego każda moja kole-
żanka i kolega na pytanie „kiedy skończysz 
testowanie?” odpowiada „nigdy”. W  tej 
chwili mamy szczególny moment, w  któ-
rym zmuszeni jesteśmy dostarczać opro-
gramowanie jak najszybciej z  akceptowal-
ną jakością. Jednak usilnie pracujemy nad 
technikami, żeby jak najszybciej przekazać 
informację o  stanie systemu i  to z  jak naj-
większymi szczegółami. Kiedy zaczynałam 
testować większość osób na moim stanowi-
sku klikała po systemach i  sprawdzała czy 
po prostu działają. Teraz mamy specjalizacje 
takie jak testerzy mobilni, wydajności, bez-
pieczeństwa czy programiści testów. Często 
spotykam się z  mylnym założeniem, że my 
testerzy nie popełniamy błędów. Oczywiście, 
że popełniamy, dlatego wolimy pracować 

Jak mawia Edward John Phelps: „Człowiek, 
który nie popełnia błędów, zwykle nie 
robi nic”. Czy zgadzasz się, że popełnia-
nie błędów jest poniekąd wpisane w nasz 
rozwój?

Jako tester oprogramowania odczuwam 
to zawsze najbardziej. Moja praca polega 
na znajdowaniu błędów, które popełniły 
inne osoby z  zespołu i  ich komunikowanie. 
Niestety nie ułatwia to budowania relacji 
i nawet po tylu latach (od 2006 roku) nadal 
uczę się jak komunikować, że coś nie działa 
zgodnie z  założeniami lub zwyczajnie moż-
na by to zrobić inaczej, już z przyzwyczaje-
nia nie użyłam słowa „lepiej”. Powiedzmy 
to sobie na głos, dzięki błędom mam pracę 
i na szczęście zapowiada się, że tak szybko 
mój zawód nie zniknie. Muszę też przypo-
mnieć, że rolą testera oprogramowania nie 
jest zapewnianie jakości tylko informowanie 
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Związana z zapewnianiem jakości od 2006 
roku. Podczas swojej pracy jako leader te-
stów koncentruje się na produkcie, procesie 
oraz zespole. Zajmuje się zapewnianiem 
jakości ze szczególnym uwzględnieniem te-
stów użyteczności, testów funkcjonalnych 
oraz narzędziami do zarządzania testami. 
W swojej karierze miała możliwość nie tyl-
ko budować i  rozwijać zespoły testerskie, 
ale także współpracować z  klientami przy 
tworzeniu, rozwijaniu i projektowaniu opro-
gramowania. Pomysłodawczyni Konferen-
cji TestFest.  Członek komisji sędziowskiej 
podczas Mistrzostw TestingCup w  2013 
i  2014 roku. Prelegentka na wydarzeniach 
polskich i zagranicznych. Fanka podróżowa-
nia, jedzenia, jazdy na rowerze oraz rozwoju 
osobistego.

Marta
Firlej
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simy robić coś czego nie lubimy, ale zawsze 
próbujemy wyciągnąć jak najwięcej się da. Na 
przykład mało testerów lubi tworzyć doku-
mentację, jednak jest ona często niezbędna, 
więc piszemy tysiące przypadków testowych 
tylko po to, żeby zostawiać dowód tego co 
testowaliśmy.

Kobiety chciały programować, dlatego 
mają pralki. Czy spotykasz się z takim za-
szufladkowaniem na swojej drodze zawo-
dowej?

W  jednej z  pierwszych firm, w  których 
pracowałam miałam kolegę, wspaniałego 
programistę, który uważał, że używanie pro-
gramatora w pralce to nie jest programowa-
nie. I  to on jasno wyjaśniał, co to oznacza 
programować. Kobiet w  testowaniu jest 
naprawdę dużo, więc nie widać aż takiego 
zaszufladkowania. Ale jednak jest nas mało, 
gdy popatrzy się na naprawdę doświadczone 
osoby na wyższych stanowiskach. Odpowia-
dając uczciwie: tak, spotykam się z  takim 
zaszufladkowaniem. Na szczęście jestem na 
tyle duża i rozgadana, że szybko radzę sobie 
z  takim stereotypem. Mam w  tej chwili na-
tomiast inny problem. Wyglądam za młodo 
i w szczególności na zagranicznych konferen-
cjach i spotkaniach muszę udowadniać moją 
wiedzę i  doświadczenie. Z  ciekawostek na 
koniec, wśród organizatorów i wolontariuszy 
wydarzeń testerskich w  Polsce jest bardzo 
dużo kobiet. W  2017 roku większość konfe-
rencji testerskich w  Polsce organizowana 
była przez kobiety, więc może nie tylko pro-
gramujemy te pralki.

Ja mam swoją magiczną listę: priorytetyza-
cja, zarządzanie ryzykiem i wsparcie zespołu. 
Na pierwszy rzut oka lista ta jest prosta do 
zastosowania, jednak wymaga komunika-
cji i  wiedzy o  projekcie, kliencie i  naszych 
możliwościach. Oczywiście idealnie byłoby 
zacząć od prawidłowego planowania, nie za-
pominania o testowaniu, naprawianiu błędów 
i czasie potrzebnym na instalowanie nowych 
wersji oprogramowania. Niestety, w realnym 
życiu koniec sprintu jest zawsze stresują-
cy dla testerów, ale przy wsparciu pozosta-
łych członków zespołu oraz jasnej informacji 
o  priorytetach jesteśmy w  stanie zdziałać 
cuda. Testowanie, szczególnie w momentach, 
kiedy mamy ograniczony czas, musi opierać 
się na ryzykach. Tutaj największą rolę odgry-
wa wiedza. Kiedy wiemy, do czego jest dane 
oprogramowanie, kto i  jak będzie z niego ko-
rzystał, możemy tak zaplanować testy, żeby 
zacząć od właśnie tych najważniejszych sce-
nariuszy. 

Czy zapewnienie jakości w IT wiąże z ety-
kietą Testing Gestapo? Jak zarządzać ze-
społem testerów, aby wspierać ich efek-
tywność oraz motywację każdego dnia? 

Zarządzanie zespołem testerów nie różni 
się od zarządzania innymi zespołami. Warto 
pamiętać natomiast, że my zazwyczaj mamy 
najbardziej stresujące momenty w  pracy 
na koniec sprintu, przy kończeniu projektu 
i  przekazywaniu go do klienta. Kiedy mam 
szansę zarządzać zespołem testerskim stosu-
ję się do takich samych zasad jak w życiu, czyli 
na przykład mówię prawdę i informuję zespół 
o  tym co dzieje się u  klienta i  u  nas w  pro-
jekcie. Ustalam też jakie każdy ma prywatne 
cele i staramy się z zespołem robić wszystko, 
żeby każdy mógł się realizować i rozwijać. Nie 
zawsze na wszystko mamy czas i zwykle mu-

dokształcanie. W związku z tym wybraliśmy 
sobotę jako ten idealny dzień. Przy pierwszej 
edycji ogromnym wsparciem wykazały się fir-
my, w  których pracowaliśmy, które finanso-
wały wydarzenie ufając garstce „narwanych” 
osób. Już przy pierwszej edycji okazało się 
jak ogromne wsparcie otrzymujemy nie tyl-
ko od naszych firm, ale też od prelegentów, 
znajomych, wolontariuszy, kolegów i  ko-
leżanek. Większość z  tych osób jest z  nami 
co roku i motywuje nas do pracy. To był dla 
nas ogromny stres i  naprawdę masa pracy. 
Pamiętam, jak martwiliśmy się, że nikt nie 
przyjdzie, a  zaplanowane było 150 miejsc 
dla uczestników. Skończyło się na zapisach 
zakończonych po zaledwie jednej nocy i  po-
nad 170 osobach na konferencji. Zdradzę 
tylko, że każdy z  organizatorów miał w  ra-
zie czego przyprowadzić po kilku znajomych 
z  firmy. Skończyło się na braku miejsca dla 
naszych najbliższych znajomych i  ten stan 
utrzymuje się aż do teraz. W tym roku orga-
nizujemy już czwartą edycję i  mimo zmian 
wśród organizatorów nadal udaje nam się 
realizować naszą wizję miejsca spotkań dla 
osób zajmujących się jakością w  projektach 
IT. Nadal cieszymy się ogromnym wsparciem 
nie tylko wrocławskich firm, ale także poje-
dynczych osób, które pomagają nam każde-
go dnia. W tamtym roku mieliśmy już ponad 
400 uczestników, a  zapisy zajęły dosłownie 
kilka minut, więc trochę boimy się tego roku.  
Marzymy natomiast, że naszą inicjatywą 
zarażą się inne miasta i  inne profesje w  IT. 
Mamy nadzieję, że będziemy dzielić się wie-
dzą i wzajemnie na tym zyskiwać. 

Jak radzić sobie z wyzwaniami czyhającymi 
na zespół testerów pod koniec sprintu oraz 
z niewystarczającym czasem na przetesto-
wanie gotowego rozwiązania?
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Drive for connection. Fotorelacja 
z 12. Międzynarodowego Kongresu 
PMI Poland Chapter

W dniach 27-29 listopada 2017 r. odbyła się już 12. 
edycja Międzynarodowego Kongresu PMI PC, podczas 
której PMI Poland Chapter gościło praktyków i pasjo-
natów zarządzania projektami, programami oraz port-
felami z Europy i Świata. 
Z  uwagi na fakt, że duża część konferencji poświę-
cona była projektom Digital Transformation, partne-
rem wydarzenia była CIOnet, największa w  Europie 

organizacją zrzeszającą managerów IT. Nowością była 
także debata oksfordzka, w której udział wzięli liderzy 
największych korporacji. Dyskusja o tym, czy zaufanie 
w biznesie się opłaca, podzieliła widownię. Choć de-
batę wygrała strona, która zaufania nie wykazywała, 
to późniejsza dyskusja pokazała, że bez zaufania nie 
byłoby spektakularnych sukcesów. 
Jaki będzie motyw przewodni kolejnego kongresu PMI 
PC? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że zespół naj-
lepszych wolontariuszy już nad tym pracuje. A okazja 
na wyjątkowe wydarzenie jest w tym roku podwójna 

– wszak przypada także 15. lecie PMI Poland Chap-
ter. Nie może Was zatem zabraknąć pod koniec roku 
w Warszawie!

Łukasz Paluszkiewicz

Zdjęcia: Konrad Zalewski

Wolontariusze i prelegenci kongresu nie mogą się doczekać, by dostarczyć wartość dla uczestników Kongresu!

W oczekiwaniu na gości – studenci SGH są zwar-
ci i gotowi!

Opowiedz trochę o sobie – wlepki do umieszcze-
nia na identyfikatorze dawały pretekst by nawią-
zać rozmowę.

Agnieszka Krogulec, prezes PMI PC otwiera wydarzenie przedstawiając patronów Kongresu 
– w tym wyjątkowego – Ministerstwo Cyfryzacji.

Pierwszy keynote speaker Kongresu, Charles Araujo, opowiedział 
jak wprowadzić organizację w cyfrową przyszłość. 
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Debata oksfordzka i jej uczestnicy zapewnili wszystkim niezwykły poranek. Pan Piotr Czarnecki i jego 
zespół sprawili, że sami mieliśmy wątpliwości, czy zaufanie w biznesie się opłaca!

O transformacji cyfrowej w samym jądrze, czyli w IT, 
opowiadał Robert Pławiak.

Olivier Lazar przedstawił słuchaczom remedium na 
inercję i rosnącą entropię.

Matt Fourie opowiadał o tym, jak użyć 
krytycznego podejścia, aby uzyskać mak-
symalny rezultat w projekcie.

Zasady servant leadership omówił Luis Seabra 
Coelho.

Paweł Dąbrowski pokazał nam 10 sztuczek, które 
mogą zwiększyć efektywność zespołów.

O kulturze start-upów i szybkości zmian opowiadał 
Tomasz Rudolf.

Tajniki przemawiania zaprezentował uczestnikom Mi-
chał Kasprzyk, główny moderator Kongresu.

Nasza redakcyjna koleżanka – Ada Grzenkowicz 
– przedstawiła projekty CSR prowadzone przez PMI 
w całej Polsce.

Rolę kierownika projektu w projektach transforma-
cji cyfrowej próbował zdefiniować Kaimar Karu.

O tym jak kreatywnie przedstawiać status, jak uzyskać zgodę szefów i jak na ludzki mózg działa marketing 
mówił Paweł Tkaczyk.

Podczas kongresu każdy może nauczyć się czegoś nowego. 
Musimy jednak przyznać, że nie tylko Grzegorz Szałajko ro-
bił notatki. Łatwiej policzyć kto ich nie robił.
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O tym dlaczego społeczności dzielenia się wiedzą, takie jak PMI, 
a także te w firmach są ważne, szczególnie w profesji zarządzania 
projektami opowiadał Piotr Muszyński, człowiek, który o transfor-
macji cyfrowej i telekomunikacji wie praktycznie wszystko.

Supersonic, zespół, który dał się poznać z naj-
lepszej strony już podczas IV Wrocławskiej 
Konferencji Zarządzania Projektami, jak zwykle 
stanął na wysokości zadania.

O biznesie i strategii opowiadała Sylwia Bilska 
– doświadczony lider biznesu w sektorze nowych 
technologii i szybkorotujących dóbr konsu-
menckich (FMCG).

Peter Ivanov wyjaśniał, jak stworzyć globalny i wirtualny 
zespół, jak kreować w nim atmosferę zaufania i współ-
pracy.

O tym dlaczego nie należy transformować organizacji w stronę zwinności, a raczej zachęcać by sama się zwin-
nie zorganizowała, opowiadał kolejny świetny keynote speaker – Joseph Flahiff – tym samym rozpoczynając 
drugi dzień Kongresu.

Laureaci konkursu wolontariusza roku mają szansę po-
wiedzieć, dlaczego swój wolny czas przeznaczają na 
rzecz polskiego oddziału międzynarodowej organizacji 
zrzeszającej kierowników projektów, jaką jest PMI.

Zwieńczenie pierwszego dnia – wieczorna uroczysta Gala z nagrodami dla najlepszych polskich 
projektów, a także najbardziej aktywnych wolontariuszy PMI PC.

Przerwy nie służyły tylko networkingowi, na sta-
nowiskach partnerów Kongresu nie zabrakło cie-
kawych dyskusji, dzielenia się wiedzą i konkursów.

Zespół Kongresu i zarząd PMI PC jest bardzo dum-
ny z patronów, partnerów i sponsorów Kongresu 

– bez nich to wszystko nie byłoby możliwe.

Swoją receptę na transformację cyfrową przed-
stawił nam Tomasz Grabowski. Z jego wystąpienia 
można było dowiedzieć się, jak zrobić to w dzie-
sięciu krokach. 

W przerwach każdy mógł rozwinąć tematy wystą-
pień z prelegentami, dowiedzieć się czegoś od in-
nych uczestników, czy wziąć udział w konkursach 
przy stoiskach sponsorów.
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Temat strategii zarządzania portfelem zaprezento-
wał Alexandre Rezende.

Borys Stokalski mówił o tym, dokąd prowadzi nas roz-
wój technologii i czy docieramy powoli do krawędzi 
technologicznej osobliwości.

Warsztat Kimberly Wielfling drugi rok 
z rzędu wyprzedal się w przedbiegach. 
Nic dziwnego – Kimberly dwukrotnie 
miała najwyżej ocenione wystąpienia na 
kongresie.

Kimberly Wiefling w swojej zamykającej prelekcji 
ostrzega przed emocjonalną doliną śmierci, która 
może pojawić się po drodze do osiągnięcia niemoż-
liwego!

Zmęczeni, lecz uśmiechnięci – 12. Kongres PMI PC po raz kolejny zakończony sukcesem. Potwierdzają to 
komentarze wolontriuszy, prelegentów, a także wyniki ankiet, które wypełnili uczestnicy! Za rok będzie 
jeszcze lepiej – obiecuje kierownik projektu Kamila Mandziak.

Agnieszka Walewska opowiadała o tym,  jak postępuje automatyzacja procesów biznesowych i dlaczego 
digital transformation to nie pieśń przyszłości, a teraźnieszość.

O tym jak formalnie i nieformalnie podnosić efektyw-
ność zespołów projektowych opowiadał dr Marcin Żmi-
grodzki.

Bartłomiej Smoczyński wraz z Małgorzatą Mar-
cinkowską pokazywali jak wykorzystać narzę-
dzia agile do uzyskania zgody na zmianę cyfro-
wą na poziomie globalnym.

Pełne sale, pozytywne emocje, uśmiechnięte twarze. 
Na tym zależy wolontariuszom PMI PC, którzy co roku 
przygotowują Kongres. W takiej atmosferze „networ-
king robi się sam” jak powiedział nam jeden z gości 
kongresu.

Niezapomniane wystąpienie Gabriela Sznajdera po-
prowadziło nas przez zakamarki kokpitu, pokazując co 
wspólnego mają piloci i project managerowie.

Kamila Mandziak, kierownik całego zamiesza-
nia, jak sama o sobie mówi, zamyka część pre-
lekcyjną Kongresu.
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tyczną Edytą, a Remigiusz – Rozrywkowym 
Remikiem. Jako że zajęcia miały bazować 
na pracy w  grupach, należało się upewnić, 
że najmłodsi dobrze poznali swoje imiona. 
Z pomocą przyszła tu nieco zmodyfikowana 
gra w „szybkie imiona”. Dzieci stanęły w kole, 
a  osoba na środku musiała jak najszybciej 
złapać osobę o  wywołanym imieniu. Aby 
uniknąć złapania, wywołane dziecko musia-
ło bardzo szybko poprawnie powiedzieć imię 
innego uczestnika zabawy stojącego w kole. 
Zanim można było przejść do właściwych 
zajęć, należało jeszcze zapoznać młodych 
gości z  tym, czym będą się tego dnia zaj-
mowali. Eksperci w prosty sposób przybliżyli 
dzieciom czym jest programowanie, pokazali 
co należy zrobić, by się go nauczyć oraz opo-
wiedzieli o tym, czy robot może być przyja-
cielem człowieka. Następnie przyszedł czas 

Warsztaty w  siedzibie firmy SoftServe odby-
ły się 10 lutego br. o godz. 9:45. W drzwiach 
dzieci zostały powitane przez doświadczonych 
trenerów i  ekspertów z  dziedziny IT – Edytę 
i Remigiusza Samborskich. 

Przede wszystkim – integracja
Pierwszym etapem spotkania było wspólne 
zapoznanie się dzieci nie tylko z  opieku-
nami, ale też i  ze sobą nawzajem. Dlatego 
też młodzi adepci sztuki programowania 
najpierw podpisali się na umieszczonej 
w sali tablicy, a następnie – narysowali na 
niej swoje buzie. Aby jeszcze lepiej zinte-
grować się między sobą, każdy uczestnik, 
łącznie z  trenerami, na czas zajęć stworzył 
dla siebie pasujący do imienia i  charakteru 
pseudonim. Tak oto Edyta stała się Energe-

We wrocławskiej siedzibie 
międzynarodowej firmy 
SoftServe odbyła się I edycja 
darmowych warsztatów dla 
dzieci w wieku 8-10 lat – ROBO 
KIDS ZONE. Podczas spotkania 
eksperci IT z SoftServe 
i wrocławskiego oddziału PMI 
Poland Chapter pokazywali, że 
programowanie wcale nie musi 
być trudne, a wręcz przeciwnie 

– może być dobrą zabawą. 
Celem warsztatów było 
zainteresowanie najmłodszych 
tematyką IT i zachęcenie ich do 
tego, by w przyszłości postawili 
właśnie na ten kierunek 
rozwoju. 
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We Wrocławiu 
wiedzą, jak uczyć 
poprzez zabawę

Za nami I edycja 
ROBO KIDS ZONE 
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Entuzjastka agile, scrum, six sigma, gami-
fikacji oraz usprawnień procesów bizneso-
wych. Pełna energii oraz zapału, na co dzień 
realizuje się na stanowisku IT Project Mana-
gera, mentora oraz trenera. Zaangażowana 
w  kreowanie nowych rozwiązań, wprowa-
dzanie usprawnień oraz dostarczanie war-
tości podczas pracy projektowej. W wolnym 
czasie spełnia się jako Dyrektor ds. Projek-
tów w  PMI PC Wrocław Branch, Program 
Manager Women in Project Management, 
redaktor Strefy PMI, Dyrektor Kreatywna 
KarieraNaObcasach.com oraz copywriter 
dla Wroclife. 

Przygodę z projektami IT rozpoczynał w fir-
mie Nokia Siemens, następnie wiele lat 
rozwijał agencję interaktywną NetShock 
Creative, aby z biegiem czasu i wraz ze zdo-
bywanym doświadczeniem stać się odpo-
wiedzialnym za koordynację i kompleksowe 
zarządzanie projektami. Posiada 12-letnie 
doświadczenie w  branży IT. Jest certyfiko-
wanym Project Managerem (PMP®) oraz 
Scrum Masterem, a wiedzę z zakresu meto-
dyk zwinnych przekazuje, jako wykładowca, 
studentom Politechniki Wrocławskiej w  ra-
mach autorskich warsztatów pod nazwą 
Scrum Wars. Obecnie pełni rolę Delivery 
Directora w  międzynarodowej firmie IT So-
ftServe.

Edyta
Samborska

Remigiusz
Samborski

daje bardzo dużo satysfakcji. Tworząc ROBO 
KIDS ZONE nie mieliśmy pewności, jak dzieci 
zareagują na przygotowane przez nas zada-
nia. Wszystko zakończyło się jednak sukcesem 

– dzieci nie tylko bardzo dobrze się bawiły, ale 
też niezwykle chętnie się uczyły. Duża w  tym 
zasługa samego robota – wszyscy zebrani byli 
ciekawi jak działa, co potrafi i w jaki sposób nim 
sterować. Mamy nadzieję, że udało nam się za-
szczepić w naszych gościach „bakcyla” progra-
mowania – mówi Remigiusz Samborski z Soft-
Serve. – Duże zainteresowanie, jakim cieszyła 
się pierwsza edycja warsztatów, skłoniła nas 
do tego, by nie tylko kontynuować projekt, ale 
żeby rozszerzyć jego koncept dla dzieci z innych 
grup wiekowych – dodaje Edyta Samborska, 
Dyrektor ds. Projektów w  PMI PC Wrocław 
Branch. Zgodnie z  zapowiedziami, data kolej-
nego ROBO KIDS ZONE zostanie ogłoszona 
w najbliższej przyszłości.

W duchu współzawodnictwa

Jako że programowanie to bardzo wymaga-
jące zajęcie, po takim wysiłku przyszedł czas 
na krótką przerwę ze zdrowym, owocowym 
poczęstunkiem. Nabranie sił było niezbędne, 
ponieważ w drugiej części ROBO KIDS ZONE 
zespoły czekało nie lada wyzwanie – było 
nim sprawdzenie w praktyce nabytych przed 
chwilą umiejętności sterowania Photonem. 
Test ten wzbudzał tym więcej emocji wśród 
najmłodszych, że opierał się na rywalizacji 
obydwu zespołów. Zadanie postawione przez 
organizatorów nie należało do łatwych. Na 
obu planszach w identyczny sposób rozłożone 
zostały karty odpowiadające zachowaniom ro-
bota – ruchowi, obrotowi, zmianie koloru czy 
też wydaniu wybranych dźwięków. Zadaniem 
przedstawiciela każdego zespołu, przy aktyw-
nym wsparciu całej drużyny, było zaprogra-
mowanie Photona w taki sposób, by pokonał 
on trasę zgodnie z umieszczonymi na planszy 
kartami ruchu i wykonał po drodze wszystkie 
aktywności. Po czasie, jaki dzieci miały na ko-
dowanie, „program” był uruchamiany i oba ro-
boty ruszały w trasę. W tej konkurencji punkt 
zyskiwała ta drużyna, która poprawnie wyzna-
czyła trasę i  trafnie przewidziała, w  którym 
miejscu należy uruchomić interakcję Photona. 
Po każdym przejeździe układ kart na obu plan-
szach ulegał zmianie, dlatego też każde dziec-
ko miało możliwość przetestowania swoich 
umiejętności kodowania.

Czego się dziś nauczyliśmy?
Niestety, godzina 12:15, oznaczająca zakoń-
czenie zabawy, zbliżała się nieubłaganie. Na 
szczęście, kiedy emocje związane z  rywaliza-
cją opadły, a  obie drużyny zdążyły ochłonąć, 
udało się znaleźć jeszcze czas na krótkie pod-
sumowanie. Celem ROBO KIDS ZONE było 
bowiem, oprócz dobrej zabawy, pokazanie 
najmłodszym, że programowanie nie musi być 
trudne, a także zachęcenie dzieci do wybrania 
w przyszłości tej ścieżki rozwoju zawodowego. 
Dlatego też pod koniec trenerzy wraz z  pod-
opiecznymi wspólnie przypomnieli, czego się 
tego dnia nauczyli. Następnie każde dziecko 
otrzymało indywidualny dyplom uczestnictwa, 
a  także – pakunek pełen przydatnych gadże-
tów. Podczas czekania na rodziców, dzieci 
miały jeszcze chwilę, by pożegnać się z Photo-
nem i, w miarę możliwości, jeszcze chwilę się 
z nim pobawić oraz zrobić sobie z nim pamiąt-
kowe zdjęcie.

Po zakończeniu spotkania organizatorzy nie 
kryli zadowolenia. – Praca z  dziećmi zawsze 

na zaznajomienie podopiecznych z  główną 
atrakcją dnia – Photonem. 

Photonki z odległej planety
Photon jest innowacyjnym, polskim robotem 
edukacyjnym, który został stworzony, aby 
nauczać najmłodszych podstawowych zasad 
programowania poprzez dobrą zabawę. Potrafi 
wykonać wiele różnych manewrów, ale, aby 
mógł to zrobić, trzeba go do tego odpowiednio 
zaprogramować. Specjalnie do tego przygoto-
wana aplikacja pozwala w intuicyjny dla dzieci 
sposób wydawać robotowi odpowiednie ko-
mendy ruchu i interakcji z otoczeniem, a także, 
co najważniejsze, powielać i  edytować usta-
lone już sekwencje. Dzięki temu wspomaga 
ona u dziecka rozwój takich umiejętności jak 
logiczne myślenie, wyobraźnia, praca zespoło-
wa czy liczenie w pamięci. Na potrzeby zajęć, 
dzieci poznały specjalnie przygotowaną hi-
storię robota. Według niej Photonki to bardzo 
inteligentne stworzenia, które żyją na odległej 
od Ziemi planecie. Opanowały one podróże ko-
smiczne i  jeden z nich przelatywał niedaleko 
nas, kiedy w  jego rakietę uderzyła asteroida. 
Niestety, po tym zdarzeniu nie był on w stanie 
wrócić na swój dawny kurs i  rozbił się nieda-
leko Wrocławia. Photonek wyszedł z wypadku 
bez szwanku, ale teraz potrzebował pomocy 
dzieci, by odnaleźć części do swojej rakiety. 
W momencie zakończenia historii do pomiesz-
czenia, w akompaniamencie głośnego „wow!” 
wszystkich zebranych, wjechał sam Photon.

Zaczynamy zabawę!
Na zachwyt jednak nie było czasu, ponieważ 
przed przyszłymi programistami stało pierw-
sze poważne zadanie – musieli nauczyć się 
prowadzić robota wyznaczoną przez siebie 
ścieżką. Następnie grupa podzielona została 
na dwa zespoły. Jeden z  nich liczył czworo, 
a  drugi – pięcioro dzieci. Każda drużyna dys-
ponowała własnym Photonem. Na specjalnej 
macie o  wymiarach 4x6 pól rozłożone zo-
stały liczby od 1 do 24. Jednocześnie, każdy 
uczestnik otrzymał na kartce listę 9 losowo 
wybranych liczb z  tego zakresu. Zadaniem 
dzieci było, przy asyście trenerów, ułożyć 
ścieżkę Photona do tych liczb na macie, które 
widniały także na ich karteczkach. Każdy po 
kolei programował dojazd do jednej z liczb. Za 
każdym razem, gdy robot zatrzymywał się na 
konkretnym polu, osoby, które na swoich kart-
kach miały liczbę mu przypisaną, skreślały ją. 
Po skreśleniu wszystkich liczb dzieci głośno 
krzyczały „bingo”. 
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czyk, Ewa Szroborz, Andrzej Szastok, Ka-
tarzyna Zimoch i prowadzący panel dr Piotr 
Pinoczek poruszyli bardzo istotny temat: 
Zmieniający się świat projektowy vs rynek 
pracownika – jak skutecznie i efektywnie szu-
kać i wdrażać pracowników.

Interesujący warsztat na temat analizy 
ryzyka metodą EMV poprowadziła natomiast 
Joanna Pauly. 

Sponsorami wydarzenia były firmy: Capge-
mini Polska i APAULY Group, natomiast part-
nerami tegorocznej PM Manii byli: Miasto 
Katowice, Strefa PMI, Kapitał Śląski, 4pm, 
FutureThink, Marzena Jankowska, Megalit, 
Octigo, Szkoła Project Managerów. 

PM Mania była ostatnim wydarzeniem 
organizowanym przez PMI PC Oddział Śląsk 
w ubiegłym roku. Obecnie przygotowany jest 
już wstępny kalendarz wydarzeń na bieżący 
rok, gdzie oczywiście najważniejszym punk-
tem jest kolejna edycja konferencji, na którą 
już teraz serdecznie zapraszamy.

Wszystkich szczegółów dowiesz się z na-
szych portali społecznościowych. Zachęca-
my do śledzenia aktualności na LinkedIn (PMI 
Poland Chapter Silesia Branch), Facebook 
(slaskipmi), Instagram (pmi_silesia_branch), 
Youtube (PMI Poland Chapter Silesia Branch), 
a także na stronie www oddziału.

Do zobaczenia na kolejnej edycji PM Manii 
w 2018!

kładzie symulacji uczącej pracy zespołowej, 
zatytułowanej Castra Romana, opowiedział 
uczestnikom o korzyściach ze stosowania 
tego typu narzędzi edukacyjnych i możliwo-
ściach rozwijania kompetencji dzięki ich uży-
waniu. Kluczowe czynniki sukcesu efektyw-
nego wdrażania złożonych zmian w dużych 
organizacjach przedstawił zebranym dr Mar-
cin Celejewski. Natomiast Jakub B. Bączek, 
przekonywał licznie zebranych o tym, że ma-
rzenia się nie spełniają – marzenia się spełnia.

Jak widać, obok tematów twardych z za-
kresu zarządzania projektami poruszane były 
również zagadnienia związane z rozwojem 
kompetencji miękkich, równie ważnych 
w pracy kierowników projektów. To co łą-
czyło wszystkie prelekcje, to przesłanie o ko-
nieczności ciągłego rozwoju i doskonalenia w 
szerokim zakresie kompetencji. 

W ramach konferencji odbył się również 
panel dyskusyjny i warsztat. W panelu dys-
kusyjnym zaproszeni eksperci: Ewa Palar-

20 listopada 2017 r. w Katowicach odbyła 
się PM Mania – IV Konferencja Zarządza-
nia Projektami. Jest to obok seminariów 
i spotkań warsztatowych największe wy-
darzenie organizowane przez oddział ślą-
ski PMI Poland Chapter.

Podczas tegorocznej edycji konferencji 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać szeregu 
prelekcji o różnorodnej tematyce związanej 
z szeroko pojętą dziedziną project manage-
mentu. Temat podejścia systemowego do 
zarządzania projektami przybliżył słucha-
czom dr Tomasz Kopczyński. O tym jak 
być dobrym przywódcą we własnym projek-
cie opowiedział uczestnikom Marek Skała, 
przybliżając zasady przywództwa i manipu-
lacji. Z kolei Marzena Jankowska zajęła się 
problemem stresu, stawiając tezę, że… nie 
isnieje i wykazując, że odporność psychiczna 
może zwiększyć naszą efektywność. Kolej-
ny mówca, dr Marcin Żmigrodzki na przy-

Promujemy ciągły rozwój
Podsumowanie PM Manii – IV Konferencji Zarządzania 
Projektami na Śląsku 
Artur Guła
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Czy umiejętność przemawiania 
publicznego może wpłynąć na jakość 
życia project managera?
Anna Małyszek 

Ralpha C. Smedley’a w 1924 w Stanach Zjed-
noczonych, rozpoznawalną na całym świecie, 
która wspiera ludzi w ich staraniach, by stać 
się kompetentnym mówcą i  liderem. Swoim 
zasięgiem obejmuje ponad 142 kraje, a w Pol-
sce skupia ponad 1900 członków w  około 
60 klubach o różnym profilu działalności. Co 
wyjątkowego kryje się za tą instytucją? Misją 
Toastmasters jest stworzenie optymalnego 
środowiska do nauki w przyjaznej atmosferze, 
gdzie każdy członek ma możliwość doskona-
lić umiejętności przemawiania publicznego 
oraz kompetencje przywódcze.

Toastmasters i PMI PC Wroclaw 
Branch łączą siły

Klub Toastmasters przy wrocławskim oddzia-
le PMI PC został stworzony i  jest zarządza-
ny przez wolontariuszy PMI. Pomysłodawcą 
przedsięwzięcia jest Paweł Bochnowski – ak-
tywny wolontariusz i dyrektor obszaru D95 E5, 
zarządzający klubami we Wrocławiu i w Opo-
lu. Klub jest  dedykowany osobom związanym 
z szeroko rozumianymi projektami – kierow-
nikom, koordynatorom, ale również osobom, 
które chcą w  przyszłości wiązać swoją ka-
rierę z  tym kierunkiem zawodowym. Celem 
przedsięwzięcia jest skupienie społeczności 

Jednocześnie obok umiejętności jasnego 
werbalizowania wizji, manager, by odnosić 
satysfakcjonujące wyniki swojej pracy, po-
winien być kompetentnym liderem. Któż to 
taki? Jest to osoba, która posiada rozwinięte 
umiejętności aktywnego słuchania, krytycz-
nego myślenia, udzielania informacji zwrotnej, 
organizowania i delegowania zadań, motywo-
wania innych, pomagania, ale też kreowania 
rozwiązań, do tego odpowiednio mentorując 
członków zespołu oraz budując jego silne 
struktury. Dobra wiadomość jest taka, że każ-
da z umiejętności może być rozwijana w klu-
bach Toastmasters. 

Czym jest Toastmasters?
Toastmasters International jest międzynaro-
dową organizacją non-profit, założoną przez 

Mówienie to umiejętność, którą war-
to ćwiczyć. W  życiu bowiem, aby coś 
otrzymać, musisz o  tym powiedzieć. 
Mówienie to również biznes, który prze-
kłada się na wiele aspektów pracy kie-
rownika projektu. Jego sukces w dużej 
mierze zależy od umiejętności komu-
nikowania się z  zespołem, sponsorem, 
dostawcami, klientem. Kiedy poziom 
werbalizowania własnej perspekty-
wy jest niski, pojawiają się problemy 
w kontaktach z otoczeniem i wyzwanie 
by uzasadnić swoje wymagania. Nie ma 
wiedzy o  tym jak negocjować, zatrud-
niać, perswadować, wzywać do działa-
nia, oświadczać, motywować. Drżący 
głos, spocone dłonie, niepewna posta-
wa z pewnością nie definiują typowego 
managera odnoszącego sukcesy.
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Ciekawa swoich możliwości. Świadomie po-
szukuje umiejętności, które może w  sobie 
rozwinąć. Nauczyciel języka angielskiego, 
tłumacz, project manager z  pasji,  posiada-
jąca doświadczenie w kierowaniu projektami 
w branży szkoleniowej wspieranej przez UE, 
tłumaczeniowej oraz event managementu. 
Od ponad dwóch lat związana z anglojęzycz-
nym klubem mówców Toastmasters Wroclo-
ve Speakers, gdzie ma możliwość rozwijania 
umiejętności przemawiania publicznego oraz 
kompetencji leaderskich. Współzałożycielka 
klubu Toastsmtasters przy PMI PC Wroclaw 
Branch. Prywatnie pasjonatka kosmetologii 
relaksująca się podczas zajęć bachaty.

Anna
Małyszek

rzenia. Każdy błąd sygnalizuje dźwiękiem 
dzwoneczka.

Oceniający mowę ciała (opcjonalnie) 
– sprawdza, na ile komunikaty niewerbalne są 
spójne z tym, o czym chce powiedzieć mów-
ca. Obserwuje gestykulację, mimikę i sposób 
poruszania się osób pojawiających się na 
scenie.

Oceniający mowę przygotowaną – jest 
odpowiedzialny za zapowiedź mówcy i przed-
stawienie publiczności celów projektu, reali-
zowanego przez mówcę, a  po wygłoszeniu 
mowy ocenia ją w formie pisemnej i ustnej.

Mistrz „Gorących Pytań” – przed spotka-
niem przygotowuje pytania, a w jego trakcie 
moderuje sesję. 

Spotkanie kończy się raportami osób oce-
niających wystąpienia oraz wyłonieniem zwy-
cięzców w kategoriach najlepszy mówca Sesji 

„Gorących Pytań” i  konkursu na „Słowo wie-
czoru”. Goście po oficjalnej części spotkania 
mają możliwość podzielenia się swoimi obser-
wacjami i opinią oraz uzyskanie dodatkowych 
informacji na temat przystąpienia do klubu.

Dlaczego przystąpienie do klubu Toastma-
sters jest lepsze od jednodniowego szkolenia 
z komunikacji i przywództwa? Idea, która stoi 
za założeniem klubu Toastmasters przy PMI 
we Wrocławiu jest prosta. Ludzie spotykają 
się cyklicznie i  uczą się przez społeczność. 
Przygotowują  się, przemawiają, obserwują, 
słuchają i dają informację zwrotną, która ma 
pomóc w dążeniu do osiągnięcia coraz to lep-
szych wyników w zakresie wybranego progra-
mu edukacyjnego. A wszystko w atmosferze 
uczciwości, szacunku, służby oraz dążenia do 
doskonałości czyli wartości jakie przyświeca-
ją członkom klubu. 

Czego spodziewać się na 
spotkaniu klubu? 

Typowe spotkanie otwiera Prezes Klubu. Na-
stępnie Toastmaster Wieczoru przybliża jego 
motyw przewodni, tłumaczy zasady oraz za-
prasza mówców na scenę. Przedstawia także 
osoby czuwające nad poprawnym przebie-
giem spotkania. Samo spotkanie podzielone 
jest na trzy bloki: 

Sesja Mów Przygotowanych: element 
spotkania, w  którym mówcy realizują swoje 
cele w  ramach wybranego programu eduka-
cyjnego.

Sesja „Gorących Pytań” lub Mów Impro-
wizowanych: konkurs podczas którego każdy 
może wystąpić na scenie i  wygłosić krótką 
(od 1 do 2 minut), logiczną, często bardzo za-
bawną wypowiedź. 

Sesja Ewaluacyjna: czas, w którym wszy-
scy mówcy pojawiający się na scenie dostają 
pisemną i  ustną informację zwrotną o  tym, 
co było ich mocną stroną oraz jakie elementy 
warto skorygować.

Role liderskie na spotkaniu
Toastmaster wieczoru – zarządza spo-
tkaniem, dbając o  jego właściwy przebieg, 
zgodny z  agendą. Zapowiada mówców po-
szczególnych sesji oraz nadaje ton zgodny 
z wcześniej wybranym przez siebie tematem 
wieczoru.

Główny oceniający – jego rolą jest cało-
ściowe podsumowanie przebiegu spotkania. 
Od samego początku szczególnie przypatruje 
i  przysłuchuje się Toastmasterowi wieczoru,  
zespołowi funkcyjnemu oraz oceniającym 
mowy, by na zakończenie przedstawić każde-
mu  informację zwrotną. 

Chronometrażysta – czuwa nad rama-
mi czasowymi spotkania, mierząc długość 
wypowiedzi osób występujących na scenie. 
Sygnalizuje upływający czas za pomocą flag: 
zielonej (czas minimalny), żółtej (czas opty-
malny), czerwonej (czas maksymalny). Każdy 
element poszczególnej sesji spotkania ma do-
kładnie określoną długość, której nie można 
przekroczyć.

Gramatyk – stoi na straży poprawności ję-
zykowej. Podczas spotkania wychwytuje błę-
dy i perełki językowe oraz ciekawe połączenia 
wyrazowe używane przez mówców. Dodat-
kowo prowadzi konkurs na „Słowo wieczoru”. 

Kontroler płynności – wychwytuje i  za-
pisuje rodzaj dźwięków namysłu, takich jak 

„aaa”, „eee”, „yyy”. Zwraca uwagę na niepo-
żądane słowa w  wypowiedzi oraz powtó-

osób związanych z prowadzeniem projektów 
oraz stworzenie miejsca, gdzie mogą kształ-
cić kluczowe kompetencje przywódcze oraz 
umiejętność przemawiania.

Program edukacyjny 
The Pathways 

Każdy Toastmaster, aby stanąć na scenie 
powinien uiścić składkę członkowską, w  ra-
mach której ma możliwość skorzystania 
z darmowej ścieżki rozwoju w ramach progra-
mu edukacyjnego The Pathways. Materiały 
do wydrukowania oraz online są dostępne na 
platformie Base Camp-Pathways, na stronie 
Toastmasters International. Jest to szeroki 
wachlarz atrakcyjnych narzędzi edukacyj-
nych, w  tym filmów wideo, interaktywnych 
quizów i  działań, informacji zwrotnych oraz 
przydatnych wskazówek. 

Dziesięć unikalnych ścieżek prowadzi do 
doskonalenia pięciu kluczowych umiejętności 
jakimi są: przemawianie publiczne, komunika-
cja interpersonalna, przywództwo strategicz-
ne, zarządzanie, pewność siebie. Po ocenieniu 
swoich umiejętności można wybrać dowolną 
lub sugerowaną ścieżkę, która jest najbardziej 
spójna z potrzebami edukacyjnymi mówcy:

 ■ Dynamiczne przywództwo
 ■ Skuteczny coaching 
 ■ Nowoczesne planowanie
 ■ Rozwój przywództwa
 ■ Strategie motywacyjne
 ■ Wpływ perswazji
 ■ Tajemnica prezentacji
 ■ Strategiczne prezentacje
 ■ Praca zespołowa
 ■ Innowacyjna komunikacja

Każda ścieżka ma projekty wymagane i  do 
wyboru. Uznanie ścieżki osiąga się, gdy czło-
nek zrealizuje 14 projektów na wszystkich 5 
poziomach – połączenie 10 wymaganych 
projektów i  4 wybrane projekty z  obszernej 
listy obejmującej różne tematy. Każdy projekt 
zawiera, co najmniej jedno wystąpienie. 

Zanim staniesz na scenie
Miejscem, w  którym można zapisać się na 
projekt, w  ramach którego, należy zrealizo-
wać mowę jest Platforma Easy Speak. Jed-
nakże zanim to się stanie warto poprosić 
o mentora, który objaśni jego działanie, przy-
bliży zasady funkcjonowania klubu, odpowie 
na pytania oraz wesprze w  przygotowaniu 
pierwszych projektów. 
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środka, co zrobić, żeby pracownika zatrzymać. 
Te i  inne wyzwania to tylko namiastka tego, 
jakie oczekiwania rynek stawia menedżerom 
HR i  menedżerom w  ogóle. Ciekawą propo-
zycję połączenia tych tematów, tj. szeroko 
rozumianych zespołów IT oraz coraz bardziej 
wymagającego rynku pracownika, a  także 
wyzwań HR z  tym związanych przedstawił 
Computerworld w  trakcie piątej edycji kon-
ferencji Zarządzanie Zespołami IT. Konferen-
cja odbyła się 6-7 lutego br. w warszawskim 
Centrum Nauki Kopernik.

Nie zdziwił mnie fakt, że konferencja spo-
tkała się z  dużym uznaniem uczestników. 
Computerworld zaproponował rozwiązanie 
dedykowane menedżerom IT i HR, w którym 
poruszone zostały wszystkie kwestie doty-
czące pozyskania, motywowania i  utrzyma-
nia pracowników IT. Formuła wydarzenia była 
dobrze przemyślana, a  zakres tematyczny 
urozmaicały case studies. Nie zabrakło rów-
nież różnego rodzaju raportów, przemyśleń, 

Mnogość ofert i co raz większa kreatywność 
w dystrybucji ogłoszeń nie wzbudza już sen-
sacji. Poniedziałkowe owoce, środowe herba-
ty, wtorkowe soki, piątkowe piłkarzyki, czy 
czwartkowy chillout to tylko garść pomy-
słów jakie można znaleźć, żeby przyciągnąć 
i  utrzymać pracownika. Trzeba też wspo-
mnieć o systemach poleceń, prześciganiu się 
w benefitach płacowych, podkupywaniu pra-
cowników, czy wreszcie znalezieniu złotego 

Branża IT to obecnie najprężniej rozwi-
jająca się gałąź gospodarki. Nikogo też 
specjalnie nie trzeba przekonywać, że naj-
więcej ofert pracy dotyczy programistów, 
architektów, specjalistów bezpieczeństwa 
czy nawet kierowników projektów dedy-
kowanych IT. Rekruterzy dwoją się i  troją 
szukając pomysłów, jak pozyskać pracow-
ników, a co więcej jakie programy budować, 
żeby ich utrzymać. 

Źr
ód

ło
: C

om
pu

te
rw

or
ld

Efektywny zespół IT – ból głowy 
rekrutera i menedżera?
Podsumowanie V Konferencji Zarządzanie Zespołami IT 
– Computerworld 

Ewa Serwa
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Kreatywna głowa pełna pomysłów, do-
strzega potencjał w ludziach i w sytuacjach. 
Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka. 
Zawodowo kierownik projektu. Członek 
Zarządu ds. rozwoju regionalnego w  PMI 
Poland Chapter. Z pasją i zaangażowaniem 
łączy interdyscyplinarne doświadczenie ze 
zdobywaną wiedzą. Podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych, rozwój osobisty, wolon-
tariat podobnie jak zarządzanie projektami, 
wpisały się na stałe w  jej życie. A  gdy już 
znajdzie wolny czas, szuka wyzwań i nie za-
mierza przestać.

Ewa
Serwa

Informacji, Asseco Data System SA). Z cieka-
wością czekałam na dobre praktyki z Allegro 
SA i mBank SA, a więc przedstawienie, jakie 
niuanse mają wpływ na zatrudnienie spe-
cjalistów, a  przede wszystkim jakie kryteria 
przyjąć, żeby dopasować pracownika do ze-
społu, zwłaszcza jeśli zespół pracuje w Scru-
mie. Jakub Szczepanik (Lead Agile Coach, 
mBank) przedstawił ciekawą historię opartą 
na epizodach budując nieustanne napięcie 
i dzieląc się ogromną wiedzą. Pierwszy dzień 
konferencji zamknęło case study przedsta-
wione przez Łukasza Wiercińskiego (Roche 
Polska) poświęcone oczekiwaniom stawia-
nym specjalistom IT w zakresie kompetencji 
miękkich oraz biznesowych, w trakcie które-
go prelegent opowiedział o  Modelu Postaw 
Partnerskich, który z  powodzeniem stosuje 
w swojej pracy. 

Drugi dzień konferencji uzupełniły interak-
tywne sesje warsztatowe. Uczestnicy konfe-
rencji mieli do wyboru kilka ścieżek tematycz-
nych, poświęconych między innymi ścieżkom 
kariery w  IT, utrzymywaniu wysokiego po-
ziomu współpracy zespołów rozproszonych, 
zarządzaniu zmianą w zespołach i organizacji, 
współpracy zespołów wielokulturowych czy 
wreszcie efektywnej komunikacji w  języku 
angielskim w branży IT. Szeroki wachlarz pro-
pozycji warsztatowych z  pewnością uatrak-
cyjnił wydarzenie, sprawiając, że zarządzanie 
zespołami IT, czyli core’owy temat konfe-
rencji został przedstawiony kompleksowo. 
Co najważniejsze, sama formuła wydarzenia 
zapewniła jego odpowiednie tempo, poprzez 
właściwie dobraną długość prelekcji oraz 
bardzo dobry wybór prelegentów i  tematów. 
Szczególne uznanie za świetne wydarzenie 
należy się teamowi Computerworld. Osobi-
ście czekam na VI edycję wydarzenia! 

ne zostały wnioski po przeprowadzonych 
badaniach przez AudIT dotyczące czynni-
ków motywujących pracowników IT, pozio-
mu zaspokojenia ich oczekiwań i  oczekiwań 
dotyczących pracy na tle innych organiza-
cji. W panelu zaś dyskutowano o organizacji 
pracy, relacjach pracowniczych, relacjach 
szef-pracownik, czy wreszcie o  zaufaniu 
i awansach.

Pierwszą część spotkania zakończyła pre-
lekcja z fenomenalnym tytułem Czego pragną 
programiści? Przewrotnie, gdyby się zastano-
wić, wnioski miały co nieco wspólnego z ko-
medią romantyczną, bowiem kluczowy okazał 
się SPOKÓJ, a  jak już dojdziemy do wprawy 
w  osiąganiu strefy ZEN, to bardzo musimy 
pamiętać o odpowiedniej kuchni, w której bę-
dziemy mogli zregenerować swoje siły. Poza 
wynikami raportu Marta Badura (Senior Wor-
kplace Research & Development Consultant, 
Nowy Styl Group) zwróciła uwagę na potrze-
by związane z idealnym rozplanowaniem biu-
ra, z uwzględnieniem ich naturalnych potrzeb 
do efektywnej pracy. 

Po przerwie networkingowej i  lunchu na-
stąpił podział konferencji na dwie równole-
głe ścieżki prelekcji, dedykowane IT oraz HR. 
Osobiście czuję pewnego rodzaju niedosyt 
związany z  podziałem, z  uwagi na fakt, że 
nie mogłam uczestniczyć w  obu sesjach na 
raz. Niemniej nie żałuję dokonanych wybo-
rów, bowiem na sesji IT miałam przyjemność 
posłuchać fantastycznych case studies Ago-
ry i  wystąpienia Małgorzaty Olszewskiej 
(Dyrektor Pionu Technologii) i  jej opowieści 
o tym, jak dokonać cudów, a rzeczy niemoż-
liwe wykonać od ręki. Miałam również okazję 
poznać fakty i mity dotyczące samoorganiza-
cji, a także dopytać o szczegóły Krzysztofa 
Habowskiego (CEO, RST Software Masters). 
Jak skutecznie budować przywiązanie pra-
cowników do zespołu i  firmy poprzez empo-
werment mogłam dowiedzieć się w  trakcie 
wystąpienia Michała Florysa (Kierownik Li-
nii Biznesowej – Usługi IT i Bezpieczeństwo 

warsztatów i  networkingu. Całość wydarze-
nia dopełniła strefa wystawiennicza, gdzie 
można było prześledzić wiodące benefity 
na rynku, porozmawiać o  body leasing czy 
HRTech. 

Co najważniejsze, konferencja miała 
przede wszystkim praktyczny charakter. 
Pierwszy dzień rozpoczął się prelekcją Woj-
ciecha Macha (Managing Director Central 
Europe z  Luxoft Poland), który podzielił się 
wnioskami i najlepszymi praktykami dotyczą-
cymi procesu rekrutacji. Zauważył również, 
że często, pomimo dostępności wszelkich 
środków do pozyskania najlepszych kandy-
datów i  okazałych benefitów, bez zaanga-
żowania się najwyższej kadry menedżerskiej 
skuteczny proces wyszukiwania talentów 
będzie niemożliwy. Kolejna prelekcja, wy-
głoszona przez Artura Żebrowskiego (Head 
of IT Departament z Amazon Polska), miała 
na celu pokazanie uczestnikom, jak stworzyć 
standardy i odpowiednią filozofię, które będą 
podstawą procesu pozyskiwania pracowni-
ków, a w efekcie budowania zmotywowanych 
zespołów. Kolejne wystąpienie dotyczyło bu-
dowania zaangażowania na przykładzie Dre-
amLab, w  trakcie którego Jerzy Gulczyński 
(Członek Zarządu DreamLab, Grupa Onet 

– RASP) opowiedział o zmianach, z jakimi po-
winna się liczyć każda firma oraz jak dostoso-
wać sposób pracy i kulturę organizacyjną do 
prowadzenia projektów zorientowanych na 
produkt, a w efekcie przejść od tradycyjnego 

„kija i marchewki” do podejścia Agile. 
Wisienką na torcie pierwszej części spo-

tkania okazał się być raport dotyczący wyna-
grodzeń. Odniosłam wrażenie, że na tę część 
uczestnicy konferencji czekali najbardziej. 
W  końcu warto poznać medianę zarobków 
i sprawdzić, czy tam dokąd zmierzamy, zmie-
rzamy dobrze. Zaprezentowane stawki i trend 
w branży czasami zapierały dech w piersiach. 
Emocji dostarczył również panel dyskusyjny 
z  laureatami konkursu „Najlepsze miejsce 
pracy IT w  Polsce 2017”. Najpierw omówio-
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Formuła konferencji została przemyślana tak, 
aby nadać dzieleniu się wiedzą i  doświad-
czeniem dynamiki, której często brakuje, 
gdy treści do przekazania jest sporo: trzy 
bloki tematyczne, każdy zakończony sesją 
Q&A i przerwą na networking; 4 prelegentów 
wypowiadających się w  każdym z  modułów. 
Organizatorzy zastosowali otwartą formę za-
dawania pytań – poza klasycznymi pytaniami 
z  sali, wykorzystano stronę konferencji na 
Facebooku. Część pytań została zaadresowa-
nia podczas sesji Q&A, a  autorzy najciekaw-
szych nagrodzeni. Na pozostałe prelegenci 
udzielili odpowiedzi online po zakończeniu 
wydarzenia.

Konferencję otworzył Kacper Wurszt, jako 
koordynator działań po stronie Samorzą-
du Studentów UE, a  następnie w  tematykę 
Project Management Institute uczestników 
wprowadziła Marta Maciaszek, zarządzająca 
projektem po stronie PMI PC. W rolę mistrza 
ceremonii i moderatora spotkania wcielił się 

skonfrontować swoje wyobrażenie o  tej roli 
– coraz bardziej ostatnio popularnej – z tym, 
co usłyszą od profesjonalistów. 

Spotkanie z praktykami
Założeniem organizatorów było zaprosze-
nie do współpracy praktyków – kierowni-
ków projektu z wieloletnim doświadczeniem, 
z  różnych branż. Prezentowane zagadnienia 
miały dotykać pracy projektowej bardziej „od 
kuchni” niż odsyłać do książkowych definicji. 

Mimo, że rok 2017 zostawiliśmy już za sobą, 
o  pozytywnych doświadczeniach warto 
pamiętać, dzielić się nimi i  w  miarę moż-
liwości – powtarzać. 21 listopada we Wro-
cławiu odbyła się II Studencka Konferencja 
Zarządzania Projektami, współorganizo-
wana przez wrocławski oddział PMI Poland 
Chapter i Samorząd Studentów Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

To już kolejna edycja wydarzenia, podczas 
którego studenci mają okazję dowiedzieć się, 
na czym polega praca project managera lub 
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Zarządzanie projektami oczami 
praktyków
II Studencka Konferencja Zarządzania Projektami we Wrocławiu 

Kinga Zwolińska
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Analityk biznesowy, okazjonalnie w  roli 
project managera. Certyfikowany CBAP® 
i PMP®. W pracy projektowej stawia na do-
bre rozpoznanie potrzeby biznesowej, pracę 
z interesariuszami i zarządzanie ryzykiem.

Kinga
Zwolińska

a  kończy samodyscyplina. Paweł, pozosta-
jąc wierny swojemu motywowi przewodnie-
mu, zaprezentował dekalog postępowania 
z  interesariuszami. Oprócz przykazań, które 
można by uznać za oczywiste (co nie znaczy, 
że zawsze przestrzegane), jak na przykład 

„znaj imię i nazwisko swojego interesariusza”, 
uczestnicy mogli usłyszeć również – „buduj 
na wspólnych przeżyciach” czy „bądź cie-
kawy”, co rzuca zupełnie nowe światło na 
podejście do wspierania relacji biznesowych. 
Aktywne słuchanie i kompetencje sprawnego 
moderatora (głównie spotkań, ale też proce-
su czy raportowania) to dwie kluczowe umie-
jętności, do których odniósł się Jerzy. W tej 
ostatniej pojawia się po raz kolejny zrozumie-
nie i podkreślenie celu biznesowego. 

Na zakończenie
Konferencja spotkała się z  dużym zaintere-
sowaniem (bilety rozeszły się na przysłowio-
wym pniu), co dowodzi rosnącej popularności 
zawodu project managera. Ze strony studen-
tów zadanych zostało sporo pytań, wśród 
których dominowały dwa tematy – umiejęt-
ności miękkie, na przykład jak budować auto-
rytet w zespole oraz praktyczny aspekt odna-
lezienia się na rynku pracy w roli kierownika 
projektu – w  jakich branżach warto szukać 
zatrudnienia lub czy kompetencje branżowe 
są wymagane od project managera. Organi-
zatorzy zadbali, by wszystkie wątpliwości 
zostały zaadresowane, jeżeli nie w  czasie 
sesji Q&A, to w przerwach, podczas których 
prelegenci pozostawali dostępni dla uczest-
ników lub online na stronie wydarzenia na 
Facebooku. 

Na koniec warto wspomnieć o partnerach 
konferencji, która nie odbyłaby się w  takim 
kształcie bez wsparcia: Agilopolis, SoftServe, 
Wroclife, Strefy PMI, 4PM.pl, Project Mana-
gement Group, Idea Place i Coca-Cola.

Pozostaje nam czekać na przyszłoroczną 
edycję i trzymać kciuki za organizatorów. Po-
przeczka została zawieszona wysoko.

zespołu, czyli projekt niemożliwy do „dowie-
zienia”, jak w slangu branżowym określa się 
realizację celu projektu, nie przekraczając ter-
minu i  przewidzianych zasobów. Z  przedsię-
wzięciem przejmowanym w  takim kształcie 
musiał się zmierzyć Remigiusz. Mimo, że nie 
udało się rozwiązać wszystkich problemów 
i utrzymać klienta, zarządzanie chaosem oka-
zało się być dla zespołu, project managera 
i  dla organizacji cenną lekcją, która zaowo-
cowała nabyciem ekspertyzy i doświadczenia 
w  nowym obszarze. Jacek natomiast zapo-
znał uczestników konferencji z  wyzwania-
mi projektu integracji finansów, w  którym 
uczestniczył w  swojej firmie. Był to projekt 
trudny do zarządzania ze względu na szeroki 
zakres i wysoki stopień złożoności. Studenci 
mieli możliwość posłuchania jak zarządza się 
projektem złożonym z  wielu strumieni i  po-
znania kilku narzędzi porządkujących pracę 
(RACI-VS, 7 Keys to Success). Na koniec Ja-
cek odniósł się do czynników wpływających 
na sukces projektu, w oparciu o badania The 
Standish Group, gdzie jako najważniejsze wy-
mienia się wsparcie i  sponsoring kierownic-
twa wyższego szczebla, dojrzałość zespołu 
oraz zaangażowanie użytkowników. Dla kon-
trastu, Paweł zaprezentował case study firmy 
Malma, o  rewolucyjnej na swoje czasy stra-
tegii, szczególnie w  kontekście zarządzania 
kapitałem ludzkim. Moduł ponownie zamykał 
Jerzy, zmieniając temat na nowe technologie. 
Zaprezentował możliwości wykorzystania na-
rzędzia do automatyzacji procesów bizneso-
wych Blue Prism w projektach integracyjnych.

Project Manager na miękko
Trzeci i ostatni blok tematyczny – Sylwetka 
project managera, czyli umiejętności miękkie, 
wydał się najbardziej interesujący dla uczest-
ników, wnosząc po ilości pytań. Prelegenci po 
raz kolejny zaskoczyli różnymi podejściami 
do tego samego problemu. Motywacja jako 
klucz do zrozumienia ludzi, a  później zarzą-
dzania ludźmi – tak można podsumować 
wystąpienie Remigiusza w  module trzecim, 
gdzie w  pierwszej kolejności przeprowadził 
uczestników przez samą kategorię moty-
wacji, a następnie przez kilka teorii jej doty-
czących, próbując odpowiedzieć na pytanie: 
co motywuje ludzi? Jedną z  propozycji jest 
gamifikacja – czyli zastosowanie elementów 
typowych dla gier w  innych dziedzinach ży-
cia. Dziesięć cech superbohatera to nie kolej-
ny element gamifikacji, ale spojrzenie Jacka 
na zagadnienie umiejętności miękkich pro-
ject managera. Listę otwiera wiarygodność, 

Szymon Górnik, również przedstawiciel PMI 
Poland Chapter.

ABC Project Managera
Pierwszy moduł to Wprowadzenie do zarzą-
dzania projektami – temat bardzo ogólny, 
a zarazem krytyczny dla adeptów project ma-
nagementu. Warto wspomnieć, że prelegenci 
otrzymali pełną dowolność w doborze treści 
prezentowanych w  poszczególnych blokach 
tematycznych. I  tak Remigiusz Samborski, 
Senior Project Manager z  firmy SoftServe 
Poland, skoncentrował się na pojęciach klu-
czowych dla pracy projektowej, poświęcając 
sporo uwagi na wyjaśnienie istoty projektu 
i  odróżnieniu go od innych przedsięwzięć, 
przedstawił klasyczny trójkąt ograniczeń 
(zakres, czas, zasoby) oraz rolę kierownika 
projektu w  tym kontekście. Jacek Widuch, 
manager Biura Projektów w  BD Becton Dic-
kinson, odniósł się do kategorii biura zarzą-
dzania projektami, przybliżając jego rolę i for-
my, jakie może przybierać w  organizacjach. 
Pokrótce przedstawił również temat projek-
tów integracyjnych, mocno podkreślając rolę 
klienta jako punktu odniesienia dla wszelkiej 
pracy projektowej. Paweł Bochnowski, ma-
nager, kierownik projektów i specjalista z za-
kresu zarządzania procesami, obecnie w bran-
ży bankowej, w  pierwszym module mówił 
o  zarządzaniu interesariuszami, dzieląc się 
z uczestnikami swoimi 7 krokami do sukcesu 
na tym często przysparzającym nieprzespa-
nych nocy polu. Pierwszy blok zamknął Jerzy 
Wachała z  Agilopolis, ekspert z  zakresu za-
rządzania rozwojem oprogramowania. W pre-
zentacji, mówiąc o ABC kierownika projektu, 
podkreślił, jak istotne jest właściwe ziden-
tyfikowanie i  zrozumienie przez zespół celu 
biznesowego, a następnie kontrolowanie, czy 
początkowy cel pozostaje aktualny. Studenci 
z pewnością zapamiętali dobrą praktykę, aby 
projekt w  miarę możliwości dzielić na fazy 
i  dostarczać wartość dla klienta wcześnie, 
a przy doborze podejścia (kaskadowe, Scrum, 
Kanban) przeanalizować stopień złożoności 
projektu, stabilności środowiska i  precyzyj-
ności wymagań.

Jak to działa?
Założeniem bloku drugiego, czyli Case Stu-
dy. Podejście problemowe, było przybliżenie 
studentom ciekawych przykładów projek-
tów, z  którymi zaproszeni goście zetknęli 
się w  swojej praktyce. Ekstremalnie trudny 
klient, chaos w  wymaganiach i  organizacji 
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Po omawianą książkę sięgnęłam zainspirowana 

treścią prelekcji duetu Businessdoctors: Joanny 

Heidtman i  Piotra Piaseckiego wygłoszonej 20 

października 2017 r., podczas otwarcia Konferen-

cji Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projekta-

mi, zorganizowanej przez wrocławski oddział PMI 

PC. Jeśli nurtują Cię pytania kim jesteś i po co, dla 

kogo istniejesz i  jakie wartości chcesz tworzyć 

– ta książka zdecydowanie jest dla Ciebie!

Bohaterką książki dwójki znakomitych tre-

nerów biznesu i  ekspertów zarządzania jest ty-

tułowa „sensotwórczość”, czyli idea nadawania 

sensu działaniom podejmowanym zarówno przez 

jednostkę, jak i przez całe organizacje. Każdy roz-

dział dotyka innego, zdaniem autorów, kluczowe-

go elementu tworzenia wartości w  świecie. Co 

istotne, można je czytać po kolei lub traktować 

każdy z rozdziałów jako odrębną całość. Ponadto, 

w treści książki autorzy umieścili dodatkowe py-

tania do osobistej refleksji i wiele wskazówek oraz 

elementów praktycznych do zastosowania przez 

czytelnika. 

W rozdziale pierwszym Autorzy wskazują i ana-

lizują elementy nowego paradygmatu, jakimi są: 

niepewność, sieciowość, digitalizacja, zmiana 

roli kapitału w  organizacjach i  nowe rozumienie 

pracownika. Dowiesz się czym charakteryzuje 

się pracownik wiedzy i  jak nim zarządzać. Drugi 

rozdział poświęcony jest innowacyjności. Heidt-

man i Piasecki definiują pięć obszarów zdolności 

do innowacji w  organizacji oraz poddają analizie 

zarówno to, co buduje, jak również to, co blokuje 

kreatywność w  ludziach. Rozdział trzeci poświę-

cony jest refleksji nad siłą różnorodnych zespołów. 

Autorzy dzielą się swoją wiedzą o tym, od czego 

zależy sukces takiego zespołu i jakie kompetencje 

powinien mieć jego lider. W  czwartym rozdziale 

autorzy analizują proces strategicznego ucze-

nia się. Zastanawiają się nad tym, co ogranicza 

uczenie się organizacji. W rozdziale Przywództwo 

tworzące wartość autorzy definiują przywództwo 

inteligentne oraz autorską metodę: Przywództwo 

Siedmiu Planet. W kolejnym rozdziale podejmują 

temat otoczenia organizacyjnego. Ostatni roz-

dział traktuje o metodach, takich jak design thin-

king, storytelling, kapelusze myślowe czy myśle-

nie obrazami.

Książkę gorąco polecam liderom pragnącym 

tworzyć wartość w swoim zespole, członkom ze-

społów chcącym pracować efektywniej i skutecz-

niej oraz wszystkim tym, którzy chcą być podmio-

tem, a nie przedmiotem zmian.

Joanna Heidtman, Piotr Piasecki, Sensotwórczość. 

7 sposobów tworzenia wartości w zespole i w orga-

nizacji, Wydawnictwo mtBIZNES, Warszawa 2017, 

s. 285

Jack Welch wraz z  żoną – Suzy, są autorytetami 

w świecie biznesu. Ich bestsellerowa książka Win-

ning znaczy zwyciężać jest znana na całym świecie. 

Kiedy więc dostałem ich najnowsze dzieło – Prak-

tyczne MBA zasiadłem do lektury z wysokimi ocze-

kiwaniami, które zostały spełnione. 

Książka w  ciekawy sposób odpowiada na 

wszystkie pytania z okładki: jak zaplanować karierę, 

stworzyć wspaniały zespół i zdynamizować wzrost 

swojej firmy. Wszystkie rady potwierdzone są przy-

kładami większych i mniejszych firm amerykańskie-

go rynku. Historie te opowiadane są z perspektywy 

kierownictwa, co dodatkowo pozwala zrozumieć 

ich sposób myślenia i wywołuje przemyślenia o na-

szym sposobie pracy. 

Nie jest to pozycja tylko dla kierowników i  dy-

rektorów. Autorzy jasno pokazują, że jeśli chcesz, 

aby Twoja kariera ruszyła do przodu to musisz zro-

zumieć, jak widzą Cię przełożeni oraz jak wizja, mi-

sja i strategia firmy, w której pracujesz, przekształ-

ca się w Twoje cele kwartalne i  roczne. Skądinąd 

jest to zbieżne także z  trójkątem talentów PMI®, 

gdzie podstawą jest zrozumienie strategii organiza-

cji. Dodatkowo, aby osiągnąć sukces należy też wy-

kazywać cechy, które na wyższych stanowiskach 

są promowane. Jakie są to cechy? Tego także moż-

na dowiedzieć się od Jacka Welcha. 

Jeśli miałbym wskazać minusy publikacji Wel-

chów to z pewnością byłby to product placement. 

Reklama własnych studiów MBA pewnie nie prze-

szkadzałaby mi tak bardzo, gdyby była jednokrotna. 

Niestety wspomiany kurs jest wymieniany 

w różnych miejscach co najmniej kilka razy. Drugą 

„przeszkadzajką” jest nieco zbyt amerykański ton 

książki. Myślę, że nie wszystkie rady są do skopio-

wania bez zmian w polskich realiach. 

Reasumując – jest to bardzo dobra książka dla 

każdego pracownika, kierownika czy dyrektora 

firmy. Słowem dla każdego, kto traktuje poważnie 

rozwój swojej kariery i  chce się rozwijać wycho-

dząc poza swój dotychczasowy schemat pracy. 

Potwierdzona przykładami, ciekawymi historiami 

prawdziwych ludzi, ta publikacja inspiruje, zmusza 

do przemyśleń i  bardzo gładko prowadzi przez za-

kamarki biznesu. Jeśli więc zadajesz sobie pytanie 

dlaczego nie dostałeś ostatnio awansu – sprawdź 

czy to przypadkiem nie Twoja wina. 

Jack Welch, Suzy Welch, Praktyczne MBA, Wydaw-

nictwo Studio EMKA, Warszawa 2015, s. 268

W poszukiwaniu 
sensu!
Aneta Wereszczak

Jak dostać awans 
w kilku krokach
Łukasz Paluszkiewicz
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Gdy kilka lat temu przeczytałem pierwszą książkę 

Charlesa Duhigga, zatytułowaną Siła nawyku, wie-

działem, że po kolejną sięgnę jak tylko się ukaże. 

Przekonał mnie do tego sposób, w jaki autor opisy-

wał skomplikowane zagadnienia z pogranicza psy-

chologii i socjologii, dotyczące kształtowania się 

nawyków i możliwości ich zmiany. Książki Duhigga 

(bo to samo tyczy się omawianej tutaj pozycji) są 

bowiem z jednej strony świetnie przygotowane 

pod kątem naukowym, z powołaniem się na ba-

dania i wywiady,  z licznymi przypisami i omówie-

niami, pozwalającymi bardziej dociekliwym czytel-

nikom sięgnąć głębiej i zrozumieć lepiej. Z drugiej 

strony sednem obu publikacji jest to, co do każ-

dego czytelnika trafia najmocniej – liczne historie, 

którymi autor obrazuje stawiane przez siebie tezy. 

Są one na tyle dobrze dobrane i tak znakomicie 

opowiedziane, że zapadają w pamięć na długo. Nic 

w tym dziwnego – Charles Duhigg na co dzień jest 

dziennikarzem śledczym, między innymi zdobywcą 

nagrody Pulitzera, więc przy jego opowieściach nie 

sposób jest się nudzić. 

W książce Mądrzej, szybciej, lepiej, poprzez ana-

lizę licznych przykładów z różnych dziedzin życia 

i dotyczące różnych ludzi i środowisk (od armii po 

produkcję filmów animowanych, od mieszkańców 

Każdy projekt, już z definicji, jest obarczony ry-

zykiem. Im przedsięwzięcie większe, tym bardziej 

skomplikowane i liczne potencjalne ryzyka, z 

którymi kierownikowi projektu i organizacji przyj-

dzie się zmierzyć. Pozycja Identifying and Mana-

ging Project Risk, przygotowana przez praktyka z 

40-letnim doświadczeniem, Toma Kendricka, to 

książka, która ma szansę zagościć na naszych 

biurkach na dłuższą chwilę (jeśli jeszcze jej tam 

nie było). 

Kendrick oferując już trzecią edycję tego opra-

cowania, dba o to, aby być może dość odległy dla 

większości temat zarządzania ryzykiem nakreślony 

w opracowaniach przygotowujących do wiodą-

cych na rynku egzaminów certyfikacyjnych, został 

zaprezentowany od dużo bardziej praktycznej i 

przystępnej strony. Podstawą opracowania jest 

m.in. PERIL, baza ryzyk, którą autor tworzył przez 

lata zbierając informacje od swoich kursantów 

i słuchaczy, i choć nie jest to kompletne, cało-

ściowe opracowanie, to jednak można uznać ją za 

pokaźny zbiór najczęściej pojawiających się ryzyk, 

zwłaszcza w projektach technicznych. To tylko 

jedna z zalet książki.

Autor w opracowaniu prowadzi nas kolejno od 

podstaw dziedziny zarządzania ryzykiem, przez 

sam proces, podając przy tym ciekawe przykłady. 

Narracja oparta jest po części o analizę projektu 

Pracuj mądrzej,
nie ciężej
Szymon Pawłowski

Ryzyko
pod lupą
Paulina Szczepaniak

budowy Kanału Panamskiego, który został skrupu-

latnie opisany w poszczególnych rozdziałach trak-

tujących o ryzykach dotyczących m.in. zakresu, 

harmonogramu, zasobów, oraz estymowania i pla-

nowania w zakresie zarządzania ryzykiem. Przy-

datne są także inne przykłady podane w punktach, 

które wprost wskazują jak najprościej i najefek-

tywniej niwelować najczęstsze ryzyka projektowe. 

Nie brakuje również metod i narzędzi, z których 

można korzystać w swoich projektach.

Podsumowując, Identifying and Managing Pro-

ject Risk to pozycja dość dobrze uporządkowana, 

która może zaciekawić zarówno doświadczonych 

w zarządzaniu ryzykiem projektowym jak i tych na 

nieco mniej zaawansowanym poziomie. Obszerne 

opracowanie z aktualnymi przykładami czerpiący-

mi z doświadczeń, okraszone wiedzą must-have 

i przybrane w dające do myślenia cytaty – może 

stać się pozycją, którą chętnie będziemy oznaczać 

karteczkami post-it i dzielić się z kolegami i kole-

żankami w potrzebie.

Tom Kendrick, Identifying and Managing Project 

Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your Proj-

ect, AMACOM, Special Edition 2015, s. 400

domów opieki po graczy pokerowych) autor do-

chodzi do kluczowego wniosku: ludzie najbardziej 

efektywni nie tylko pracują w inny sposób, ale 

przede wszystkim w inny sposób postrzegają świat 

i samych siebie, inaczej podejmują decyzje i doko-

nują wyborów. 

Możliwości poprawy naszej efektywności autor 

przedstawia poprzez omówienie ośmiu kluczowych 

obszarów: od motywacji i pracy zespołowej, po-

przez koncentrację, stawianie celów i zarządzanie 

kapitałem ludzkim, aż do podejmowania decyzji, 

pomysłowości i przyswajania informacji. W każ-

dym z tych obszarów Duhigg, z typową dla siebie 

swadą i w swoim charakterystycznym stylu, opo-

wiadając niezwykle ciekawe historie podaje nam 

szereg propozycji na wcielenie w życie hasła: Work 

smarter, not harder. Któż nie chciałby uzyskiwać 

tych samych wyników pracując mniej, oszczędza-

jąc w ten sposób czas dla siebie, rodziny, zdrowia 

czy relaksu? Wskazówki Duhigga przydadzą się 

więc chyba każdemu z nas…

Charles Duhigg, Mądrzej, szybciej, lepiej. Sekret 

efektywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2016, s. 436
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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 
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Practitioner, PRINCE2 Practitioner, Certified 
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Assesor Konkursu Projekt Roku 2010, 2011, 
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Styczeń – miesiąc w którym piszę felieton, który 

właśnie czytacie – a zwłaszcza okolice Nowego 

Roku, to okres postanowień, planowania zmian 

w swoim życiu, także tym zawodowym. Tworzy-

my więc wizje, jak to zmienimy się w trakcie naj-

bliższego roku, co osiągniemy, planujemy dzia-

łania. A jakie są efekty tego wszystkiego? Sami 

wiecie: często niestety kończy się po prostu na 

snuciu tych planów. Więc koło następnego No-

wego Roku ta zabawa (cykl) powtarza się. 

Dlaczego tak się dzieje? Jedna z przyczyn to 

syndrom nazywany przez Amerykanów „set and 

forget it”.  Inną częstą przyczyną jest brak sil-

nej woli w realizacji – całkiem niezłych skądinąd 

planów. W  sumie jednak przyczyny niepowo-

dzeń realizacji naszych postanowień noworocz-

nych sprowadzają się do „słabej” metody. Jaka 

więc metoda mogłaby bardzo pomóc zarów-

no w  samym planowaniu, jak i  realizacji tych 

postanowień?

Proponuję zacząć od celów rocznych i  zwią-

zanych z nimi mierników. Dzięki temu będziemy 

mieli jakby wizję; co chciałbym zmienić w ciągu 

roku. Następnie – mając ten plan strategiczny 

– określam cel na pierwszy kwartał, przy czym 

sam cel określam w sposób inspirujący, niemie-

rzalny i uzupełniam go kilkoma rezultatami, czyli 

konkretnym stanem, jaki chciałbym uzyskać 

i związanymi z tymi stanami miernikami, pozwa-

lającymi sprawdzić, czy zbliżam się do swoich 

kwartalnych celów, czy je osiągnąłem, czy też 

nie. Mam więc – niemal – kwartalny plan. Nie-

mal, bo teraz jeszcze muszę określić konkretne 

działania, które – jak sądzę – pozwolą mi na 

osiągnięcie tych wcześniej określonych konkret-

nych rezultatów. Mój kwartalny plan jest więc 

Postanowienie 
noworoczne

Jerzy Stawicki

powiązany z moim planem rocznym i składa się 

z  konkretnych celów (najlepiej 2-3 faktycznie 

najważniejszych), kilku mierzalnych rezultatów 

związanych z każdym z tych celów oraz konkret-

nych działań. Teraz… do roboty! Realizuję swo-

je działania, co tydzień lub co dwa patrzę, czy 

faktycznie zbliżam się do ich uzyskania (mam 

przecież konkretne mierniki). Swoje działania 

traktuję, jako eksperyment, jako hipotezę. Więc 

jeśli nie przynoszą spodziewanych rezultatów, 

to… myślę, wyciągam wnioski i albo modyfikuję 

dotychczasowe, albo wymyślam nowe działania. 

Powtarzanie takiego przeglądu co tydzień lub 

dwa wymusza dyscyplinę; szybko więc to podej-

ście staje się nawykiem. Znika też efekt „set and 

forget it”. Nawet mały sukces motywuje, brak 

sukcesu w eksperymencie jest… normalką, zmu-

szającą do modyfikacji działań, a może też rezul-

tatów i/lub ich mierników. Na koniec kwartału 

zaś patrzę na swoje kwartalne cele i ich rezultaty 

wraz z  miernikami. Osiągnięte? Super, planuję 

więc w taki sam sposób następny kwartał. Nie 

osiągnięte? Też super, bo mam materiał do prze-

myśleń, do modyfikacji, do… nowego planu i no-

wych eksperymentów. A gdy przychodzi kolejny 

Nowy Rok, to… podsumowuję ostatni kwartał 

i planuję zmiany i rozwój znowu na rok i pierwszy 

kwartał nowego roku. 

Wierzcie mi – to naprawdę działa.

Zaraz, zaraz powiecie. A co ma to wspólnego 

z zarządzaniem projektami, czy produktami? Jeśli 

uważnie przeczytaliście powyższe, to w zasadzie 

przy każdym z powyższych punktów powinna się 

Wam zapalić lampka skojarzenia. Bo co robimy 

w  biznesie jako menedżerowie? Ano określamy 

cele i   staramy się wraz z  zespołem je zrealizo-

wać. Tyle, że często natrafiamy na sytuacje, jak 

te opisane na początku felietonu. Nasze trady-

cyjne metody ustalania celów, jak MBO, okazują 

się w  praktyce nieskuteczne. A  może… dałoby 

się zastosować także w  biznesie podejście opi-

sane powyżej?

Ależ tak. Opisana przez mnie powyżej meto-

da nazywa się OKR: Objectives and Key Results 

i  jest stosowana np. przez firmy Doliny Krzemo-

wej, jak Google, LinkedIn, czy Twitter. Umożliwia 

ona określenie kilku najważniejszych celów (ang. 

Objective) firmy, jednostki biznesowej i zespołu; 

kilku tzw. kluczowych rezultatów (ang. Key Re-

sult) dla każdego celu oraz działań, umożliwiają-

cych osiągnięcie tych rezultatów. Takie ustalanie 

odbywa się metodą współpracy, uzgodnień, a nie 

narzucania przez wyższe szczeble; właścicielem 

OKR jest dana jednostka i  zespół, a  nie mene-

dżer z  wyższego poziomu; służą one z   jednej 

strony do doskonalenia, rozwoju, do wyjścia ze 

„status quo”, z  drugiej do synchronizacji – za-

równo „w pionie”, jak i  „w poziomie” – działań 

dla osiągnięcia wspólnych celów biznesowych. 

Tak więc koncepcja OKR-ów jest bardzo prosta. 

Prosta, co nie znaczy, że łatwa do wprowadzenia 

w praktyce. 

Gdy będziecie czytali felieton, będzie pewnie 

już kwiecień. Od Nowego Roku minęło już trochę 

czasu. Spróbujcie jednak zastosować to podej-

ście i do swoich osobistych planów i do… działań 

biznesowych. Cele – swoje noworoczne – na 

pewno macie, cele biznesowe na pewno też. Te-

raz wystarczy przyjrzeć się tym celom, określić 

KR-y i konkretne działania. Oraz konsekwentnie 

postępować zgodnie z opisanym procesem. Nie 

zapomnijcie tylko zaprosić mnie na świętowanie 

sukcesu.
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