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Odpocznij. Pole, które odpoczęło, daje obfite plony
Owidiusz

Drodzy Czytelnicy!

W tym roku polskie środowisko zarządzania projek-

tami świętuje dwie ważne dla jego rozwoju, okrągłe 

rocznice: piętnastolecie powstania PMI Poland Chapter 

i pięciolecie założenia „Strefy PMI”. Dlatego w pierw-

szej kolejności pragnę zaprosić Was do zapoznania się 

z dwoma wywiadami. W pierwszym z nich Zbigniew 

Traczyk, jeden z założycieli polskiego oddziału Project 

Management Institute opowie nam o początkach naszego chaptera i wyzwa-

niach, z jakimi musieli się zmierzyć założyciele PMI PC. Z kolei Marcin Schubert, 

pomysłodawca i pierwszy redaktor naczelny „Strefy PMI” odpowie w wywia-

dzie na pytania między innymi o motywacje, które stały za założeniem tradycyj-

nego, drukowanego czasopisma. Myślę, że lektura obu tych wywiadów będzie 

nie lada gratką dla członków i sympatyków PMI Poland Chapter oraz wszystkich 

zaangażowanych w rozwój profesji zarządzania projektami w Polsce.

Mam nadzieję, że „Strefa PMI” będzie Wam towarzyszyć w wakacyjnym odpo-

czynku, że w chwilach relaksu i refleksji znajdzie się także czas na lekturę pro-

ponowanych przez nas treści. Z uwagi na zbliżające się wakacje, w niniejszym 

numerze staraliśmy się by teksty „lżejsze” wzięły górę nad tymi przekazującymi 

twardą wiedzę project managementową. I tak, o zastosowaniu gier i symulacji 

w zarządzaniu projektami pisze Przemysław Książek, Ada Grzenkowicz omawia 

metody budowania i motywowania zespołu, Łukasz Paluszkiewicz rysuje nam 

obraz najgorszego możliwego Project Managera, a Marta Lipińska przedstawia 

style myślenia wg metody FRIS. Na pewno warto też zwrócić uwagę na tekst 

Anety Wereszczak o empatyzacji i wywiad z Małgorzatą Dzieżyc o coachingu… 

z końmi, a także na artykuł Michała Rączki i Raji Sivaraman na temat zwinności 

osobistej (personal agility). 

Po sukcesie zeszłorocznego konkursu pod hasłem „Wakacje ze Strefą PMI” idzie-

my za ciosem i także w tym roku zapraszamy Was do zabrania Strefy ze sobą 

na wakacje i do wzięcia udziału w rywalizacji o najciekawsze zdjęcie z naszym 

kwartalnikiem w wypoczynkowym klimacie. Mamy nadzieję, że i w tym roku 

„Strefa PMI” dotrze z Wami do wielu ciekawych zakątków Polski, Europy i świata. 

Po szczegóły konkursu zapraszam na stronę 35 i na www.strefapmi.pl.

Przyjemnej lektury i udanego wakacyjnego wypoczynku!

Redaktor Naczelny

STREFA PMI, NR 21, CZERWIEC 2018, WWW.STREFAPMI.PL 3

http://www.strefapmi.pl


Spis treści
STREFA PMI PC

PMI Poland Chapter – kulisy powstania
Wywiad ze Zbigniewem Traczykiem

Strefa wspomnień – 5 lat „Strefy PMI” 
Wywiad z Marcinem Schubertem

Keep People Inspired.
Podsumowanie New Trends in Project Management 2018 
Ada Grzenkowicz, PMP

Toruń ma serce do projektów i PMI (oczywiście z piernika)
Irmina Marcinkiewicz, Dariusz Ciechan

Ambasadorzy PMI Poland Chapter 
na warszawskich uczelniach 
Ewa Kokolus

STREFA WYDARZEŃ

PMO As the Strategy Bridge
Fotorelacja z konferencji Portfolio Experience 2018
oprac. Paweł Dąbrowski

STREFA STUDENTA

Czy można zrobić coś z niczego?
Studencki projekt Rebel Campus 
Mateusz Gargula

Plan. Manage. Gain.
Konferencja Project Management Session 2018
Jakub Włodarczyk

STREFA RECENZJI

Ucz się od najlepszych!
Aneta Wereszczak

Przywództwo, które przynosi efekty
Anna Małyszek

Innowacja nie tylko dla inżyniera
Łukasz Paluszkiewcz

Zarządzać interesariuszami czy dla interesariuszy?
Szymon Pawłowski

STREFA FELIETONU

Amor fati
Jerzy Stawicki

STREFA WIEDZY

Refine Your Capabilities with the PALH™ Model 
Raji Sivaraman, Michal Raczka

Procesowe podejście do obszaru zarządzania 
zaangażowaniem interesariuszy w projekcie
Paweł Dąbrowski

Wnioski z transformacji zwinnej w polskiej 
branży finansowej
Anna Jaszczołt

Grywalizacja w zarządzaniu projektami.
Dwa przykłady zastosowania 
Przemysław Książek

Zarządzanie poprzez projekty
Witold Janicki

Grumpy T-Rex: The Worst Project Manager Ever
Łukasz Paluszkiewicz

Misja ATO 
Anna Bejgrowicz, Maciej Mordaka

FRIS – nowa gwiazda w Twojej organizacji
Marta Lipińska

Niech żyje różnorodność
Artur Kasza

STREFA PRAKTYKI

Zbuduj, motywuj, inspiruj. 
O tym jak efektywnie zarządzać zespołem
Ada Grzenkowicz, PMP

Is user always right?
Are there any tools to prove it? 
Review of User Experience tools 
Ewa Serwa

Empathy – the heart of design 
Aneta Wereszczak

STREFA WYWIADU

Visibility is key!
Wywiad z Elise Stevens

Trenując konia, trenujesz siebie
Wywiad z Małgorzatą Dzieżyc

58

56

56

57

57

52

54

38

40

42

44

46

50

7

9

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

36

STREFA PMI, NR 21, CZERWIEC 2018, WWW.STREFAPMI.PL4

http://www.strefapmi.pl


Rada Programowa „Strefy PMI”

Maciej BODYCH
Prezes 

WHITECOM Project Experience

Marcin SCHUBERT
Ekspert, IT Project 

and Program Management
Bank Zachodni WBK

Tomasz BORUCKI
Członek Zarządu

MANAGEMENT TRAINING
& DEVELOPMENT CENTER (MT&DC)

Kinga MATYSIAK
Business Development Manager,

Project Management
ALTKOM AKADEMIA

STREFA PMI, NR 21, CZERWIEC 2018, WWW.STREFAPMI.PL 5

http://www.strefapmi.pl


Fo
t.

 F
ot

ol
ia

.c
om

STREFA PMI, NR 21, CZERWIEC 2018, WWW.STREFAPMI.PL6

STREFA WIEDZY

http://www.strefapmi.pl


to get things done with the organizational 
goal in view.

Not improving speed at the expense of qual-
ity and being aware of the different agilities 
help identify problems at times. Learning 
improves over time or iterations and that is 
where Learning Agility can be honed. If you 
admit that you don’t know everything; then 
you are open to learn more. Acknowledging 
that we don’t know all, being open to delta, 
open to new awareness is the spirit of this 
agility. Not being afraid of change even when 
you do not know everything, to explore new 
discoveries and learning opportunities; will 
definitely have its impact on the organiza-
tion as well as the individual too. 

Change Agility  entails embracing change 
which is ever present and inevitable. So 
adapting and being open to others opinions 
and emotions is key. One example would 
be discouraging differences between groups 
(process, tools) and allowing mistakes to be 
made without trying to punish the decision 
maker. Consequently creating a unified cul-
ture. It is not the same to recognize you are 
wrong versus you are  wrong and saying it. 
That involves putting yourself in another’s 
shoes while dealing with political environ-
ments because change works when we have 
options. LRM, the Last Responsible Moment 
from the Lean Thinking concept can help you 
select the best option. Too many delta needs 
quick responses and adaptability. New de-
velopments happen every day. Hence, when 
decisions need to be taken; being adaptive 
within projects and communicating the vi-
sion clearly with what options we have will 
give the right power to work with concurrent 
activities. One should find the other projects 
of an organization with related topics and 
the decision should be taken together to 
avoid duplicating efforts. 

Know ourselves to improve and you don’t 
need to know everything. You can rely on 
others/experts. Dare to do it even if perfect 
actions are not a possibility. This is possible 
by being open to fresh understanding and 
not being afraid of change. So  Education 
Agility  empowers diversity and vice versa. 
A simple scenario would be educating one-
self about the 360 degrees of any contract 
which will eliminate making/signing a con-
tract too early to avoid wrong decision-mak-
ing. Have more empathy and knowing one-
self are important as well. This part of the 

plied to any kind of company (large or small) 
no matter the return of their services.  To 
tolerate change we need  Emotional Agil-
ity  that will kill skepticism, attitudes, un-
wanted reorganization so as to create a good 
labor environment. Dealing with conflicts, 
negotiating with people, managing emotions 
and much more affects productivity. Moreo-
ver, all of these put together plus expecta-
tions effect emotions. 

Although escalation, hedging and lessons 
learnt, make valuable tools to win Political 
Agility,  stakeholder interactions and work-
ing with given parameters alone also does 
not guarantee political cautiousness. Full 
alignment is not achievable if there is hier-
archical challenges within an organization in 
which the structure makes decision-making 
difficult and takes a long time. We need 
to move relationships at unions to set dif-
ferent political influences that effect the 
efficiency of an organization. To negotiate 
interest benefits with stakeholders being 
a roadblock makes it difficult to take deci-
sions. If one has to take so many steps to 
do something, making the person is more 
important than process sometimes. If work 
environments have changed, one needs to 
improve this agility because it is desirable 

Personal Agility is the most important com-
petency for the future. Based on the Korn 
Ferry Research, companies with highly agile 
executives have  25% higher profit margins 
than their peer groups. Personal Agility in 
our (AgilityDiscoveries) minds is: interpreta-
tion of agile mindsets in today’s modern or-
ganizations, impact of the leaders of today, 
relearning yourself, rerouting capabilities, and 
improving competencies. People with highly 
honed Personal Agility can create enhanced 
Organizational Agility. There are many peo-
ple who are focused on organizations and at 
the same time forget about individuals. We 
are focused on individuals who can and want 
to change organizations.

While  Personal Agility  is multi-dimensional, 
organizations need to strive to be 100% agile. 
The Personal Agility Lighthouse™ Model 
(PALH™) is built on seven flavors. AgilityDis-
coveries explore the subtleties of getting the 
organizational outcome through skill sets. It 
comprises of Learning, Cerebral, Emotional, 
Education, Change, Political, and Outcomes 
Agility. 

Each agility can be addressed in different 
ways. Every agility can be seen as positive or 
negative. All of the seven agilities can be ap-

Refine Your Capabilities with 
the PALHTM Model 
Raji Sivaraman, Michal Raczka

Personal Agility Lighthouse™ Model (PALH™)

Raji Sivaraman & Michal Raczka 2017
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Principal of ASBA LLC, a Singapore citizen, 
helps USA/Singapore companies with stra-
tegic planning/overseas startups. Speaks 
several languages. Worked in Singapore, 
Thailand, India and the USA. Helps fortune 
50/500 companies with CSR/BSR projects. 
Consultant, Director, Strategic Advisor and 
an Advisory Board member for non-profit 
organizations. Worked in IT, publishing, fi-
nancial, standards and logistics industries. 
An Adjunct Professor at Montclair Univer-
sity, USA. Researcher, Author, Contributor 
to Project Management books, published 
articles, research and white papers interna-
tionally. Global facilitator, keynote speaker, 
Discussant/Academic chair/Moderator CXO 
Forum and a panelist.  An Agile practitioner 
with a Master of Science Degree in Project 
Management. Held leadership positions 
with the Project Management Institute 
at the chapter/global level and conducts 
workshops around the world. In a nutshell, 
she is a Pracademic.

Twitter: @RSNOLA
LinkedIn: /raji-sivaraman
Website: http://agilitydiscoveries.com

Polish citizen, a project management expert, 
experienced in new technologies & digi-
tal leadership fields. Currently, he is the 
IT Strategy and Project Management Vice 
Director at mBank S.A. He is also a project 
management lecturer at the Executive MBA 
programs. He has conducted several organi-
sational changes involving the optimisation 
of project management methods and agile 
transformations. Always keeps Team in the 
centre. Value and results focused with lean 
and agile approach. Individual with proven 
achievements in project & business man-
agement, process improvement and team 
leadership. Experienced in managing geo-
graphically distributed, multi-disciplinary 
projects and customer teams. Experienced 
in project excellence awards assessments. 
Conference speaker. Strategic Advisor. Lec-
turer. Volunteer. Mentor.

LinkedIn: /mraczka
Twitter: @mraczka
About Me: /michal.raczka
website: http://agilitydiscoveries.com

Raji
Sivaraman
M. S, PMI-ACP, PMP, PMO-CP

Michal
Raczka
MBA, PMI-ACP, PMP, PSPO, 
AgilePM, CISA

more about himself/herself to find out which 
agilities are already honed and which should 
be further developed. If you take PA Light-
house™ Index, in intervals, the results may 
change over time, which is why we call PA 
Lighthouse™ Index ‘Agile’.

We at AgilityDiscoveries wish you all safe 
sailings to your desired shores of Person-
al Agility taking our PALH™ Model as your 
guiding light.

More info about Personal Agility can be 
found in the websites below: 
www.agilitydiscoveries.com

Featured Papers:
Raji Sivaraman, Michal Raczka, Cruise from 
Personal Agility to Organizational Agility, PM 
World Journal, Vol. VII, Issue II – February 
2018

Interview with Raji Sivaraman and Michal 
Raczka, PM World Journal, Vol. VI, Issue IX 

– September 2017

Raji Sivaraman, Michal  Raczka, Jornada Agi-
lidade Pessoal para Agilidade Organizacional, 
Project Design Management, Brazil, Mar 
2018, p. 66-71

Raji Sivaraman, Michal Raczka, Seven Ru-
diments of Personal Agility for Construction 
Agility, International Research Conference 
2017 at the University of Applied Sciences 
and Arts in Dortmund, Jun 2017, p. 164-168

education of oneself goes far and above the 
needs for oneself. 

Cerebral Agility  is to look for options for 
more learning, evaluating alternatives on 
the spot, so on and so forth. Opportunities 
seldom come by without working your mind 
and your brain. Using them quickly in an ag-
ile manner will get you to the top. Empathy 
for better teamwork tied to it, will be the 
winning wave of Outcomes Agility. Always 
improving, evaluating alternatives, seeking 
the best options, bringing together shared 
visions and objectives lead to excellency. 
Uninspired manpower don’t go the extra 
mile. Improving speed to deliver results will 
take care of the ultimate outcomes of safety, 
housekeeping and hazard training.

The goal is to cruise from Personal Agility to 
Organizational Agility. To preserve the or-
ganizational integrity, agility skills provides 
numerous benefits to organizations, thus 
rapidly setting up the alignment growth from 
Personal Agility (PA) to Organizational 
Agility (OA).  This is illustrated in the exhibit 
below taking into consideration all the seven 
agilities of the PALH™ Model by AgilityDis-
coveries.

Being more proactive and having the new 
AgilityDiscoveries perspective for Self Anal-
ysis makes interaction of agilities a daily 
breath.  Therefore, we at AgilityDiscoveries 
have created the Personal Agility Light-
house™ Index. This is an assessment where 
every participant in our workshops can learn 

Raji Sivaraman and Michal Raczka 2017

Cruise from Personal Agility to Organizational Agility
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ciedlenie w codziennej praktyce zarządzania 
projektami? Z moich doświadczeń wynika, że 
w  większości organizacji brakuje rozwiązań 
systemowych skutecznie uwzględniających 
ten obszar w  stosowanych przez nie podej-
ściach do prowadzenia projektów. Ewen-
tualne działania związane z  angażowaniem 
interesariuszy podejmuje się głównie na 
poziomie operacyjnego zarządzania konkret-
nymi projektami. Inicjatorami takich działań 
są zwykle kierownicy tych projektów i dość 
często są to działania improwizowane w od-
powiedzi na już powstałe problemy. Dlate-
go chciałbym przedstawić cztery główne 
elementy, które według mnie są niezbędne, 
żeby skutecznie zarządzać zaangażowaniem 
interesariuszy w projektach.

Formalnie udokumentowana 
identyfikacja interesariuszy

Trudno skutecznie zajmować się tematem, 
w  którym brakuje danych i  informacji. Dla-
tego pierwszym niezbędnym elementem 
naszego podejścia jest zaplanowana w  kon-

pewnie niezły temat na oddzielny artykuł, 
a może i głębszą dyskusję. Nowym obszarem 
wiedzy okazało się być zarządzanie zaan-
gażowaniem interesariuszy1, co w  pierw-
szej chwili wydało mi się trochę zaskakujące, 
ale kiedy zdałem sobie sprawę, że jest tak 
głównie ze względu na niespełnienie moich 
oczekiwań dotyczących zarządzania wiedzą, 
uznałem „nowy” obszar za całkowicie logicz-
ny i uzasadniony. Od tego czasu, zarządzanie 
zaangażowaniem interesariuszy zadomowiło 
się na dobre w  standardzie PMI i  choć po-
zostaje na ostatnim miejscu w spisie treści, 
coraz więcej osób zaczyna dostrzegać jego 
istotność. Czy jednak znajduje to odzwier-

Kiedy kilka lat temu przygotowywane było 
piąte wydanie PMBOK® Guide, zaczęły 
pojawiać się pierwsze informacje o  pla-
nowanych zmianach. Jedna z  nich mówi-
ła o  dodaniu nowego obszaru wiedzy, co 
oczywiście zaowocowało różnymi pomy-
słami na tematykę tej nowej domeny.

Niektórzy uważali, że na pewno będzie to za-
rządzanie zasobami, inni, że zarządzanie ko-
rzyściami. Osobiście stawiałem po cichu na 
to, że nowym obszarem będzie zarządzanie 
wiedzą, które według mnie jest trochę za sła-
bo akcentowane biorąc pod uwagę znaczenie 
tego aspektu zarządzania projektami. Ale to 
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Procesowe podejście do obszaru 
zarządzania zaangażowaniem 
interesariuszy w projekcie
Paweł Dąbrowski
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i  największa korzyść całego procesu polega 
na tym, że zyskujemy zdolność podejmo-
wania świadomych i kierunkowych działań 
włączających w realizację projektu osoby, 
które są niezbędne z punktu widzenia jego 
sukcesu, w rolach i w zakresie, w jakim każ-
da z  tych osób może się do osiągnięcia ce-
lów projektu przyczynić. Nie bez powodu też 
mówimy tutaj o strategii angażowania, a nie 
o operacyjnych planach działań podejmowa-
nych wobec poszczególnych interesariuszy. 
Najpierw potrzebna jest spójna, przekrojowa, 
a  przy tym ogólnie sformułowana strategia 
wyznaczająca główne cele, kierunki oraz role 
i odpowiedzialności związane z budowaniem 
relacji oraz komunikacją z  poszczególnymi 
interesariuszami. Dopiero na podstawie tak 
wypracowanej strategii, każda ze wskaza-
nych przez nią ról powinna tworzyć opera-
cyjne plany konkretnych działań. Na tym 
poziomie kluczowe znaczenie mają trzy pod-
stawowe elementy:

 ■ Jednoznaczne określenie oczekiwanego 
rezultatu każdego z  planowanych dzia-
łań operacyjnych.

 ■ Wskazanie konkretnej roli lub osoby, któ-
ra będzie odpowiedzialna za zrealizo-
wanie planowanego działania.

 ■ Zdefiniowanie terminu czy też horyzon-
tu czasowego dla każdego planowanego 
działania.

Niby nic odkrywczego, ale w  praktyce 
okazuje się, że często plany operacyjne nie 
zawierają wszystkich tych elementów. War-
to tu również zwrócić uwagę, że w wielu sy-
tuacjach – szczególnie w dużych i złożonych 
projektach – planowaniem i realizacją działań 
operacyjnych wcale nie zajmuje się kierownik 
projektu. Kilka miesięcy temu wdrażaliśmy 
procedurę zarządzania dla dużego projektu 
inwestycyjnego, której częścią była analiza 
i  wypracowanie strategii angażowania inte-
resariuszy. Odpowiedzialność za praktycznie 
wszystkie istotne, nietechniczne aspekty ko-
munikacji z interesariuszami projektu przypi-
saliśmy do dedykowanych ról, które umiej-
scowione były właściwie poza strukturami 
zespołu projektowego, a w większym stopniu 
stanowiły część permanentnej struktury ca-
łej organizacji. Ze względu na duże zróżnico-
wanie trzech głównych faz realizacji projek-
tu strategia określała główne cele, kierunki 
i  przykładowe obszary działań odrębnie dla 
każdej z ośmiu głównych kategorii interesa-
riuszy i dla każdej z trzech głównych faz pro-
jektu. Zależało nam również na zachowaniu 
przejrzystości i  zwięzłości strategii, dlatego 
narzuciliśmy sobie ograniczenie polegające 

rozpoznać wszystkie „klocki” składające 
się na układankę, a dopiero później zasta-
nowić się, które elementy są bardzo ważne, 
a  które trochę mniej. W  trakcie prowadzo-
nego przeze mnie na ten temat niedawno 
seminarium organizowanego przez poznański 
oddział PMI PC, padło ciekawe pytanie do-
tyczące kolejności – czy najpierw powinno 
się rozpoznać potrzeby, a  potem oceniać in-
teresariuszy, czy odwrotnie. Moim zdaniem 
krok ten polega na wykonaniu wielu iteracji 
rozpoznawania potrzeb i  oceny, które moż-
na realizować w różnej kolejności, a niekiedy 
wręcz współbieżnie. Gdybym modelował to 
posługując się notacją BPMN użyłbym tutaj 
konstrukcji określanej w tej notacji jako pod-
proces ad-hoc. W tego typu aktywności cho-
dzi o uzyskanie określonego rezultatu poprzez 
przeprowadzenie pewnych czynności składo-
wych, których sekwencja nie jest ściśle spre-
cyzowana. Co więcej, niekiedy można wręcz 
niektóre z tych kroków pominąć. Ważny jest 
rezultat, a w wypadku analizy interesariuszy 
jest nim wypracowanie przydatnej z punktu 
widzenia projektu hierarchii interesariuszy 
stanowiącej podstawę do zaplanowania 
strategii podejmowanych w odniesieniu do 
nich działań. I  tu jeszcze jedna praktyczna 
uwaga. Zawartość informacyjna rejestru inte-
resariuszy po etapie identyfikacji jest zwykle 
dość neutralna i  można ją udostępniać sto-
sunkowo szerokiemu gronu odbiorców. Etap 
rozpoznania potrzeb i  oceny generuje infor-
macje znacznie bardziej delikatne i potencjal-
nie mogące wywołać nie do końca pożądane 
przez nas emocje i  reakcje. Warto o tym pa-
miętać, jeśli decydujemy się na dokumento-
wanie tych informacji w tym samym rejestrze. 
Zachęcam raczej do zaprojektowania tego 
repozytorium jako zbioru kilku powiązanych 
ze sobą dokumentów o  różnej dostępności. 
Podstawowy i  ogólnie dostępny rejestr uzu-
pełniać mogą bardziej analityczne narzędzia 
oceny i priorytetyzacji takie jak matryce czy 
graficzne mapy interesariuszy.

Wypracowanie strategii 
angażowania interesariuszy

To trzeci niezbędny etap proponowanego 
przez nas procesu. Trudno mi sobie wyobra-
zić racjonalne uzasadnienie dla identyfikacji 
i  analizy interesariuszy, jeśli mielibyśmy re-
zygnować z tego kroku. W najlepszym razie 
mielibyśmy wtedy rejestr pełniący rolę listy 
kontaktów i  kilka kolorowych, nikomu nie 
potrzebnych do szczęścia obrazków. Sedno 

kretnym punkcie modelowego cyklu życia 
projektu identyfikacja interesariuszy połą-
czona z  formalnym udokumentowaniem re-
zultatów takiego działania. Żeby było jasne 

– „formalny” nie oznacza konieczności pro-
dukowania wielostronicowych elaboratów. 
Chodzi o  stworzenie uniwersalnie stosowa-
nego formatu rejestrowania potrzebnych 
i  przydatnych informacji o  interesariu-
szach. O tym, jakie informacje są potrzebne 
i  przydatne oraz na jakim poziomie szcze-
gółowości powinno się je dokumentować 
decydują różne czynniki – specyfika samej 
organizacji, branży, realizowanych przez nią 
projektów, a  także… samych interesariuszy. 
Wypracowanie takiego formatu i  powią-
zanie go z  konkretnym etapem cyklu życia 
projektu w organizacji sprawia, że rejestr in-
teresariuszy staje się z jednej strony planem 
bazowym, z  drugiej zaś repozytorium klu-
czowych informacji potrzebnych w  różnych 
działaniach zarządczych w  projekcie. Warto 
również wypracować systematyczne podej-
ście do samej identyfikacji – narzędzie lub 
metodę, którą można w powtarzalny sposób 
stosować w  różnych projektach. W  moim 
przypadku takim narzędziem jest diagram 
cebulowy w  formie zaproponowanej przez 
Iana Alexandra2. Wraz z atrakcyjnym graficz-
nie szablonem definiującym główne meta-
kategorie interesariuszy opisuje on sposób 
wykorzystania tego szablonu zarówno do sa-
mej identyfikacji interesariuszy oraz istnieją-
cych między nimi powiązań, jak i do później-
szej oceny i analizy. Jako analityk korzystam 
z tej metody praktycznie w każdym projekcie, 
w  którym mam przeprowadzić jakąkolwiek 
formę analizy interesariuszy.

Rozpoznanie potrzeb 
i przeprowadzenie oceny 
interesariuszy

Może się wydawać, że to działanie stanowi 
po prostu nieodłączną część identyfikacji. 
Jednak w  wielu sytuacjach przekonałem się, 
że są to dwa odrębne kroki, które powinno 
się od siebie wyraźnie oddzielić. Przyczyny są 
w  gruncie rzeczy podobne, jak w  przypadku 
wszystkich działań, w których etap kreatyw-
ny, zmierzający do zebrania jak największej 
ilości różnorodnych danych oddziela się od 
etapu krytycznej oceny istotności i  przydat-
ności tych danych. Przykładami takich dzia-
łań są burza mózgów, czy wypracowywanie 
decyzji opartych na konsensusie. W przypad-
ku interesariuszy również warto najpierw 
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jektach równie potrzebne, jak zarządzanie za-
kresem, czy budżetem. Z pomocą przychodzą 
rozmaite badania kluczowych czynników suk-
cesu projektów3. Niezależnie od okoliczności 
przeprowadzania tych badań, branży, której 
dotyczą, wielkości i  charakteru analizowa-
nych projektów, czy stosowanej metodyki 
badań, to właśnie czynniki dotyczące inte-
resariuszy projektów są niezmiennie wska-
zywane jako najważniejsze. Dla mnie jest to 
wystarczające uzasadnienie.

1. Jako analityk biznesowy, a  przy tym jako tłu-
macz muszę naturalnie zacząć od definicji. A ści-
ślej mówiąc, od zadania sobie pytania, na czym 
w  istocie polega „Stakeholder Management” 
i – co się z tym wiąże – jak „to” najlepiej nazwać. 
W oryginale obszar wiedzy nazywa się wprawdzie 

„Project Stakeholder Management”, ale w całym 
tekście mówi się przede wszystkim o „Stakehol-
der Engagement Management” i  według mnie 
tak właśnie powinien nazywać się cały obszar 
wiedzy, czemu dałem wyraz tłumacząc piąte wy-
danie PMBOK® Guide na polski, a także zgłaszając 
swoją sugestię do Project Management Institute. 
Zyskujemy w ten sposób nie tylko większą spój-
ność terminologiczną, ale przede wszystkim ła-
godzimy określenie, które wywołuje na co dzień 
sporo emocji. Nie raz spotkałem się z sytuacjami, 
w których wysoko umocowane w organizacjach 
osoby dość nerwowo reagowały na pomysł, że 

„jakiś kierownik projektu” miałby nimi zarządzać.
2. Ian F. Alexander, A  Taxonomy of Stakeholders. 

Human Roles in System Development, Interna-
tional Journal of Technology and Human Interac-
tion, Vol. 1, 1, 2005, s. 23–59.

3. Dla przykładu polecam tutaj badania przeprow-
adzane regularnie przez The Standish Group 
i  publikowane w  formie corocznych raportów 
(CHAOS Report) oraz inne badanie podsumowane 
w artykule: Gheni i in., „The Critical Success Fac-
tors (CSFs) for IT Projects”, Journal of Telecom-
munication, Electronic and Computer Engineering, 
Vol. 9 No. 3-3.

działań, dzięki czemu ich wykonanie zaj-
mie mniej czasu i będzie prostsze?

 ■ Reagujmy na zmiany w projekcie wpro-
wadzając adekwatne zmiany w  analizie 
interesariuszy, a w konsekwencji w stra-
tegii angażowania interesariuszy i  wyni-
kających z niej planów operacyjnych. Pod 
tym względem zarządzanie zaangażowa-
niem interesariuszy nie powinno się róż-
nić od zarządzania innymi parametrami 
projektu – harmonogramem, budżetem, 
czy zasobami. Mechanizm jest w istocie 
identyczny.

 ■ Wykorzystajmy każde działanie związane 
z  zarządzaniem relacjami z  interesariu-
szami (zarówno identyfikację, jak i analizę, 
czy realizację działań operacyjnych) do 
identyfikacji powiązanych ryzyk. Czę-
sto łatwiej jest zauważyć mniej oczywi-
ste czynniki ryzyka, jeśli myślimy o nich 
w  konkretnym kontekście, a  dodatko-
wą korzyścią jest promowanie bardziej 
otwartej kultury rozmawiania o ryzyku.

Czy to wszystko naprawdę jest 
potrzebne?

„W  teorii – praktyka i  teoria są takie same. 
W praktyce – nie są.” Niezależnie od tego, czy 
autorem tego stwierdzenia jest Albert Einste-
in, Yogi Berra, czy ktoś inny (a zdania są tu po-
dzielone), w przypadku dziedziny, której istota 
sprowadza się do budowania i pielęgnowania 
relacji oraz skutecznej komunikacji z  ludźmi, 
jest ono szczególnie trafne. Nie jest też łatwo 
w wymierny sposób wykazać, że zarządzanie 
zaangażowaniem interesariuszy jest w  pro-

na tym, by wszystkie elementy strategii do-
tyczące danej kategorii interesariuszy zmie-
ścić na pojedynczym slajdzie prezentacji Po-
werPoint.

Bieżące zarządzanie 
zaangażowaniem interesariuszy

Na obszar zarządzania zaangażowaniem 
interesariuszy w  PMBOK® Guide składają 
się cztery procesy. Z  mojej praktyki wynika 
jednak, że procesy Manage Stakeholder En-
gagement i Monitor Stakeholder Engagement 
zwykle stanowią po prostu jeden krok, który 
można by nazwać również wdrożeniem stra-
tegii angażowania interesariuszy. Oddzielenie 
od siebie aspektu realizacji oraz monitorowa-
nia i  kontroli prowadzące do zdefiniowania 
dwóch procesów ma sens z  punktu widze-
nia standardu, który ma swoją strukturę, ale 
z praktycznego punktu widzenia zastanawia-
nie się, gdzie kończy się jeden proces, a  za-
czyna drugi nie daje szczególnych korzyści. 
To, co jest najważniejsze w tym kroku spro-
wadza się do następujących podstawowych 
zasad:

 ■ Zadania związane z angażowaniem in-
teresariuszy traktujmy tak samo, jak 
wszelkie inne działania planowane 
w  projekcie. Nie zgadzam się z  podej-
ściem, według którego niektóre działa-
nia są ważniejsze od innych. Wszystkie 
zaplanowane działania są równie ważne. 
W  przeciwnym razie nie uwzględnialiby-
śmy ich w planie. Może jedynie powinni-
śmy zawęzić zakres albo złagodzić kryte-
ria akceptacji dla rezultatów niektórych 

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

Paweł
Dąbrowski
PMP, CBAP, 
PRINCE2 Practitioner
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ności, stany kont – to cyferki obliczane przez 
zadane maszynom kody. Nic dziwnego więc, 
że rządzi tu Agile.

Polskie banki różnie przechodzą trans-
formację zwinną. Niejedne traktują ją jak 
krucjatę przeciwko Project Managerom. 

„Wszystkiemu winne jest przecież PMO”, „To 
przez ich procesowe, wolne myślenie projek-
ty się nie udają”. I tak transformacja zwinna 
często zaczyna się od tzw. dnia zero. Więk-
szość projektów zaczyna prowadzić się zwin-
nie, niewielką część pozostawia się w formie 
klasycznej kaskady. Są też banki, w których 
pojęcie „kierownik projektu” jest dosłow-
nie ZAKAZANE. „Pani Aniu my nie robimy 
projektów. Jesteśmy zwinni. U  nas nie ma 
Project Managerów”. Pytam wtedy jak do-
stosowują się do słynnego wszędobylskiego 
projektu RODO. Odpowiedź brzmi: „A, tak. 
Mamy taką inicjatywę i  ktoś ją prowadzi”. 
Inicjatywa, nie projekt. Ktoś, nie kierow-
nik projektu. Chwilkę później rozmawiam 
z osobą o tajemniczej nazwie stanowiska Le-
ader Łączności, czy coś w tym stylu. „Cześć, 
co właściwie robisz w  swojej pracy? Nie je-
steś już Program Managerem?”. Odpowiedź 
brzmi, że właściwie robi to samo, jednak na 
bardziej strategicznym poziomie. Projektów 
w  firmie nie ma. Programów więc tym bar-
dziej, bo z czego by się składały? Stanowisko 

Od jakiegoś czasu obserwuję co dzieje się 
w  obszarze zwinności na polskim rynku, 
szczególnie w branży finansowej. Mniej wię-
cej rok temu doznałam olśnienia jak wiele 
banków, ubezpieczalni i  doradców podat-
kowych nazywa się organizacjami zwinnymi 
bądź wdraża zwinność. 

Trend w bankowości jest powszechny. Wy-
mieniłabym tu graczy agile na finansowym 
polskim rynku, jednak obowiązują mnie pew-
ne zasady. Ze względów na poufność więc 
tego nie zrobię. 

Transformacja zwinna, 
czy krucjata?

Działalność bankowa opiera się na opera-
cjach na liczbach, kodach, algorytmach oraz 
setkach aplikacji. Działalność współcze-
snych banków opiera się na IT. Pieniądz to 
zjawisko wirtualne. Nasze pożyczki, oszczęd-

Drodzy Państwo przedstawiam Wam cud 
współczesnej myśli biznesowej, złoty śro-
dek, lekarstwo na wszystko. Tadaaaam! 
Oto Agile! Wyjątkowo skuteczna filozo-
fia działania. Nowatorska, przełomowa, 
zapewniająca niebywałe efekty! Proszę 
Państwa! Stosując Agile zrobicie dwa razy 
więcej w dwa razy krótszym czasie! Agile 
to odpowiedź na wszystkie Wasze bolącz-
ki! Agile to zadowolony klient! Agile to 
zaangażowany biznes oraz nie blokujące 
tematów IT! Agile to zbawienie!!! [owacje 
na stojąco, bicie braw, tłumne skandowa-
nie słowa Agile, kurtyna]

Tak mniej więcej postrzega Agile większość 
firm, z  którymi rozmawiam. Przynajmniej 
większość orędowników Agile. Tymczasem, 
warto upewnić się, że nie zachłyśniemy się 
banałami, pustymi frazesami, obietnica-
mi bez pokrycia i nie wpadniemy w czeluść 
złudnej idylli. 
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Wnioski z transformacji zwinnej 
w polskiej branży finansowej
Anna Jaszczołt
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Zarządzaniem projektami zajmuje się od 
ponad 10 lat. Od 2015 roku działa jako 
konsultant i  trener. Właścicielka firmy do-
radczo-szkoleniowej (www.annajaszczolt.
com). Przeprowadza globalne transforma-
cje. Wprowadza i  rozwija kulturę projekto-
wą w  organizacjach. Autorka warsztatów 
z  zarządzania projektami: PM Starter Kit, 
Biznesowy Scrum, PMP Turbo Kurs, Product 
Backlog Master. Autorka poczytnego blo-
ga zarzadzam-projektami.pl. Prelegentka. 
Mentorka w PMI. Posiada certyfikaty PMP®, 
PRINCE2®, Agile PM®, PSM I®, PSPO I®. 
Uważa, że praca projektowa przede wszyst-
kim powinna dawać radość i  poczucie 
spełnienia. Przy zachowaniu tych warun-
ków reszta po prostu się dzieje… naszymi 
rękoma.

Anna
Jaszczołt

Kluczowe jest odpowiednie przygotowa-
nie. Moi klienci często chcą działać zwinnie 
myśląc, że biznes nareszcie zaangażuje się 
w projekty. To nie ten kierunek. Jeśli biznes 
nie angażuje się teraz, to i  nie zaangażuje 
się w  roli Product Ownera. Nazwą stanowi-
ska nie zmienisz nastawienia. Niejednokrot-
nie w  firmach, które nazywają się zwinny-
mi, nowe role nie są zrozumiane. Działy HR 
naprędce doszywają wymagania na nowych 
stanowiskach. Nie mają wiedzy z jakimi kom-
petencjami rekrutować ludzi. 

Jeszcze większą bolączką jest brak planu 
na jakich produktach będziemy pracować. 
Jak podzielić działania firmy na produkty, 
które będą rozwijane zwinnie? O  tym mało 
kto myśli. W jaki sposób Product Owner ma 
stworzyć Product Backlog? Tego nikt mu nie 
mówi. Kto odpowiada przed zarządem za sta-
tus prac? Jak poprowadzić projekt zwinnie 
jeśli wiemy, do kiedy musimy go zrealizować, 
a  lista wymagań jest zamknięta? Kto bę-
dzie kontaktował się z dostawcami, działem 
compliance i  finansów? I  czy naprawdę za-
rząd i akcjonariusze nie będą chcieli wiedzieć, 
ile firma zarobi w tym roku? Serio?

Wydaje się nieprawdopodobne, ale są oso-
by, które nadal w to wierzą. A potem rzeczy-
wistość pokazuje, że pewne rzeczy pozosta-
ną takie same. 

To nie znaczy, że nie da się działać zwinnie. 
Nie zrozum mnie źle. Jak najbardziej da się. 
Są tego przykłady na naszym polskim rynku. 
Można zwinnie, bez krucjaty antyprojectma-
nagementowej i bez odkręcania po roku czasu 
fałszywych przekonań czym jest Agile.

w kierunku hasła Agile. Aż trudno uwierzyć, 
prawda? Jakoś to będzie i jakoś to jest. Przy 
niebotycznej dawce stresu jaką może Ci za-
serwować zarządzanie kryzysowe, wszystko 
jakoś się udaje. Klienci nie cierpią. Gorzej 
z pracownikami.

W  swej pracy spotykam się z  zespołami 
projektowymi, kierownikami projektów i pro-
gramów, managerami i  właścicielami firm. 
Często słyszę: „Zaczynaliśmy transformację 
zwalniając kierowników projektów, ale już za-
trudniamy ich od nowa”. 

Są na szczęście w  Polsce firmy (również 
banki), które przechodzą w  kierunku zwin-
ności w bardzo mądry sposób. Szkoda, że nie 
mogę ich tu wymienić, nazw firm i konkret-
nych nazwisk. Domyślą się zapewne. Win-
szuję pragmatycznego myślenia! 

Agile, głupcze!
Nie zrozum mnie źle, Agile jest fenomenal-
ny! Skorzystasz jednak z tego podejścia jeśli 
dostosujesz je do kultury swojej organizacji, 
do prowadzonych projektów, do gotowości 
biznesu. 

Program Manager oficjalnie więc nie istnieje. 
To tak jakbym powiedziała: „Drodzy Państwo, 
ostatnio sporo pada, temperatura powietrza 
jest niższa o  kilka stopni, mamy więc obec-
nie jesień, nie lato”. Zaczniemy więc wszyscy 
mówić, że jest jesień. Czy to coś zmieni?

Przykład innego banku. „Od dziś jesteśmy 
zwinni. 80% projektów jest prowadzonych 
Agile. 20% waterfallem”. Przypisanie zdaje 
się kompletnie przypadkowe. Klucza brak. 
Strategia z  punktu widzenia projektów wy-
glądała: zaorać wszystko i  zacząć od nowa, 
zwinnie. Kierownicy projektów mieli z  dnia 
na dzień wybrać czy chcą być Scrum Ma-
sterami, Product Ownerami, a  może Agile 
Coachami? Miły gest, z  tym, że nikt ich do 
tej zmiany wcześniej nie przygotował. Sporo 
z nich odeszło.

Wiele takich transformacji odbywa się 
w  krwawy sposób – dla ludzi i  dla projek-
tów. Projekty się toczą, mają swoje cele 
i  harmonogramy. Nadchodzi dzień zero i  ja-
koś nikt przed tym dniem nie zastanawia się 
co zadzieje się w każdym z projektów. Nikt 
nikomu nie przekazuje obowiązków i  listy 
wymagań. Odbywa się „wielka pardubicka” 
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gającą od studiów przypadków prezentowa-
nych w trakcie zajęć teoretycznych. Wiedza 
przekazywana w formie wykładu utrwala się 
dużo słabiej niż wiedza pozyskana samo-
dzielnie. Uczestnicy opanowują elementy, 
ale nie są w  stanie objąć całości projektu 
oraz nie są przygotowani do analizy scena-
riuszy „co jeżeli”. Jak zatem uniknąć kosztów 
związanych z samodzielną nauką zarządzania 
ryzykiem przez kierownika projektu? Odpo-
wiedzią jest przeprowadzenie odpowiednich 
symulacji w  formie gry biznesowej, pozwa-
lającej uczestnikowi na samodzielne wycią-
gnięcie wniosków.

Grywalizacja pomaga wyodrębnić najważ-
niejsze zagadnienia, które pojawiają się na 

Ze względu na ograniczoną objętość artykułu, 
skupię się dziś na dwóch wybranych elemen-
tach grywalizacji w zarzadzaniu projektami.

Grywalizacja a efektywne 
zarządzanie ryzykiem projektu

Badania naukowe (Baird i  Flavell 1981, Ta-
ran 2007, Thomas i Mengel 2008) wykazały, 
że przekazywanie wiedzy w  formie wykła-
dów i  studiów przypadku nie przygotowu-
ją odpowiednio kierowników projektów do 
zmierzenia się z  zarządzaniem ryzykiem. 
W  prawdziwym życiu projekty najczęściej 
charakteryzują się znaczną dynamiką, odbie-

Grywalizacja (gamifikacja, gryfikacja, ang. 
gamification) jest pojęciem robiącym od 
kilku lat karierę w  biznesie. Zarządzanie 
projektami okazało się dziedziną wiedzy, 
w  której wykorzystanie gier biznesowych 
znajduje szczególnie podatny grunt.

W  dzisiejszych czasach jedynym stałym ele-
mentem jest zmiana, która w  organizacjach 
najczęściej wprowadzana jest w  formie pro-
jektu. Dlatego wykształcenie i  wyposażenie 
kierownika projektu w  odpowiednie kompe-
tencje wydaje się kluczowe dla sukcesu reali-
zacji projektów. Nauka z wykorzystaniem gier 
nie wiąże się z  ryzykiem i  zachęca uczestni-
ków do testowania rozwiązań metodą prób 
i błędów. Gry uczą kierownika projektów pla-
nowania, zarządzania zasobami, zarządzania 
ryzykiem, podejmowania decyzji oraz rozwija-
ją umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne.

Gry symulacyjne dotyczące zarządzania 
projektami możemy podzielić na 2 kategorie:
1. Symulacyjne gry dotyczące problemów 

z zarządzaniem projektami, takich jak za-
rządzanie ryzykiem, zasobami, budżetem, 
zakresem i czasem.

2. Symulacyjne gry przywódcze – pozwa-
lające skupić się na takich elementach 
zarządzania projektem, jak określanie 
strategii, podejmowanie decyzji czy ne-
gocjacje.
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Grywalizacja
w zarządzaniu projektami
Dwa przykłady zastosowania 

Przemysław Książek

ZASTOSOWANIE GIER CEL

Szkolenie kierowników 
projektów

– wzrost efektywności przyswajania i utrwalenia wiedzy
– łatwe przekazanie kontekstu
– doświadczenie błędów w zarządzaniu projektami i związanych z nimi 

konsekwencji w bezpiecznym otoczeniu

Tworzenie zgranego 
zespołu projektowego

– zwiększenie efektywności pracy zespołu
– zwiększenie motywacji
– poprawa samopoczucia
– praca z przyjemnością, eliminacja „nudy”
– poprawa komunikacji w zespole
– budowanie zaufania
– zwiększenie zrozumienia poszczególnych ról w projekcie
– zrozumienie oczekiwań użytkowników

Wspomaganie 
wprowadzanej przez 
projekt zmiany

– pokonywanie oporu przed zmianą
– oswajanie ze zmianą w bezpiecznym otoczeniu
– pokazanie celów i korzyści wynikających ze zmiany
– pozyskanie lojalnych promotorów zmiany w organizacji klienta

Tabela 1. Gry a zarządzanie projektami
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Praktyk z  wieloletnim doświadczeniem 
w  zarządzaniu projektami. Pracował dla 
największych międzynarodowych korporacji 
finansowych. Zarządzał obszarami rozwoju 
produktów, zarządzania procesami, sprze-
daży i rozwoju nowego biznesu. Wielki entu-
zjasta Business Intelligence. Trener i  mów-
ca motywacyjny. Obecnie pracuje w  PPM 
ATOS GDC w  Bydgoszczy na stanowisku 
Senior Project Manager.

Przemysław 
Książek

z biznesem organizacji klienta. Ważne, aby gra 
przebiegała w  sposób pozwalający uczestni-
kom na doświadczenie tych samych emocji, 
które przeżyją w  trakcie wprowadzenia sys-
temu CRM. 

Podzieleni na zespoły uczestnicy, rywalizu-
ją ze sobą, a gra przebiega zazwyczaj według 
poniższego schematu:
1. Faza pierwsza – stan przed wprowadze-

niem zmiany. Uczestnicy rozgrywają kilka 
rund pozwalających im zrozumieć zasady 
oraz zaangażować się w rywalizację.

2. Faza druga – wprowadzamy nowe narzę-
dzie IT. Zaczyna się chaos, wyniki uczest-
ników się pogarszają, przez co zaczynają 
odczuwać frustrację, złość, niepokój, stres.

3. Faza trzecia – akceptacja zmiany. Gra-
cze przyswajają nowe narzędzie i  zaczy-
nają rozumieć możliwości, które im daje. 
Gwałtownie wzrasta efektywność, wyniki 
szybują w górę, poprawia się komunikacja 
i organizacja pracy w zespołach. Zadania 
stają się mniej czasochłonne, uczestni-
cy mają do dyspozycji więcej informacji 
i czasu na podejmowanie decyzji. 

Zrealizowanie takiej rozgrywki pozwala 
użytkownikom przeżyć te same emocje, które 
towarzyszyłyby im w trakcie wdrożenia nowe-
go narzędzia IT. Uczą się jak radzić sobie ze 
zmianą i przede wszystkim rozumieją wynika-
jące z  niej korzyści. Praca kierownika projek-
tu staje się łatwiejsza, ponieważ może liczyć 
na zaangażowanie, zrozumienie i  wsparcie 
ze strony reprezentantów klienta biorących 
udział w projekcie.

Podsumowując, grywalizacja w  zarządza-
niu projektami jest narzędziem o  wielkim po-
tencjale. W  procesie edukacji osób dorosłych 
zastępuje „trud” kojarzony tradycyjnie z nauką. 
Jednocześnie pozostaje niezwykle efektywnym 
narzędziem do przyswajania i  utrwalania wie-
dzy związanej z zarządzaniem projektami.

możliwość zlecania pracy sprzedawcom, ko-
ordynowania wspólnych działań, wykorzy-
stania potencjału i  szans rynkowych oraz 
monitorowania efektywności pracy zespołu 
i poszczególnych osób.

Praca kierowników projektów powiąza-
nych z  dostawcą oprogramowania kończy 
się zazwyczaj na uruchomieniu działającej 
aplikacji. W przypadku kierowników projektów 
działających w  ramach organizacji klienta 
praca nad projektem jest wykonana dopiero 
w  połowie. W  ramach projektów przewidzia-
ne są zazwyczaj szkolenia dla użytkowników. 
Niestety, większość z nich koncentruje się na 
technicznej stronie, omawiając wygląd i  funk-
cje interface’u  użytkownika. Jest to błędne 
podejście. Użytkowników nie wystarczy tylko 
przeszkolić, należy ich przede wszystkim prze-
konać do nowego narzędzia. Każda zmiana, 
która burzy dotychczasowe przyzwyczajenia 
powoduje opór. Argumenty biznesowe mana-
gementu firmy klienta nie przemawiają zazwy-
czaj do końcowego użytkownika. Ogromna ilość 
wdrożeń systemów CRM kończy się niepowo-
dzeniem. Aby zminimalizować to ryzyko, firmy 
produkujące oprogramowanie CRM sięgnęły po 
grywalizację. Producenci oprogramowania CRM 
nawiązują współpracę z  firmami organizujący-
mi gry biznesowe. Stanowią one wówczas inte-
gralny element projektu wdrożeniowego. 
Kiedy gramy?

W  projektach wdrożenia systemów CRM 
ważna jest dobra współpraca z członkami ze-
społu projektowego reprezentującymi klienta. 
Dlatego najlepiej zorganizować grę biznesową 
już na początku projektu. 
Z kim gramy?

Najlepiej do gry zaprosić kluczowe dla re-
alizacji projektu osoby, przedstawicieli ma-
nagementu działów, z  którymi będziemy 
współpracować oraz reprezentantów użyt-
kowników. Wszyscy uczestnicy dobrze zorga-
nizowanej gry staną się później ambasadorami 
wprowadzanej zmiany. Z  racji swojej pozycji 
w  organizacji będą influencerami kreującymi 
pozytywne nastawienie do zmiany oraz moty-
wującymi innych do zaangażowania.
Gdzie i jak długo gramy?

Zorganizowanie jednodniowego warsztatu 
na neutralnym gruncie jest zazwyczaj wystar-
czające. Tylko zmieniając otoczenie uczestni-
ków gry możemy stworzyć warunki pozwala-
jące oderwać się od bieżących spraw.
W co gramy?

Paradoksalnie sama tematyka nie ma zna-
czenia. Gra może dotyczyć zarządzania egzo-
tyczną wyspą, liniami lotniczymi czy restau-
racją, nie musi mieć bezpośredniej styczności 

każdym etapie zarządzania ryzykiem w  pro-
jektach:
1. Identyfikacja ryzyka:

 ■ wybranie odpowiednich technik identy-
fikacji ryzyka,

 ■ dobór grupy projektowej z odpowiednimi 
kompetencjami,

 ■ ograniczenia występujące w  prawdzi-
wym życiu, takie jak brak czasu czy 
czynnik ludzki.

2. Oszacowanie ryzyka:
 ■ brak doświadczenia w  ocenie prawdo-

podobieństwa wystąpienia ryzyka oraz 
jego wpływu na projekt oraz ich konse-
kwencje,

 ■ konsekwencje złej priorytetyzacji ryzyka,
 ■ wyciąganie wniosków z  danych histo-

rycznych dotyczących podobnych pro-
jektów.

3. Planowanie sposobów odpowiedzi na 
ryzyka:
 ■ zastosowanie strategii odpowiedzi na 

ryzyko oraz konsekwencji błędów na 
tym etapie.

4. Monitorowanie i kontrola ryzyka:
 ■ znaczenie komunikacji oraz jej wpływ na 

podejmowanie właściwych decyzji.
Najczęściej wykorzystywane są takie gry 

symulacyjne, które bez ponoszenia rzeczy-
wistych kosztów projektowych pozwalają 
doświadczyć i  zrozumieć realia zarządzania 
ryzykiem.

Grywalizacja a przekonanie 
do zmiany na przykładzie 
projektu wdrożenia systemu CRM

Największym problemem w  projektach 
wdrożenia systemu CRM nie jest urucho-
mienie działającej w  środowisku klienta 
aplikacji, ale przekonanie użytkowników, 
aby jej używali.

Systemy CRM-owe dzielimy na analityczne 
oraz operacyjne. W  przypadku tych drugich, 
aby realizowały cel biznesowy organizacji 
klienta powinny stanowić podstawowe na-
rzędzie używane w  codziennej pracy przez 
pracowników działów sprzedaży. CRM daje 

Zarządzanie ryzykiem w projektach
1

3

2
4

IDENTYFIKACJA

PLANOWANIE ODPOWIEDZI

MONITOROWANIE
I KONTROLA

OSZACOWANIE
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czonej drogi, budynku, placu zabaw goto-
wych do użytku od pierwszego dnia otwarcia. 
Wiadomo, projekty.

Ale nawet widząc postęp w dziedzinie za-
rządzania projektami, mam wrażenie stagna-
cji pomieszane z  poczuciem niedosytu jeśli 
chodzi o zarządzanie poprzez projekty.

Organizacje nie wykorzystują w  pełni 
projektów do zarządzania inicjatywami (po-
stępem, zmianami, przedsięwzięciami, in-
westycjami), zadowalając się jedynie ich 
jednostkową efektywnością i  większą prze-
widywalnością. Obszary projektowe w  fir-
mach zaczęły przypominać dobrze uprawiane 
pole z  równymi rzędami, podzielone na ga-
tunki roślin, uporządkowane i policzalne, ale 
zarządzane z poziomu traktora.

Ustandaryzowane projekty prowadzone 
z wykorzystaniem dobrych praktyk stosowa-
nych przez doświadczonych i  wyedukowa-
nych PM-ów to nie wszystko, co może dać 
podejście projektowe w zarządzaniu.

Analogia
W  otwartej i  zglobalizowanej gospodarce 
mamy wiele możliwości pracy dla i  z  firma-
mi tzw. zachodnimi. Często dochodzimy do 
wniosku, że pracujemy lepiej, że jesteśmy bar-
dziej świadomi, kreatywni i przede wszystkim 

dofinansowanym przez EFS i KFS oraz wdar-
ciu się tematyki zarządzania projektami na 
uczelnie wyższe. Świadomość projektowa 
weszła do naszego DNA. Posiadanie certyfi-
katu metodyk zarządzania projektami prze-
stało być wyróżnikiem, a  funkcjonuje raczej 
jako niezbędna wiedza na rynku pracy.

Zastosowanie podejścia projektowego do 
zarządzania przedsięwzięciami stało się nie-
malże naturalną praktyką, czasami podejmo-
waną w  formie zbyt sformalizowanej, naiw-
nej, ale przynajmniej nie wymaga już żadnej 
perswazji. Nauczyliśmy się oddzielać dwa 
strumienie aktywności – biznes codzienny 
i projekty, i staramy się nimi zarządzać w od-
mienny sposób. 

Niebagatelny udział w  propagowaniu 
i ugruntowaniu podejścia projektowego mają 
projekty unijne, stawiające bardzo wysokie 
wymagania formalno-metodyczne. Admi-
nistracja państwowa, samorządowa, or-
ganizacje społeczne i  komercyjne zostały 
nakłonione do podejścia projektowego, otrzy-
mując za to nagrodę w postaci dofinansowania. 
Publiczna (państwowa bądź samorządowa) 
inwestycja przestała kojarzyć się z  bałaga-
nem i nieokreślonym terminem zakończenia 
czy ze zdarzającymi się długimi przerwami 
w  realizacji. Przedsięwzięcia dofinansowane 
środkami UE przywołują raczej obraz wykoń-

Czy to osobiste odczucie, czy realna sy-
tuacja, trudno jednoznacznie ocenić, ale 
widzę ogromną różnicę w poziomie dojrza-
łości zarządzania projektami w porównaniu 
z  zarządzaniem poprzez projekty rozumia-
nym jako zintegrowane sterowanie stru-
mieniem inicjatyw w skali całej organizacji.

Zarządzanie projektami wspięło się na wy-
soki poziom dojrzałości, a ostatnich kilka lat 
pokazuje, że w  tradycyjnym podejściu nie 
ma już wiele do poprawy czy udoskonalenia. 
Najnowsze wydania PMBOK® Guide, Sixth 
Edition czy PRINCE2® 2017 nie dokonały już 
rewolucji w  tradycyjnym podejściu, bo za-
sadniczy postęp w  tej dziedzinie dokonuje 
się poprzez rozwijające się podejście agile. 
Ferment, który wprowadza podejście agile 
także poza IT, jest więcej niż pozytywny: in-
spiruje, poszerza horyzonty, pomaga wyjść 
zarządzającym poza ograniczenia zdefiniowa-
nego, tradycyjnego podejścia. 

Zmiana świadomości projektowej
W  obszarze wiedzy projektowej, znajomości 
standardów i  dobrych praktyk dokonaliśmy 
niesamowitego postępu.

Stało się to między innymi poprzez inten-
sywną integrację polskiego biznesu z Europą 
i  światem, dzięki zmasowanym szkoleniom 
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Zarządzanie poprzez projekty
Witold Janicki
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Architekt rozwiązań w  obszarze Zarządza-
nie Projektami i  trener w Altkom Akademia. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w  zarzą-
dzaniu projektami w  bankowości, ubezpie-
czeniach, telekomunikacji. Prowadził m. in. 
Projekty migracji systemu bankowego, wdro-
żenia systemów zapewnienia jakości i meto-
dyk projektowych, rozwoju systemu wspo-
magającego zarządzanie projektami. Jako 
trener realizuje szkolenia w obszarze Project 
Management: metodyka PRINCE2, PMI/PM-
BOK, AgilePM, Scrum, harmonogramowanie 
i  kontrola realizacji projektów, zarządzanie 
ryzykiem w projektach, zarządzanie dostaw-
cami, zarządzanie jakością, komunikacja 
w  zespołach projektowych. W  obszarze In-
żynierii Oprogramowania prowadzi szkolenia 
z zarządzania wymaganiami i analizy wyma-
gań. Jest twórcą autorskich szkoleń i progra-
mów szkoleniowych Altkom Akademia.

Witold
Janicki

kami i narzędziami zarządczymi opartymi na 
ustandaryzowanych projektach.

Zarządzanie portfelem projektów czy pro-
gramami, choć mało rozpowszechnione, nie 
jest podejściem najnowszym i  metodycznie 
wydaje się całkiem nieźle dopracowane. The 
Standard for Program Management + The 
Standard for Portfolio Management od PMI 
oraz Managing Successful Programmes (MSP)® 
+ Management of Portfolios (MoP)® od AXELOS, 
to wiodące standardy pozwalające podnieść 
jakość decyzji na poziomie strategicznym. 

Zarządzanie programami umożliwia osią-
gnięcie synergii poprzez zintegrowane za-
rządzanie projektami realizującymi szerszy, 
wspólny cel strategiczny (lub cele). Zarzą-
dzanie portfelem projektów pomaga opty-
malizować cały strumień inicjatyw firmy 
lepiej dostosowując je do strategii. Warunek 
konieczny do obu podejść jest już zwykle 
spełniony poprzez ustabilizowane, dojrzałe 
podejście projektowe.

Na szkoleniach z  zarządzania projektami 
ciągle brakuje mi jednego – przedstawicieli 
wyższej kadry zarządzającej, w  tym spon-
sorów projektów. Oczywiście w  naturalny 
sposób część z obecnych PM-ów i członków 
zespołów projektowych za jakiś czas awansu-
je do ról sponsorów i zarządzających firmami, 
ale to będzie czas w pewnym sensie dla biz-
nesu stracony.

Dobrze prowadzone projekty już nie wy-
starczą, trzeba także prowadzić dobre/odpo-
wiednie projekty.

jektów (PMO), szczególnie ukierunkowane na 
wsparcie organizacyjne i metodyczne będące 
także centrum doskonałości. Portfolio, Pro-
gramme and Project Offices (P3O®) jest zbio-
rem wskazówek do utworzenia takiego PMO, 
choć jako standard trochę rozczarowującym 
brakiem precyzji i brakiem dogłębności.

Jakość decyzji
Poza otoczeniem na efektywność projektów 
wpływa jakość decyzji podejmowanych po-
nad nimi.

Projekty prowadzone w  sposób ustanda-
ryzowany, powiedzmy metodycznie, mogą 
być przedmiotem zarządzania strategicznego 
firmy dzięki temu, że są do siebie podobne, 
przewidywalne, powtarzalne, pomierzone, 
odpowiednio sformalizowane, przez co dają 
się porównywać, rankingować, priorytetyzo-
wać i monitorować z poziomu korporacyjnego. 
Można je grupować w wiązki lub strumienie 
i przez to przewidywalnie sterować realizacją 
celów strategicznych. I  nie chodzi tu tylko 
o  bilansowanie zasobów ludzkich czy finan-
sowych, ale o podejmowanie lepszych decyzji 
strategicznych na podstawie lepszych da-
nych o projektach.

Mówiąc obrazowo, zarządzający mogą 
zmienić perspektywę traktora na poziom 
analizy zdjęć satelitarnych całego pola, z któ-
rych da się wnioskować globalnie i podejmo-
wać decyzje oparte na szerszej perspektywie 
uwidaczniającej to, czego nie można dostrzec 
z poziomu pojedynczego projektu.

Mam wrażenie, że zarządzanie portfelem 
projektów oraz zarządzanie programami, czyli 
łącznie aktywne zarządzanie poprzez projekty 
jest obszarem dużego potencjału rozwojo-
wego zarówno w  samych metodykach, jak 
i w świadomości zarządzających.

Obecny poziom dojrzałości zarządzania 
poprzez projekty można porównać do okresu 
z  przełomu wieków i  ówczesnej dojrzałości 
projektowej.

Można powiedzieć, że obecnie pracuje-
my dobrze w projektach, tzn. realizujemy je 
sprawniej, bardziej świadomie, standardowo 
czyli powtarzalnie, nierzadko wbudowując 
w  nie elementy doskonalące. Podejście pro-
jektowe nie jest już traktowane jako przejaw 
innowacyjności, lecz element standardowego 
zarządzania.

Wejście na poziom zarządzania strate-
gicznego poprzez projekty daje organiza-
cjom przewagę w  dynamicznej gospodarce, 
w  której tylko zmiana jest pewnikiem. Intu-
icja wyższej kadry zostaje wsparta mierni-

pracujemy bardziej intensywnie. W  związku 
z tym zadajemy sobie pytanie – dlaczego oni 
w skali państw są bardziej produktywni, dla-
czego zarabiają po prostu więcej?

Część tych różnic można wyjaśnić odnie-
sieniem do historii i  naszych zaległości, ale 
wydaje się, że przyczyna tkwi także w  jako-
ści i skuteczności zarządzania ponad firmami 
i  organizacjami. Firmy tych krajów działa-
ją w  dużej mierze w  lepszej infrastrukturze 
prawnej, podatkowej, społecznej, komunika-
cyjnej. Efektywność każdej organizacji pocho-
dzi nie tylko z  jej indywidulanej sprawności, 
ale z także z efektywności całego organizmu 
państwa. Podejście urzędów do firm, poziom 
zaufania w  życiu społecznym i  ekonomicz-
nym, pewność obrotu handlowego, rzetel-
ność podwykonawców, przejrzystość przepi-
sów, udogodnienia komunikacyjne wspierają 
i  mnożą efekt wypracowany przez firmę. Je-
żeli do infrastruktury jako źródła przewagi do-
damy trafniejsze decyzje ekonomicznie na 
poziomie państwa, to uzyskamy pełniejsze 
wyjaśnienie różnic między nami a  tzw. Za-
chodem.

Nasze dobre wykształcenie, znajomość 
nowinek, otwartość, nasza harówka po go-
dzinach, przepracowane weekendy, robota 
brana do domu nie są dostatecznie wspierane 
i mnożone przez otoczenie naszych firm.

Widzę wiele analogii pomiędzy strukturą 
państwa a  strukturą firmy/organizacji. W fir-
mie projekty to wewnętrzne „przedsiębior-
stwa” działające w jej infrastrukturze i zależ-
ne od ich decyzji strategicznych.

Infrastruktura proprojektowa
Jeżeli infrastruktura sprzyja projektom lub 
co najmniej im nie przeszkadza, to projekty 
mają szanse działać lepiej. Na przykład, od-
powiednie wsparcie prawne, otwartość i ela-
styczność IT, wsparcie księgowe, zakupowe 
czy HR mogą znacznie poprawić efektyw-
ność poszczególnych projektów. Odpowied-
nie przystosowanie opisów stanowisk pracy 
i  systemu wynagradzania zachęcające do 
współpracy z  projektami daje większą swo-
bodę i przewidywalność projektom w kwestii 
angażowania członków zespołów projekto-
wych. W sprzyjającej infrastrukturze projekty 
i ich kierownicy nie są petentami i natrętami, 
ale wewnętrznymi klientami lub dostawcami. 
W sprzyjającej infrastrukturze bardziej niż he-
roizm liczy się profesjonalizm i metodyczność 
działania.

Elementem proprojektowej infrastruktury 
jest także dobrze zaprojektowane biuro pro-
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Grumpy T-Rex: The Worst Project 
Manager Ever
Łukasz Paluszkiewicz

I  have connected: lean and TRIZ. Lean be-
cause it makes you to think and focus more 
on the value that you bring to your customer 
and less on yourself. Think, what is the value 
of complaining? None. And it still cost you 
nerves and you waste also other’s time on 
listening to your complains. 

TRIZ on the other hand has 40 principles 
tool, out of which the 22nd is called “Blessing 
in disguise” or “Turn lemons into lemonade”. 
I  try to remember that principle because it 
reminds me that you should always look for 
things that are harmful or do not work as 
they should. Then you need to think how to 
use them in a  positive way. Of course you 
will not be always successful, but trying to 
improve your environment gives you some 
positive energy. This attitude is confirmed by 
other researchers too1. 

I  took it as greatest compliment when 
my foreign team members said, half-joking 
half-serious, that I cannot be Polish. When 
I  asked why they replied: Because you are 
smiling and not complaining. 

Do not be a T-Rex
Tyrannosaurus Rex can associate with pow-
er, dominance and fear. This is already a red 

manager should have to build culture of suc-
cess. I  am far from thinking that all people 
should behave the same way – it is the di-
versity that moves us forward, but is there 
any set of behaviors that can make you more 
successful? 

Would you like Grumpy Cat to be 
your boss? 

I never had a grumpy cat boss… Maybe be-
cause that is the last thing you should be 
when you want to move your career forward. 
Some think that complaining is Polish na-
tional sport and Deming’s cycle in Poland is 
CDCA – complain, do, complain, act. Well, 
I am Polish, or shall I say I were… 

I  was struggling for some time before 
I had figured out a way that would allow me 
to complain less. There are two things that 

When I  was preparing for my first pub-
lic speech on project management I have 
noticed that no one ever told me that the 
theory I was studying is not exactly what 
I found at work… That is why I had many 
bad behaviors when I started my first job. 
Not because I  was lacking of knowledge, 
but because I had it too much. I was com-
plaining a lot that it is not how it should be, 
that there ought to be better practices im-
plemented, you could count it on and on… 
But it took me a while to understand that 
big companies brings some limitations. 

I thought also that maybe I could read a book 
about the behavior of a project manager, but 
I could not find any… Do not take me wrong, 
there are many articles, publications and 
webinars on project manager toolbox and 
skillset for both, hard and soft skills, howev-
er it is rare to discuss the attitude a project 
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Passionate and certified professional project 
manager. He has experience in automotive, 
aerospace, chemical, industrial, investment, 
IT and shared services projects. Walking en-
cyclopedia of unwanted knowledge. Łukasz 
believes that smile, respect and honest 
communication can open many doors.

Łukasz 
Paluszkiewicz

to the task if it brings value for your project. 
One says that the responsibilities in corpora-
tion lies on the ground. It is true, choose the 
one which will bring the biggest value and 
grab them.

The flying chicken
Kimberly Wiefling, keynote speaker for 12th 
International PMI PC Congress had a  pres-
entation in which she proves that impossible 
is merely hard. I find this statement true. If 
only one is able to get rid of mental block-
ers and is proactive, listens to people, thinks 
positive, looks for opportunities and is smil-
ing – the one is truly a great project manager.

There are so many places where a question 
can be asked and answered, there have been 
so many similar projects done by others, that 
if one is open minded and looking for solu-
tion, the solution will be found. Remember, 
do not be a  T-Rex, they went extinct. Be 
a flying chicken instead. 

1. Bucero, A. (2009). Today is a good day—the pro-
ject manager’s attitude. Paper presented at PMI® 
Global Congress 2009 – North America, Orlando, 
FL. Newtown Square, PA: Project Management 
Institute.

2. Fred Nickols (2011). What is „Communicate”?. 
www.nickols.us

3. Bill Kovarik (2018). Radio and the Titanic. http://
www.environmentalhistory.org/revcomm/fea-
tures/radio-and-the-titanic/

4. Bullard, T. M. (2002). Proactive intervention—
identifying and resolving issues with problem 
projects before they become problems. Paper pre-
sented at Project Management Institute Annual 
Seminars & Symposium, San Antonio, TX. New-
town Square, PA: Project Management Institute.

5. Ress, J. (2004). Proactive communication for pro-
ject managers. Paper presented at PMI® Global 
Congress 2004—North America, Anaheim, CA. 
Newtown Square, PA: Project Management In-
stitute.

6. Susanne Madsen (2011). Become a  Proactive 
Project Manager. https://www.susannemadsen.
co.uk/blog/become-a-proactive-project-man-
ager

and others. It is especially important with 
the youngest team members. 

Secondly, even though the radio was based 
on old concepts, the information about ice-
bergs reached Titanic crew. Unfortunately, 
they were too busy writing down other infor-
mation sent by radio – stock reports, news 
and sport results. They ignored the informa-
tion about the iceberg. How many times we 
are too busy by putting fire down, or we mis-
judge a situation only because we like some-
one more than other? Verify the data you 
have, evaluate it and only when you see the 
full picture, including risks, make a decision.

Finally, the “Mayday” signal was not heard 
well after the disaster. If the signal could 
have been send to many ships, as it can be 
done nowadays, the number of the victims 
of this disaster could have been significantly 
smaller. And again, how afraid in the projects 
are we after making a mistake? How many 
times the mistake could be repaired or the 
negative effect could be mitigated if we ad-
mit the error and others would listen? If you 
see a problem on your horizon that is a threat 
for project, or if you already have an issue, do 
not hesitate to inform stakeholders or ask for 
help if it’s needed. It’s better to fail on task 
then to fail on project objective.

Short hands for working
Being proactive is one of the best attributes 
of all employees. Think of your project team, 
who do you value the most? The one who 
comes to you all the time with some issue 
that did not allowed him to do his task? Or 
maybe the one who told you about the is-
sues and how he or she managed to solve 
them and delivered what you have asked for? 
Now think about your meetings with steer-
ing committee – how do they look like? Do 
you bring only issues, or you show what have 
you tried to overcome them? It is quite sur-
prising that the word proactive is used in the 
whole PMBOK® Guide only around 10 times. 

Thankfully some Project Management 
Professionals see the benefits of being pro-
active4,5,6. They propose different tools and 
techniques to stay proactive. I have only one 
advice – do not close yourself to your pro-
ject and your project only. You do not work 
in closed environment, sooner or later you 
will notice that in a painful way. Get up from 
behind your desk, go and talk to your team, 
stakeholders and clients. Attend a communi-
ty of practice event at your workplace or go 
to PMI seminar. Always look for things that 
could improve your project, assign yourself 

flag for all who believes in servant leader-
ship. The first word in his name should rise 
the red flag for everyone else – tyrant is not 
an effective boss neither project manager. 
You want your team to be focused on solv-
ing issues, not being creative in avoiding you. 
But T-Rex is even worse. Let’s look on his 
anatomy.

Big mouth for talking
Working as project manager involves a  lot 
of talking, right? Well, you need to commu-
nicate but you should have it planned and 
thought through. That’s why you have Com-
munication Plan – one of the most impor-
tant parts of Project Management Plan. As 
a minimum you need to think to whom you 
want to communicate, what is the massage, 
how will it impact your stakeholder, what is 
the proper way to communicate it and when 
to deliver the message. Remember this and 
you will talk less. 

You may have also heard the slogan “Com-
municate, Communicate, Communicate 
& Communicate Some More”. I  find it very 
misleading. A  lot of people, including some 
trainers I had chance to talk to, are taking it 
very directly whereas the reasoning behind 
the sentence is much different and it is re-
lated to change management. Fred Nickols2 

is breaking all the words in the sentence to 
their real meaning. 

The first communicate is indeed the com-
munication itself, the second one is for tai-
loring the message for your audience. Third is 
to remember to update the communication if 
there is any change. The last one is commu-
nication in other direction: listening to what 
other people have to say about the change. 
The feedback they have is as important as 
what you want to say.

No ears for listening
Do you remember the Titanic3? The whole 
story is about listening. Firstly, the installed 
radio was not the best available technology 
at the time. The working principle for the ra-
dio was in fact the same as patented in 1897 
by Guglielmo Marconi. Marconi used all his 
powers, patents and research to hold back 
the competitors. As project managers we 
should make sure we are using the best tech-
nology available to communicate with our 
stakeholders. It doesn’t mean that it should 
be the newest one, but the most accurate 
to our team and clients. Do not stand in one 
place, look and learn other ways of commu-
nication – social media, direct messaging 
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łyby być przedmiotem szkoleń i  certyfikacji 
w naszej firmie. Poza ITILem dużym centrum 
kompetencyjnym był i  nadal pozostaje, ob-
szar zarządzania projektami w zespole Cross-

-Functional Services (XFS). Na tym etapie do 
projektu dołączył Autor – Maciej Mordaka, 
który miał doświaczenie w  tworzeniu syste-
mu szkoleń wewnętrznych w ramach xFS.

W  marcu 2016 w  warszawskiej siedzibie 
Atos, odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie 
z przedstawicielem Examination Institute (EI) 

– PeopleCert, na którym omówione zostały 
operacyjne kroki, konieczne do otrzymania 
akredytacji. Po owocnych ustaleniach nad 
planem działania, okazało się jasne, że zespół 
ATO wymagał powiększenia. Wkrótce wzbo-
gaciliśmy potencjał grupy projektowej o  do-
datkowych członków zespołu L&D oraz Single 
Point of Contacts (SPOC) z  zespołów SMC 
i XFS, czyli osoby, które na co dzień wspierają 
zespół Learning and Development w  aktyw-
nościach szkoleniowych ze strony biznesu. 
Po stronie działu Human Resources mogli-
śmy liczyć także na stałe wsparcie HR Biznes 
Partnerek. Prace prowadziliśmy w  oparciu 
o transparentny harmonogram z jasno przypi-
sanymi zadaniami. Cotygodniowe spotkania 
pozwalały nam na wymianę pomysłów, opinii 
i  stanu prac. Po trzech miesiącach byliśmy 
gotowi na przedstawienie naszego pomysłu 
managementowi. Używając business mo-

– coraz większe zapotrzebowanie na certy-
fikacje, takie jak ITIL®, PRINCE2® czy P3O®, 
dobrze postrzegane przez międzynarodo-
wych klientów. Dodatkowo, intensywny roz-
wój firmy w  latach 2013-2015 spowodował 
wzrost zatrudnienia specjalistów z  zakresu 
zarządzania projektami i  procesami, czy fra-
meworkami. 

Pomysł stworzenia ATO zrodził się w  ze-
spole Service Management Center (SMC). 
Chcąc realizować strategiczne wytyczne 
poparte wewnętrzną zgodą, przygotowano 
business case konceptu ATO w  kontekście 
realizacji w  nim szkoleń ITILowych. Całość 
została przekazana do działu Human Reso-
urces – Learning & Development, reprezen-
towanego przez Autorkę – Annę Bejgrowicz. 
Oddolna inicjatywa ze wsparciem zespołu 
szkoleń i  rozwoju zaczęła nabierać rumień-
ców. Do zespołu dołączył Andrzej Radke, 
oferując swoje umiejętności trenerskie. Per-
spektywa długofalowego działania własnego 
ATO podpowiadała logikę zebrania zespołu 
projektowego wokół produktów, które mia-

W dzisiejszym dynamicznym świecie 
wszyscy poszukujemy nowych rozwiązań 
znanych wyzwań. Czasami dzięki temu od-
krywamy nieznane tereny albo znajdujemy 
rozwiązania, których nie byliśmy nawet 
świadomi. Albo wręcz tworzymy nowe wy-
zwania.

Jednym z  takich rozwiązań znanych wy-
zwań, które stworzyło całkowicie nowe po-
dejście do organizacji szkoleń była decyzja 
małej grupy osób w  Atos o  stworzeniu Ac-
credited Training Organisation (ATO). Naszym 
celem było stworzenie organizacji, która 
pozwoli wewnętrznym trenerom na prowa-
dzenie szkoleń dla pracowników. Chcieliśmy 
mieć realny wpływ na zawartość i  jakość 
szkoleń.

Jak to się zaczęło?
Historia ATO w Atos GDC Polska sięga 2015 
roku. Czynnikiem, który wpłynął na powoła-
nie własnego ATO była globalnie rosnąca rola 
bydgoskiej oddziału Atos. Co za tym idzie 
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Misja ATO 

Anna Bejgrowicz, Maciej Mordaka
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Kierownik projektów z  szerokim doświad-
czeniem w  branży IT, sieci strukturalnych, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
technologii innowacyjnych. Doświadczenie 
zdobywał przechodząc ścieżkę inżyniera 
oraz kierownika projektów strategicznych 
i  innowacyjnych. Obecnie Project Portfolio 
Manager w Atos GDC Poland, wolontariusz 
PMI oddział Kujawsko-Pomorskie, trener 
i  mentor. Pasjonat zarządzania projektami 
nie czujący potrzeby dzielenia się posiada-
nymi certyfikatami, traktujący je jako „efekt 
uboczny” zdobywanej wiedzy, która jest dla 
niego nieustannym motywatorem do podej-
mowania kolejnych wyzwań.

Manager w  zespole szkoleń i  rozwoju, od 
5 lat związana z  Atos. Odpowiedzialna za 
realizację potrzeb rozwojowych pracowni-
ków na poziomie Polski i  globalnie, gdzie 
wspiera wdrażanie strategii korporacji dba-
jąc o wzrost kluczowych kompetencji w or-
ganizacji.

Doświadczenie międzynarodowe nabywa-
ła rozpoczynając od staży w  europejskich 
instytucjach, m.in. w  Parlamencie Europej-
skim w Brukseli, budując umiejętności orga-
nizatora, koordynatora i  managera. Trener 
wewnętrzny, coach, zafascynowana ludźmi 
i ich wewnętrznym potencjałem.

Maciej
Mordaka

Anna
Bejgrowicz

ekspertyzy w zarządzaniu projektami i proce-
sami. Dzięki ATO, jako pracodawca jesteśmy 
w  stanie elastycznie reagować na potrzeby 
szkoleniowe pracowników. Z  jednej strony 
dobieramy ilość i  typy szkoleń w ramach po-
trzeb rozwoju kompetencji, z  drugiej umożli-
wiamy pracownikom zdobycie certyfikatów 
sygnowanych przez niezależne międzynaro-
dowe organizacje takie jak AXELOS.

rzecz, a potrafi naprawdę wzbudzić wiele ne-
gatywnych emocji.

Benefity
Z  organizacyjnego punktu widzenia wdroże-
nie ATO przede wszystkim przyniosło obni-
żenie kosztów szkoleń. Dzięki wewnętrznym 
trenerom, szkoleniom prowadzonym na te-
renie firmy czy samodzielnemu wydrukowi 
materiałów szkoleniowych obniżyliśmy koszt 
jednostkowy szkolenia. Pozwala nam to na 
przeszkolenie znacznie większej liczby na-
szych kolegów i koleżanek.

Jednak to nie jedyne korzyści. Kolejne to 
chociażby szansa na rozwój oraz utrzymanie 
najlepszych specjalistów. Bycie trenerem 
ATO daje nowe możliwości rozwoju i szansę 
na kształtowanie kariery. Część z  naszych 
trenerów przeszła już specjalne, dedykowane 
szkolenie Train the Trainer skupiające się na 
budowaniu predyspozycji trenerskich zarów-
no z zakresu przygotowania samych szkoleń, 
materiałów szkoleniowych jak i niezbędnych 
kompetencji miękkich i umiejętności prezen-
tacyjnych.

Dodatkowo, wdrożenie ATO w  organizacji 
daje nam możliwość brania udziału w  pilo-
tażach nowych certyfikatów czy aktualizacji 
już istniejących z  oferty AXELOS. W  kwiet-
niu tego roku otrzymaliśmy zaproszenie do 
udziału w  pilotażowych szkoleniach PRIN-
CE2® Agile Foundation – nowego poziomu 
certyfikacyjnego, który zostanie wprowa-
dzony na rynek dopiero pod koniec tego roku. 
W ramach pilotażu, w ciągu 4 tygodni, prze-
prowadziliśmy siedem dwudniowych szkoleń 
zakończonych egzaminami. W  tym czasie 
rozwinęliśmy kompetencje 103 naszych ko-
leżanek i  kolegów oraz mieliśmy możliwość 
zapoznania się z nowymi egzaminami zanim 
zostaną one wprowadzone na rynek. 

Podsumowanie
Z  całym przekonaniem, możemy powie-
dzieć, że wysiłek włożony w  przygotowanie 
i  realizację szkoleń ATO bezpośrednio prze-
kłada się na korzyści dla firmy. Po roku aktyw-
ności zbliżamy się do oczekiwanej jakości, co 
pozwala nam myśleć o  poszerzaniu naszego 
portfolio. Budowanie kompetencji trenerskich 
w  ramach ATO pozwala nam także na two-
rzenie szkoleń wewnętrznych realizowanych 
poza strukturami ATO, np. szkolenia technicz-
ne z zakresu MS Project, Power BI itd. Wielką 
satysfakcję dają nam kolejne certyfikacje na-
szych pracowników i  nieustanne budowanie 

del canvas przybliżyliśmy zarówno benefity, 
jak i  zagrożenia wynikające z  ustanowienia 
ATO, potencjalne oszczędności oraz dokład-
ny plan wdrożenia modelu rozwiązania w fir-
mie. Na początku lipca 2016 roku mieliśmy 
już wszystkie wymagane zgody, rozpoczął się 
proces aplikacyjny.

Sukces złożony z (formalnych) 
kawałków

Uważny Czytelnik zapyta – jak zatem do 
tej pory szkoliliśmy i  certyfikowaliśmy pra-
cowników? Odpowiedź jest bardzo prosta 

– korzystając ze współpracy z  dostawcami 
zewnętrznymi. Po wieloletniej kooperacji 
z czołowymi na polskim rynku firmami zdecy-
dowaliśmy się „pójść na swoje”. Jednak, aby 
stać się akredytowanym centrum szkolenio-
wym należało zadbać o odpowiednią organi-
zację procesu; wykazać funkcjonujący system 
zarządzania jakością; nawiązać współpracę  
z  dostawcami materiałów, wydruków, lo-
gistyki, a  także przedstawić dokumen-
tację potwierdzającą kompetencje tre-
nerów. Wszystko to, co można sobie 
wyobrazić budując centrum szkoleniowe.  
W lutym 2017 roku oficjalnie powstało nasze 
ATO. Rok po otrzymaniu akredytacji, odbył się 
pierwszy i pomyślnie zakończony audyt.

Codzienność w ATO
Aktualnie w ramach ATO działa 14 trenerów 
PRINCE2® (Foundation, Practitioner, Agile 
Foundation, Agile Practitioner), 8 Trenerów 
ITIL® (Foundation, OSA, RCV, PPO, SOA, CSI, 
SS, SD, ST, SO) oraz 3 trenerów P3O® (Foun-
dation,Practitioner). Każdy z nich jest prakty-
kiem posiadającym ważne certyfikaty – Prac-
titioner, w  przypadku PRINCE2® oraz P3O® 
i praktykiem z certyfikatem ITIL® Foundation 
oraz 7 punktami za certyfikacje ITIL® Interme-
diate – w przypadku ITIL®. Wszyscy z powo-
dzeniem przeszli akredytację na trenera ATO 
zapewniającą odpowiednią wiedzę i doświad-
czenie zarówno zawodowe jak i  trenerskie 
w zakresie prowadzonych szkoleń. 

Po każdym szkoleniu zbieramy nie tylko 
opinie uczestników, ale i  trenerów – w  za-
kresie jakości szkolenia, materiałów szkole-
niowych, przydatności zdobytej wiedzy w co-
dziennej pracy oraz kompetencji trenerskich. 
Dzięki temu zdołaliśmy zidentyfikować i wy-
eliminować wiele problemów czy zastrzeżeń, 
których nie braliśmy wcześniej pod uwagę. 
Przykład? Catering na szkoleniu. Niby prosta 
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FRIS – nowa gwiazda w Twojej 
organizacji
Marta Lipińska

decyduje się na korzystanie z  FRIS, widząc 
potencjał tego narzędzia oraz pozytywne re-
zultaty zastosowania go w  pracy z  różnymi 
grupami pracowników, w szczególności w ze-
społach projektowych.

Zawodnicy, Partnerzy, Wizjonerzy 
i Badacze

Diagnoza Stylu FRIS pozwala określić natu-
ralne predyspozycje badanej osoby do prze-
twarzania informacji, podejmowania decyzji 
oraz jej zachowanie w  nowych sytuacjach. 
Dodatkowo wskazuje obszary, w których mo-
żemy najlepiej wykorzystać swój potencjał. 
FRIS nie ocenia, nie wyodrębnia gorszych 
i  lepszych stylów myślenia, lecz podkreśla 
wyjątkowość każdego z  nich. Nazwa pocho-
dzi od pierwszych liter czterech perspektyw 
poznawczych definiujących styl myślenia: 
Fakty, Relacje, Idee, Struktury. 

Osoby myślące poprzez perspektywę Fak-
tów określa się mianem Zawodników. To 
ludzie szybko reagujący, którzy koncentrują 

oraz trafnego określenia i  opisania natural-
nych sposobów myślenia i działania.

Prosty, praktyczny, polski
FRIS® Style Myślenia to obecnie bardzo roz-
poznawalna marka na polskim rynku. „FRISu-
ją” już prawie wszyscy – od słuchaczy stu-
diów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, 
poprzez pracowników korporacji, nauczycieli, 
a  także osoby indywidualne. Marek Kamiń-
ski, jeden z najbardziej znanych podróżników 
w  naszym kraju, polarnik i  przedsiębiorca, 
również korzysta z  FRIS wraz ze swoim ze-
społem. Do kwietnia 2018 roku przebadanych 
zostało ponad 25.000 osób, a liczba ta wciąż 
szybko rośnie. Coraz więcej przedsiębiorstw 

O sukcesach zespołów świadczą efektyw-
ność, umiejętność współpracy w  różno-
rodnych warunkach, dobra komunikacja 
oraz uzupełnianie się na poziomie umiejęt-
ności i kompetencji. Dzięki synergiczności 
działań osiągają one lepsze wyniki, a  ich 
suma jest wyższa, niż efekty działań indy-
widualnych. 

Zespoły składają się jednak z  pojedynczych 
jednostek, które mogą się różnić pod wzglę-
dem stylów myślenia oraz działania. Jak za-
tem sprawdzić, kogo mamy w swojej grupie, 
komu delegować zadania, a do kogo i o co się 
zwracać na poszczególnych etapach projek-
tów? Z pomocą przychodzi nam FRIS – pol-
ska metodologia, służąca do zrozumienia 
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Certyfikowany Trener FRIS®. Przez wiele lat 
związana z różnymi organizacjami pozarzą-
dowymi jako wolontariusz, trener, mentor 
oraz koordynator projektów międzynarodo-
wych, a obecnie specjalista HR i trener we-
wnętrzny. Najchętniej podejmowane przez 
nią tematy warsztatów to wystąpienia 
publiczne z elementami storytellingu, kre-
atywność, a od zeszłego roku również FRIS.

Marta
Lipińska

biega konfliktom. Lider natomiast ma bły-
skawiczny wgląd w strukturę swojego teamu, 
dzięki czemu może sprawdzić, czy zadania 
delegowane są do osób o właściwych predys-
pozycjach i czy w konkretnych procesach nie 
brakuje mu zasobów. Na podstawie badania 
może następnie wprowadzić zmiany lub za-
planować długoterminowe działania, mające 
na celu optymalizację pracy. Dodatkowo daje 
mu to szansę pracy indywidualnej z każdym 
z zespołu nad doskonaleniem mocnych stron, 
co z kolei przekłada się na większą satysfak-
cję z wykonywanych zadań.

Po trzecie: dla organizacji
Nie od dziś wiadomo, że dobra komunikacja 
pomiędzy pracownikami oraz wysoka efek-
tywność wspólnych działań to bolączki wielu 
organizacji. Dzięki FRIS można to stopniowo 
zmieniać. FRIS jest idealnym narzędziem do 
skutecznego zarządzania zespołami, rozwoju 
zawodowego i osobistego, autodiagnozy i sa-
modoskonalenia się. Nie tylko określa poten-
cjał zespołów i jednostek indywidualnych, ale 
również rekomenduje aktywności zawodowe 
i udziela praktycznych wskazówek, które są 
pomocne w  codziennej pracy. Pracownicy 
świadomi swoich atutów są bardziej zmoty-
wowani, skuteczniejsi oraz otwarci na nowe 
wyzwania, a  to stanowi o  sukcesie całej or-
ganizacji.

FRIS to ekscytująca przygoda dla każdego. 
Zarówno podczas spotkań indywidualnych, 
jak i  warsztatów grupowych uczestnicy 
mogą poczuć się jak odkrywcy nieznanych 
do tej pory dla siebie terytoriów, doskonale 
się przy tym bawiąc, a  zdobytą wiedzę są 
w stanie wykorzystać w praktyczny sposób. 
Brzmi interesująco? Świetnie! Nie czekaj 
i  pozwól FRIS być nową gwiazdą w  Twojej 
organizacji!

na bazie konkretnych kryteriów, aby doko-
nać precyzyjnej analizy. W  przeciwieństwie 
do Wizjonerów, ich praca opiera się na du-
żym poziomie szczegółowości. Doceniani są 
za obiektywizm i  zrównoważone myślenie, 
przemyślane decyzje, dbałość o jakość, opty-
malizację rozwiązań i  precyzję. Najchętniej 
angażują się w  projektach na etapie przygo-
towania – tworzenie planów i  harmonogra-
mów, ustalanie zasad i procedur, gromadzenie 
i analiza danych, czy analiza szans i zagrożeń 
to ich domena.

Dlaczego warto wprowadzić FRIS 
do swojej organizacji?

Na co dzień jesteśmy więc otoczeni Zawod-
nikami, Partnerami, Wizjonerami i Badaczami, 
lecz nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, 
a  to może prowadzić do nieporozumień lub 
przypisywania sobie nawzajem złych intencji. 
Pomimo dobrych zamiarów niektóre zacho-
wania mogą być odbierane negatywnie ze 
względu na swoją formę i przekaz. Kluczem 
do zrozumienia się, wzajemnej akceptacji 
oraz aktywnej współpracy jest świadomość 
tego, z kim pracujemy, w czym każdy z nas 
jest dobry i  w  jaki sposób możemy się uzu-
pełniać.

Po pierwsze: dla pracownika
Często okazuje się, że osoby zatrudnione na 
danym stanowisku nie odnajdują się w swo-
jej roli.  Przyczyny tego mogą być różne, np. 
rozbieżności pomiędzy opisem stanowiska, 
a  rzeczywistością, zmiany w  strukturze ze-
społu lub sposobie pracy, monotonia i  brak 
możliwość rozwoju lub po prostu zła decyzja. 
Dzięki badaniu FRIS pracownik ma możliwość 
odkrycia (lub potwierdzenia) swoich mocnych 
stron, zrozumienia, dlaczego pewne przedsię-
wzięcia przychodzą mu z  łatwością, a  inne 
sprawiają trudność, a także zaakceptowania 
faktu, iż nie każdy jest dobry we wszystkim 
i nie każdy we wszystkim dobry być musi (!). 
Wiedza na temat własnego stylu myślenia 
i  działania pomaga zdefiniować obszary roz-
woju zawodowego i osobistego.

Po drugie: dla zespołu
Badanie zespołowe niesie ogromną wartość 
dla całej grupy. Dzięki niemu członkowie są 
w stanie się lepiej poznać i zrozumieć, doce-
nić swoje umiejętności oraz wskazać obszary, 
nad którymi powinni popracować jako jeden 
organizm. Znajomość stylów myślenia w gru-
pie wspomaga również komunikację i  zapo-

się na obiektywnych i  niepodważalnych fak-
tach, selekcjonując je na bazie przydatności 
do osiągnięcia celów. Cechuje ich praktycz-
ne rozwiązywanie problemów, konkretność, 
aktywne stawanie przed wyzwaniami i  po-
konywanie trudności, szybka ocena sytuacji, 
podejmowanie decyzji oraz asertywność. Za-
wodnicy są zorientowani na cel, mają łatwość 
w  ustalaniu priorytetów, oczekują prostych 
i konkretnych komunikatów. Świetnie spraw-
dzają się w tych fazach projektów, gdzie na-
cisk położony jest na działanie i mobilizację.

Percepcja osób z  perspektywą Relacji to 
postrzeganie Partnerów. Ich sposób myślenia 
jest intuicyjny. Doceniani są za okazywanie 
osobistego zaangażowania, empatię i  zrozu-
mienie, umiejętność aktywnej współpracy, 
czy pomoc i  dzielenie się doświadczeniem. 
Partnerzy chętnie podają kilka wersji tego sa-
mego rozwiązania, mając na względzie dobro 
wszystkich zaangażowanych w  konkretne 
działania. Największą satysfakcję sprawia im 
praca o  wymiarze osobistym, głębokie kon-
takty międzyludzkie oraz wspieranie innych. 
Partnerzy – podobnie jak Zawodnicy – najle-
piej odnajdują się na tych etapach projektów, 
w których należy się skupić na działaniu. Prio-
rytetem dla nich jednak jest aktywna i  har-
monijna współpraca, dbanie o relacje i dobrą 
atmosferę, a  także motywowanie innych 
i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.  

Poprzez perspektywę Idei myślą Wizjone-
rzy. Postrzegają sytuacje globalnie, na dużym 
poziomie ogólności, bez wnikania w  szcze-
góły. Dzięki temu łatwiej im dostrzegać 
nietypowe powiązania, tworzyć oryginalne, 
a nawet odważne koncepcje, podchodzić do 
problemów w  sposób nieszablonowy, pomy-
słowy oraz podejmować inicjatywy przy bra-
ku dostatecznej informacji. Są to osoby, które 
chętnie podejmują się nowych zadań i cenią 
sobie możliwość pracowania nad czymś uni-
kalnym. Nie boją się ryzykować, próbować, 
eksperymentować. Wizjonerzy lubią poszu-
kiwać alternatyw, są otwarci na nowe do-
świadczenia oraz gotowi do zmian. Jak ryba 
w wodzie czują się w początkowych fazach 
projektów – przy określaniu wizji i  strategii. 
Choć niektóre z ich koncepcji mogą się wyda-
wać zbyt abstrakcyjne, Wizjonerzy doskonale 
sprawdzają się jako „generatorzy pomysłów”. 

Badacze postrzegają zaś poprzez perspek-
tywę Struktur. Myślą analitycznie. Cechu-
je ich duża spostrzegawczość, wnikliwość, 
metodyczność, dbałość o  szczegóły oraz 
sprawna organizacja czasu. Badacze rozpo-
czynają pracę od zebrania dużej liczby infor-
macji i  danych, które następnie klasyfikują 
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Niech żyje różnorodność
Artur Kasza

(sprintów). Kluczowa jest tu rola Product 
Ownera, której odpowiedzialności obejmu-
ją pozyskanie i  zarządzanie wymaganiami. 
SCRUM nie precyzuje w jaki sposób Product 
Owner gromadzi wymagania. Stąd etap przy-
gotowawczy prac rozwojowych jest wyraźnie 
słabszy w kontekście SCRUM niż ma to miej-
sce w  projektach kaskadowych. Wynika to 
w  dużej mierze z  charakteru produktu. Roz-
wiązania informatyczne wyłaniają się w trak-
cie, design przeplata się z wytwarzaniem, do 
kolejnych prac włączane są uwagi ze strony 
użytkowników. Jest to proces bardzo eksplo-
racyjny, odkrywczy, którego ostateczny re-
zultat nie jest znany w punkcie wyjścia. Obok 
Product Ownera pracuje Scrum Master, któ-
rego rola jest mocno odmienna od roli Project 
Managera, mniej kontrolna a  bardziej wspie-
rająca i służebna. W większym stopniu usuwa 
on przeszkody stojące na drodze zespołu niż 
nadzoruje jego pracę.  

Hybryda 
Coraz szerszą uwagę zyskują podejścia hy-
brydowe. Samo słowo jest używane w szóstej 
wersji PMBOK® Guide. Hybrydowe zarzą-
dzanie projektem łączy elementy podejścia 

w istotnej części przez procesy technologicz-
ne. Nie można budować ścian jeśli nie mamy 
wybudowanego fundamentu. Kolejność dzia-
łań jest zobrazowana przez diagram siecio-
wy. Bufory są zawarte, zależnie od podejścia, 
w zadaniach leżących poza ścieżką krytyczną 

– jeżeli planujemy z  wykorzystaniem ścież-
ki krytycznej, lub po wszystkich zadaniach 

– jeśli planujemy z wykorzystaniem łańcucha 
krytycznego. Podstawą dla planowania, po 
zdefiniowaniu uzasadnienia i  celów projektu, 
jest zakres, tworzony na podstawie wyma-
gań. Gromadzenie wymagań i przełożenie ich 
na zakres projektu jest często czaso- i  pra-
cochłonnym etapem projektu. Kluczowa rolą 
zbiorową dla projektu jest grupa sterująca 
(Komitet Sterujący), a  indywidualną kierow-
nik projektu. 

Najbardziej rozpowszechnione podejście 
agile, SCRUM, zupełnie inaczej podchodzi do 
planowania. Redukuje w  dużym stopniu pla-
nowanie przed właściwym rozwojem i skupia 
się na planowaniu poszczególnych iteracji 

Vive la différence! Niech żyje różnorodność. To 
powiedzenie można swobodnie zastosować 
do zarządzania projektami, które w  ostat-
nich dziesięcioleciach mocno się wzbogaciło, 
zarówno od strony filozofii, jak i  od strony 
metod, technik i narzędzi. Generalnie, zarzą-
dzanie projektami uległo poważnemu odchu-
dzeniu i  przesunięciu w  kierunku zwinności. 
Warto się jednak zastanowić co dokładnie 
oznacza to przesunięcie. 

Różne podejścia do planowania 
Dla zarządzania projektami kluczowe jest 
planowanie. Podejście kaskadowe charak-
teryzuje się wyraźnym oddzieleniem etapów 
planistycznych od realizacyjnych. To wynika 
z  charakteru wytwarzanego produktu. Nie-
które produkty wymagają ścisłego zaprojek-
towania, wraz ze wszystkimi parametrami, 
a  następnie ścisłego wytworzenia (wybu-
dowania) zgodnie z  tymi parametrami. Pro-
jekt to pewna sekwencja działań, narzucona 
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Facylitator, trener, konsultant, kierownik 
projektów w  Altkom Akademii. Projektuje 
i  prowadzi spotkania i  warsztaty, w  tym 
dotyczące strategii, portfela, programów 
i  Poliglota, doświadczony mówca, spę-
dziwszy wiele lat za granicą, posiada duże 
umiejętności komunikacji międzykulturo-
wej. Doktor nauk społecznych (Uniwersy-
tet w  Leuven, Belgia). Ukończył również 
studia podyplomowe w  Kolegium Europej-
skim w  Brugii (Belgia), w  zakresie rozwoju 
zasobów ludzkich. Biegle włada językiem 
angielskim i  francuskim, komunikatywnie 
hiszpańskim.

Artur
Kasza
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priorytetyzacji jego funkcjonalności i  cech. 
Inne miejsca to ocena wykonalności projektu, 
analiza ryzyka, estymacje, przeglądy i  retro-
spektywy. 

Warsztaty facylitowane mają swoją histo-
rię w kontekście projektowym. PMBOK® Guide 
w  każdej kolejnej wersji coraz szerzej wska-
zuje ich zastosowania. Jedną z  wczesnych 
formuł warsztatowych były wypracowane 
przez IBM w latach dziewięćdziesiątych sesje 
Joint Application Development (JAD). Były to 
ustrukturyzowane spotkania interesariuszy, 
użytkowników, projektantów, deweloperów, 
którzy razem projektowali architekturę roz-
wiązania, konfigurację funkcjonalności oraz 
interface. Warsztaty facylitowane, propono-
wane przez DSDM/Agile PM, są zakorzenione 
w  tej dobrej tradycji współpracy, która nie 
jest hasłem a przybiera bardzo konkretny for-
mat i strukturę. 

Wybór skrzynki z narzędziami 
Niezależnie od podejścia, z  których kilka zo-
stało zarysowanych powyżej, planowanie 
projektu nie jest pracą przy papierze lub przy 
komputerze, a  jest bardzo angażującym eta-
pem projektu, który wymaga zaangażowania 
różnych interesariuszy. Filozofia agile pod-
kreśla to zaangażowanie, ale nie można się 
zgodzić, że było ono nieobecne w projektach 
zarządzanych tradycyjnie. Kluczowe jest od-
powiednie dobranie skali i sposobu planowa-
nia. W Altkom Akademii jesteśmy przekonani, 
że o  tym wyborze powinno decydować ra-
cjonalne spojrzenie na projekt i  produkt bar-
dziej niż miejscami dogmatyczne przekonania 
o wyższości jednej metody nad drugą.

pracy w  poszczególnych iteracjach. DSDM 
zaleca rozplanować prace w  rozkładzie 60% 
nakładów na komponenty (cechy, funkcjo-
nalności systemu), które muszą być (poziom 
Must-Have), 20% na cechy które mogłyby być 
(Could-Have), i pozostałe 20% na cechy, któ-
re powinny być (Should-Have). W ten sposób 
bufor zostaje przeniesiony z czasu na zakres 
projektu. W momencie gdy komponenty, któ-
re muszą być, zajmują więcej czasu niż plano-
wano to rezygnujemy z cech, które mogłyby 
być. W  momencie gdy nadal prace nad po-
ziomem Must-Have trwają więcej niż plano-
wano, to rezygnujemy z cech, które powinny 
być. Czas i koszt zaplanowany jest chroniony 
i dopiero gdy prace nad poziomem Must-Have 
przekroczą planowany czas, zmieni się cały 
trójkąt i  konieczne będzie przeplanowanie 
całego projektu, w  tym dodanie jednej lub 
kilku iteracji. 

Priorytetyzacja MoSCoW jest wykorzy-
stywana także do planowania każdej iteracji, 
z tym, że podczas gdy zastosowanie tej tech-
niki do definiowania zakresu całego projektu 
wymaga zaangażowania szerszego grona in-
teresariuszy, planowanie iteracji pozostaje na 
poziomie zespołu deweloperskiego. Tenże po-
dejmuje decyzje, które cechy muszą powstać 
w  danej iteracji, które powinny powstać, 
a które mogłyby powstać.

W  tym miejscu pojawia się kluczowy ele-
ment podejścia DSDM. Zgodnie z  filozofią 
zwinności, konieczne jest głębokie zaangażo-
wanie szerokiego grona interesariuszy. DSDM 
jest bardzo precyzyjny co do sposobów, w ja-
kie to zaangażowanie może być zapewnione. 
Kluczową techniką w  DSDM są warsztaty 
facylitowane, a kluczową rolą procesową jest 
facylitator. Warsztaty facylitowane mogą 
być zaplanowane na różnych etapach pro-
jektu, są one szczególnie przydatne na etapie 
tworzenia architektury systemu, a następnie 

tradycyjnego z  podejściem zwinnym, szcze-
gólnie w obszarze planowania. Projekt hybry-
dowy łączy bardziej kompletne planowanie, 
poprzedzające działania rozwojowe z  itera-
cyjnością i przyrostowością wytwarzania pro-
duktu. 

Możliwe jest zestawienie różnych podejść. 
PMBOK® Guide lub PRINCE2 stawiają duży 
nacisk na uzasadnienie projektu, cele, ko-
rzyści, zakres ściśle wypływający z wymagań, 
przełożony na kompletną strukturę podzia-
łu prac. Podejście hybrydowe przejmuje te 
składniki projektowe i łączy je z iteracyjnym 
wytwarzaniem. W  projekcie hybrydowym 
obecny jest zarówno Project Manager, który 
obejmuje całościową oddzielność za sukces 
projektu, jak i  lider zespołu wytwórczego, 
który wspomaga zespół. 

Taka hybryda może wyniknąć z połączenia 
podejścia przewidywalnego i  zwinności. Ale 
warto też zauważyć spójne, przetestowane 
metody zarządzania projektami, które łączą 
dobrą planistykę i  zwinność. Jedną z  takich 
metod jest Agile Project Management, opar-
ta o Dynamic System Development Method. 
W tym podejściu iteracyjne i przyrostowe wy-
twarzanie produktu jest centralne i nie różni 
się właściwie od tego, co proponuje SCRUM. 
Natomiast wytwarzanie jest poprzedzone 
pracami planistycznymi i  architekturalnymi, 
które dają bardziej kompletny ale nie osta-
teczny obraz produktu. 

DSDM także pracuje w  oparciu o  inne 
rozumienie „trójkąta projektowego”. Pod-
czas gdy w  projekcie kaskadowym celem 
jest wytworzenie produktu o  ściśle określo-
nym zakresie i przyjmuje się, że czas i koszt 
mogą ulec zmianie, tak DSDM blokuje czas 
i  koszt i  przyjmuje, że elastyczność doty-
czy zakresu. Kluczowa dla podejścia DSDM 
jest technika priorytetyzacji MoSCoW, która 
dotyczy zarówno zakresu, jak i  planowania 
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mysły, wypracować jedną wspólną wizję i ją 
zapisać. Najlepiej najpierw na dużej kartce 
papieru, którą możemy powiesić w  naszym 
pokoju albo udostępnić online, jeśli na co 
dzień nie pracujemy razem. Czasem, aby wy-
pracować wspólną wizję możemy posiłkować 
się przykładami z  innych firm, i  pokazać na 
przykład jaką wizję mają duże, znane firmy, 
chociażby Facebook czy Google. Nasza wizja 
powinna być wyrażona jednym, dwoma zda-
niami w których definiujemy nasze istnienie. 

Mając już gotową wizję możemy się sku-
pić na wartościach i  kulturze. Tu możliwo-
ści realizacji tej części jest wiele. Również 
w  tym przypadku, polecam zainspirowanie 
się przykładami które możemy znaleźć w sie-
ci – przykładowo, Netflix ma ciekawie opi-
saną kulturę na swojej stronie www (jobs.
netflix.com/culture). Innym sposobem może 
być przygotowanie kart, na których wydru-
kujemy lub napiszemy różne wartości (ich 
też znajdziemy całe mnóstwo w  interne-
cie). Takie karty służą później do zespołowej 
rozmowy. Prosimy nasz zespół o  wybranie 
kilku najważniejszych dla nich, następnie 
prowadzimy wspólną rozmowę o  tym, co 
dla poszczególnych osób one oznaczają. Po 
wstępnej selekcji i wybraniu najważniejszych 
wartości rozpoczynamy ostatni etap, jakim 
jest spisanie zachowań, którymi będą one 
wyrażane. 

tego tym razem postanowiłam napisać o kil-
ku bardzo łatwych i prostych rzeczach, które 
mogą pomóc Wam w przybliżeniu się do tego, 
by stać się częścią właśnie takiego zespołu. 

Wizja, wartości, kultura
Wystarczy godzina, maksymalnie trzy i  po-
winniśmy być w  stanie stworzyć z  naszym 
zespołem jego wizję oraz określić, w  jaki 
sposób chcemy ze sobą współpracować. Na 
początku powinniśmy zająć się określeniem 
swojej wizji. Aby to zrobić możemy zadać na-
szemu zespołowi kilka podstawowych pytań, 
na przykład: Co robimy jako zespół? Jaki jest 
nasz cel? Po czym poznamy, że nasza praca 
została zakończona? Jakie korzyści będzie 
miała z  nas nasza firma? W  zależności od 
liczby uczestników spotkania, możemy po-
dzielić zespół na mniejsze grupy albo zrobić 
burzę mózgów, a potem omówić zebrane po-

Projekt to zespół, bez niego nic nie jeste-
śmy w stanie zrealizować. Dlatego też, tak 
ważne jest to, by nasz zespół się dobrze 
czuł w naszym projekcie, był zmotywowa-
ny do pracy i  zadowolony z  tego, co robi. 
Jako kierownik projektu czy też Scrum 
Master powinniśmy potrafić zadbać o swój 
zespół projektowy, o  wspólne wartości, 
zbudowanie zaufania, chęć współpracy, bo 
tylko wtedy jesteśmy w  stanie naprawdę 
odnieść sukces w naszym projekcie. 

W  kolejnym już artykule z  cyklu Project 
Managera skrzynka z narzędziami postanowi-
łam skupić się na budowaniu zespołu i dbaniu 
o  jego motywację. Na temat tego, jak istot-
nym czynnikiem są zmotywowani pracowni-
cy, przeprowadzono wiele badań, napisano 
sporo książek i  artykułów. Jednak okazuje 
się, że ciągle szukamy inspiracji i pomysłów 
na jeszcze lepsze podejście do tego tematu 
i „ugryzienie go” od praktycznej strony. Dla-
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Zbuduj, motywuj, inspiruj. O tym 
jak efektywnie zarządzać zespołem
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. VI. 
Ada Grzenkowicz, PMP
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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

ale ja chciałabym się skupić na tych, które są 
związane z rozwojem zespołu. Możemy je wy-
korzystać zarówno w pracy nad samym sobą, 
jak i pracując indywidualnie z naszymi współ-
pracownikami, ale też podczas warsztatów 
całego zespołu. Możemy je różnie wykorzy-
stywać i dzięki temu rozwijać siebie i zespół. 
Są pomocne w  budowaniu planu rozwoju, 
a także zrozumieniu tego w jakim miejscu je-
steśmy i gdzie chcielibyśmy być. Zastosowań 
kart jest wiele, możemy je sortować, układać 
z nich mapy, dopisywać pomysły, segregować 
na tematy mniej lub bardziej priorytetowe. 
Jeśli nie chcemy zamawiać kart, możemy się 
nimi zainspirować i stworzyć swoje własne. 

I tak nic nie zastąpi nam 
zwykłej rozmowy

Aby nasz zespól był zmotywowany i zadowo-
lony, dzięki czemu jesteśmy w stanie razem 
współpracować i  realizować założenia pro-
jektu, musimy przede wszystkim ze sobą roz-
mawiać, poznawać swoje oczekiwania, rozu-
mieć różne punkty widzenia i słuchać, co inni 
mają do powiedzenia. Ćwiczeń i materiałów 
wspomagających jest mnóstwo, dobrze gdy 
z  nich korzystamy i  potrafimy je umiejętnie 
wdrażać, jednak nic nie zastąpi nam rozmowy 
z  naszym zespołem. I  o  tym właśnie trzeba 
pamiętać. Tylko wtedy tworzenie wizji, spisy-
wanie naszych wartości, poznawanie stylów 
komunikacji będzie miało sens. 

zachowania, nasze kompetencje i  jak efek-
tywniej wykorzystywać swoje umiejętności. 
Zrobienie tych testów zajmuje dosłownie 
kilka minut, nie więcej niż 10 i na własnym 
przykładzie (zrobiłam wszystkie 3) mogę po-
wiedzieć że są wyjątkowo trafne. 

Jeśli zdecydujemy się na test dla całego 
naszego zespołu musimy pamiętać o tym, że 
warto wspólnie potem podzielić się reflek-
sjami na jego temat. Celem ma być przede 
wszystkim wzmocnienie więzi zespołu, a tak-
że zrozumienie i akceptacja tego, że każdy jest 
inny. A  fakt, że jesteśmy różni powinniśmy 
umiejętnie wykorzystać i przekuć w swój atut. 

Aktywne słuchanie
Nie spotkałam się jeszcze nigdy z zespołem, 
w którym nie byłoby problemów z aktywnym 
słuchaniem. Wynika to z  wielu czynników, 
a praca nad tym by nasz zespół aktywnie słu-
chał jest trudna i właściwie nieustannie mu-
simy pracować nad tym aspektem. Z  pomo-
cą mogą nam przyjść często proste pytania, 
weryfikacja, czy nasz zespół zrozumiał dobrze 
omawiane przez nas zagadnienie czy zadanie. 
Można też próbować prostych ćwiczeń, które 
pokazują jak ważne jest aktywne słuchanie 
i jakie korzyści może nam przynieść. 

Podczas spotkania zespołu, w ramach tzw. 
ice-breakera czy też przerwy podczas długie-
go warsztatu możemy wykonać krótkie i pro-
ste ćwiczenie. Wystarczy, że wydrukujemy na 
kartkach obrazki z  niezbyt skomplikowaną 
konstrukcją, np. dom. Dobrze byłoby mieć 
kilka różnych wersji. Prosimy nasz zespół 
o sparowanie się. Jedna osoba z każdej pary 
dostaje czystą kartkę papieru i  coś do ryso-
wania. Drugiej osobie wręczamy rysunek i ta 
osoba stojąc za plecami kolegi lub koleżanki 
mówi co widzi na obrazku. Instrukcje poda-
wane są wyłącznie ustnie, osoba, która wie 
co jest na rysunku nie może nic pokazywać 
ani komentować poczynań swojego partnera, 
daje tylko i  wyłącznie ustne instrukcje. Po 
zakończonym zadaniu pary mogą porównać 
efekt swojej pracy i  przeanalizować różnice. 
Ćwiczenie to sprawdza po pierwsze, jak słu-
chamy, a po drugie, jaki komunikat trafia do 
nas i jak go interpretujemy. 

MethodKit
Jeśli chcemy nieco bardziej urozmaicić nasze 
rozmowy z zespołem o jego rozwoju przydat-
ne mogą okazać się np. karty wydawane przez 
MethodKit, które możemy zamówić na stro-
nie methodkit.com. Są tam różne zestawy, 

Ważne aby każdy z  kroków ograniczać cza-
sowo, bo inaczej dyskusja może ciągnąć się 
w nieskończoność, a nam przecież zależy na 
tym, by była to najważniejsza myśl naszego 
zespołu, która de facto często pojawia się na 
początku. Osoba moderująca spotkanie po-
winna uważnie słuchać i pilnować, aby zespół 
skupiał się na 3-5 zagadnieniach i  to wokół 
nich zbudował swoją kulturę. Po zakończo-
nym zadaniu spisujemy wszystko i  udostęp-
niamy naszemu zespołowi. W  przyszłości 
powinniśmy weryfikować czy trzymamy się 
swoich własnych ustaleń, a gdy sytuacja tego 
wymaga zwracać uwagę zespołu na to, co 
ustaliliśmy. Aby podnieść rangę tego ćwicze-
nia, możemy także poprosić naszych współ-
pracowników o  podpisanie się pod stworzo-
nym „dokumentem”. Niestety jeśli mamy 
bardzo duży zespół (powyżej 20 osób) tego 
typu warsztat może nam się nie udać, jednak 
jest i  tutaj kilka możliwości: zrealizowanie 
warsztatu w mniejszym gronie lub zrobienie 
ankiety o wartościach, a następnie dyskusja 
z  udziałem wszystkich o  wartościach, które 
najczęściej się powtarzały. 

Jaki mam styl?
Mając już pewne podstawy, tj. wizję i  war-
tości naszego zespołu, warto się także bliżej 
poznać. Starej dobrej integracji zespołowej 
nic nie zastąpi, jednak jeśli chcemy też na co 
dzień wiedzieć więcej o  sobie samych i  na-
szych zespołach może warto pomyśleć o po-
znaniu naszych cech osobowości. 

DISC, Insights czy test 16 osobowości 
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) mogą 
pomóc nam zrozumieć, jakimi stylami zacho-
wań się wyróżniamy w zależności od sytuacji, 
jak się komunikujemy i  co do nas przema-
wia. Robiąc jeden z  nich w  swoim zespole 
możemy w  łatwy sposób zrozumieć swoich 
współpracowników i co ich wyróżnia. Dobrze 
przeprowadzony test i analiza wyników może 
pomóc nam odnieść sukces, zwłaszcza jeśli 
chodzi o komunikację w projekcie. Tego typu 
testy doskonale unaoczniają również fakt, że 
każdy z  nas jest inny i  musimy to zaakcep-
tować. Dzięki takiej wiedzy łatwiej możemy 
dostosowywać swoje komunikaty i budować 
wspólne zrozumienie pomiędzy członkami 
całego zespołu. 

Wszystkie te testy możemy zrobić w sieci, 
są łatwo dostępne. Jednak jeśli zależy nam na 
pełnej analizie wraz z  kilkustronicowym ra-
portem warto zainwestować w pełną, płatną 
wersję testu. Dzięki temu otrzymamy raport, 
który dokładnie nam przedstawi nasz styl 
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Is user always right?
Are there any tools to prove it? Review of User 
Experience tools 

Ewa Serwa

a  lot of advantages like great perceiving of 
your product, brand and credibility. 

Positive vibration attached to your prod-
uct and relevant communication impact cus-
tomer’s emotions and are the first steps to 
build long-term relationship.

Immerse yourself within 
customer’s world

The goal of UX research is identification of 
the needs that customers might not know 
they exist. Thanks to various studies we can 
see the different perspective, verify what 
our responders need and conclude how to 
design product/service. What kind of results 
you might expect? Who are our users? What 
is the profile of our target group? What are 
their needs? What are their expectations 
towards our product? What kind of actions 
they have to do? Are they open to changes? 
What are their feelings?

Qualitative research with users
Qualitative tests involve participation of 
users being observed by researchers in their 
natural environment, offering an assessment 
of the usability of a product/service. In this 
type of study users deal with using of prod-

have to take into the consideration that im-
plementation of UX is first and foremost the 
investment not the cost! Solutions resulting 
from using UX will impact revenue in long 
term perspective. We have to remember that 
the main goal of each company is continuous 
growth. Within competitive market the key 
challenges remain: meeting user/customer 
needs through delivering the best user ex-
perience and improving company’s financial 
results. 

10X – 100X ROI
“Every dollar invested in ease of use returns 
$10 to $100”. This statement is made from 
global business juggernaut IBM. Apart from 
that it is crucial to consider user needs early 
in the process rather than at the end of it. It 
is worth remembering that the concept and 
assumptions are important. Effective cus-
tomer experience management may bring 

In previous article (Strefa PMI no 20, pages 
18-19) you can read about User Experience 
general concept. In this reading I will try to 
answer what kind of tools can help to take 
the most of this approach. 

There is a  common saying that the cus-
tomer is always right. Is it really the case? 
Henry Ford stated “If I  had asked people 
what they wanted, they would have said fast-
er horses”. Customer is the core of any user 
experience method. Let’s have a  look what 
UX tools can help to identify and uncover 
the real customer’s needs. In many cases 
customers are not fully aware of their needs. 
This is the great starting point to utilize UX 
method.

Does it pay off?
Before I  go through the details let’s focus 
on value of using them and why does it pay 
off.  By planning the strategy of company we 
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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.

Ewa
Serwa

data and maximize completion rates a good 
survey design is a must. 

Outcomes are key
In this article I gathered the most common 
tools within User Experience. They are the 
basis to further conclusions drawing. Out-
comes of the research allow to build perso-
nas, experience mapping, user stories cre-
ation, scenarios mapping. All of the above 
contribute to design great user experience 
and provide opportunity to develop amazing 
products or services.

It is important to know what kind of tool 
to use in which scenario or environment. It 
is good to know what are the constraints 
and benefits of using all of them to better 
prepare research and to obtain valuable data 
for further steps in your UX design process. 
Skillful application of the techniques allow 
you not only to find to answers to given 
questions but also to discover new insights. 

Is the user always right? Definitely there 
is something on when the user decides not 
to use your product. It should give you a trig-
ger to reflect what might be the reason and 
think of a user experience tool you can use 
to fix it. Bear in mind to put your user in the 
centre of UX design to make sure that prod-
uct/service meet his needs.  Customer might 
not know what he really wants, however UX 
tools serve as a great help to identify his ac-
tual needs and to satisfy them.

Consulting and proof-reading 
Aneta Wereszczak

Ethnographical research diary is the study 
in which participants are asked to keep a di-
ary noting their opinions, attitude and ex-
perience connected with the object of the 
research.

Qualitative research with users
Quantitative research serves as indirect as-
sessment of the usability of a design. They 
can refer to user’s performance (e.g. success 
rate, activity completion time, number of 
failures). They can also refer to user’s per-
ception of usability (e.g. satisfaction survey). 
The outcome are simply numbers which have 
to be interpreted together with reference 
point.

Immoderate remote research is a  tech-
nique of gathering of quantitative data about 
behaviour and opinion of users. It allows to 
study the vast spectrum of users. Moderator 
does not have any impact on the study and 
it is easy to organize international research 
in multiple languages. The lowlight of using 
this technique is no control over research 
environment and it is hard to measure emo-
tional dimension. It is easy to find answers to 
who, what, how much nevertheless it is hard 
to understand why and how!

Survey frequently is simple tool of gath-
ering information. Usually consists of a  set 
of questions and opinions on given topics. 
It is becoming a more expected tool for UX 
practitioners. However, creating a good sur-
vey is difficult. You can easy waste your time 
and money if the user is not at the centre 
of the process. In order to generate quality 

uct/service/application and verify which ele-
ments work well and which are problematic. 
That way UX researcher can determine which 
element is really poorly or extraordinarily de-
signed. These kind of studies we can conduct 
in real or laboratory environment. According 
to UX Alliance just five users might find 80% 
of failures. Duration of test usually takes up 
to two weeks of recruitment, then you can 
use agile approach to summarise and imply 
modifications.

Focus group is a small number of people 
brought together with researcher/moderator 
to concentrate on a specific topic in order to 
deeply understand the user and to verify the 
concept. The goal of such group is to discuss 
instead of to provide individual responses to 
asked questions. Duration of study takes ap-
proximately four weeks. 

Individual interviews are the conversa-
tions between two (or more) people. It allows 
precise understanding how and why and 
gives possibility to capture responder’s emo-
tions. Moderator can ask additional ques-
tions. Interviews take place in controlled en-
vironment. Duration of interview takes from 
45 to 90 minutes. We have to notice some 
lowlights of this study which are high cost, 
limited test group and subjective results.

Ethnographical research is a  study con-
nected with direct user’s observation in their 
natural environment. By observing the be-
haviour of users it allows to understand the 
actual use of product. It demands a  lot of 
time for observation and analysis. In some 
cases, observation is impossible due to inti-
macy and trust.
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Empathy – the heart of design 

Aneta Wereszczak

way of thinking. It is something that should 
take place before taking the action. Design 
Thinking approach is serving as the tool to 
produce solutions that customers will love. 
The whole concept is human-centered and 
targeted on the user. It changes complete-
ly the way in which products and services 
are being produced. It sets customer and his 
needs at the center of the process. In result 
processes and services will be welcomed by 
users, technologically workable and eco-
nomically justified.

Innovation starts with empathy
Why? The deep understanding of the needs 
and problems of the user is the first stage 
of Design Thinking. The crucial thing is to 
recognize the hidden and intuitive moti-
vations which affect human’s choices and 
behaviors. By using an empathic approach 
you attempt to get closer to the users, their 

as spectacular disasters. What might be the 
reason for the latter? It could be wrong mar-
keting campaign or the situation in which 
no one, apart from inventor, is interested in 
the product. Is there a remedy for the lack of 
attention? Customers simply choose those 
products, services or activities which were 
designed thoughtfully for them. I think that 
Frank Chimero, illustrator and author of The 
Shape of Design, got it right by saying: “Peo-
ple ignore design that ignores people”.

Design and Design Thinking
The word design has shifted its meaning. It 
is no longer connected only with esthetics. 
Design is no longer an activity – it is the 

Over the last decades, due to the ongoing 
transition related to the globalization and 
product standardization within the world 
market, respective products have gradual-
ly began to look similar. Additionally, ob-
servant customers increasingly would like 
to feel special and get the impression that 
business produced something especially 
for them. 

That is why producers from various business 
areas should carefully analyze their custom-
er’s needs and constantly make adjustments 
to the products and services. Preferably, if 
those adjustments were market disruptive. 
Together with the development of the tech-
nology we can observe big successes as well 
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PMP certified Project Manager working for 
the largest IT company in the world. Design 
Thinking Practitioner and Coach. Volunteer 
at the Project Management Institute (Po-
land, Wroclaw). Organizer of the conference 
Psychology in Business and Project Man-
agement.

Aneta 
Wereszczak

the user. This is where empathy becomes 
important.

Challenges 
For most people gaining empathy is intuitive. 
However, there might be the challenge of 
forgetting of designer’s own role, expertise, 
values and opinions. It might be needed to 
empathize with a  user far away from the 
designers own perspective. The potential 
conflict created between the designer and 
the user’s perception can result in failing 
to empathize with people of different views, 
experiences and who have conflicting ideas. 
It is maybe one of the most challenging lim-
itations when considering the designers em-
pathic horizon, and the designer might not 
even realize the empathic failure as a result 
of being blinded by own values and believes. 

If you would like to create a  product or 
service that will differentiate from multiple 
similar ones – get to know your users and 
empathize with them to understand why and 
how they would like to use it.

According to Microsoft CEO Satya Nadella 
“empathy is, among other things, a key source 
of business innovation”. He says also that 
although many regard it as a “soft skill” not 
especially relevant to the “hard work of busi-
ness”, it is a wellspring for innovation, since 
innovation comes from one’s ability to grasp 
customers’ unmet, unarticulated needs.

helped them to reframe their challenge to 
a warming device rather than a new kind of 
incubator.

Empathise methods
Empathy helps design thinkers to set aside 
their own assumptions about the world in 
order to gain insight into their users and their 
needs. Margaret Mead was right when say-
ing “What people say, what people do, and 
what they say they do are entirely different 
things”. People might not express all the de-
tails. They may hold back some information 
because of fear or lack of trust. Additionally, 
they may express themselves not in very ar-
ticulated way which requires emotional sen-
sitivity and intuition in order to extract the 
right insight.

Please find some of the Empathize meth-
ods:

 ■ Assume a beginner’s mindset
 ■ Ask What-How-Why
 ■ Ask the 5 whys
 ■ Conduct interviews with empathy
 ■ Build empathy with analogies
 ■ Use photo and video user-based studies
 ■ Use personal photo and video journals
 ■ Engage with extreme users
 ■ Story share-and-capture
 ■ Create journey maps.
Development of the empathy is needed to 

thoroughly understand people. In many cas-
es observation of people’s behavior can prove 
that users apply their own adjustments 
which might in result become the inspiration 
towards new products or services. 

How it works?
Gaining empathy is a  fundamental starting 
point in design. The importance of “stepping 
into the users shoes” brings the new per-
spectives on how and what the user needs. 
In order to get this insight the designer needs 
to find a way to people’s minds and hearts in 
order to create innovative solutions. Empa-
thy in design is often seen as a  basic emo-
tional aspect and a key quality of a design-
er. A  human-centered approach to design 
puts the users of the service in the center of 
the design process and brings the designer 
a  deep understanding of the user’s circum-
stances and experiences. Reaching these 
insights inform and inspire the designer and 
is one of the most important parts of de-
sign. The designer needs to relate to the user, 
meaning going beyond just knowing about 

lives and experiences. The approach will in-
crease the likelihood of designing a product 
or service that meets the user’s needs. De-
sign empathy is founded on the user’s real 
experiences to address new challenges. By 
allowing a deep understanding of the user’s 
needs (by stepping into the users shoes), the 
design process will be enabled to not only 
focus upon rational and practical aspects, 
but will enable to dig deeper into personal 
experiences and private contexts. This, as 
a result, will unlock a creative ability for in-
novation.

According to Dr. Prabhjot Singh, Director 
of Systems Design at the Earth Institute 

“We spend a lot time designing the bridge, but 
not enough time thinking about the people 
who are crossing it.” This is so true! Have 
you ever come across the product you didn’t 
want to use or didn’t know how to use? It 
is becoming more and more obvious that 
the product that does not suit its users will 
simply not sell. Let’s consider the example 
of Segway HT (Segway Human Transporter) 

– a  two-wheeled self-balancing electric ve-
hicle, ridden while standing up. Why it didn’t 
become popular and didn’t sell well in Po-
land? Mainly due to the cost (you could buy 
few labelled bikes or scooter instead) and 
lack of access to spare parts. 

What is Empathy?
Empathy is often defined as a skill or an in-
terpersonal ability to understand other peo-
ple’s feelings and thoughts without having 
had the same experience. IDEO (global de-
sign company) defines empathy as the fol-
lowing: “Empathy is the capacity to step into 
other people’s shoes, to understand their lives, 
and start to solve problems from their per-
spective”. Human-centered Design Thinking 
approach is premised on empathy. The peo-
ple you are designing your product or service 
for should become your North Star, a specific 
roadmap which enables to create innovative 
solutions. All you have to do is empathize, 
understand them and bring them along with 
you in the design process. With empathy, we 
can gain insights that could not be gathered 
by any other methods. Check out the story 
of the The Embrace Warmer at: embrace-
global.org. A team of postgraduate students 
from Stanford University in USA has worked 
on the development of a new type of incuba-
tor for developing countries. Their direct con-
tact with mothers in remote village settings 
of Nepal who were unable to reach hospitals, 
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women in the organisation, they were simply 
not in the project management team. Until 
we challenge the status quo, change will 
never happen.

In the 2017 survey, Tackling Resource 
Shortage in Project Management Industry, 
the ILX group identified that men outnumber 
women 4 to 1, in the senior roles. With so few 
women in senior project management roles, 
it can be hard for junior women to identify 
that there are realistic career paths for them 
in their future. I believe it is also fundamen-
tal for junior men in project management 
to work with women as their seniors in the 
workplace to learn the importance of diversi-
ty. The best way to learn is by example.

In February and March, to celebrate Inter-
national Women’s Day, you were sharing 
the profiles and stories of some incredible 
women who have flourished in their pro-
ject management careers. Could you tell 
our readers what inspired you to lead such 
a  great initiative #CelebratingWomenIn-
ProjectManagement? 

I was disappointed by the lack of women’s 
voices online in blog posts, podcasts, and 
webinars, etc. I kept thinking that there are 
all these fabulous women working in the field 
of project management, and we hardly ever 

opt-out of the workforce to concentrate on 
family.

The second thing is no acknowledgement 
that there is a  diversity issue in the work-
place. Project management has a  diversity 
problem. While the number of women may 
vary across organisations, overall – women 
make up only 30% of the profession.

If we don’t acknowledge that there is 
a problem, then how can we tackle it? 

I  once asked a client where all the wom-
en were in the team of project managers as 
there were not many. This was a  team of 
about 25-30 project managers. He replied 
that one team member was on maternity 
leave, and that there was one other woman. 
The client felt that this was an okay situa-
tion and that women were fairly represented 
in their team even though it was very obvi-
ously mostly men. I  found this an interest-
ing perspective, as there wasn’t a  diversity 
problem in the company – there were indeed 

I would like to ask you why is the project 
management profession not equally repre-
sented by both men and women? 

I believe that men and women both have 
the skills to be exceptional project managers. 
So if we all have the capability to be excep-
tional project managers, why is there still 
a big gap in the numbers of men and women 
in the profession? The answer to this ques-
tion is complicated. Here are some things to 
consider.

The first is lack of flexible working en-
vironments. This is a  big issue for working 
parents. I  know a  lot of organisations that 
claim to have flexible working arrangements, 
although I  am yet to see one that actually 
works. I  have had colleagues tell me that 
they felt they had to choose between their 
family and career as there was “not enough 
room” for both. The lack of flexible work-
ing environments often means that women 
leave the profession, make career changes 
to professions that are family friendly and 

Visibility is key!
The interview with Elise Stevens, Podcaster, Speaker, Facilitator, 
conducted by Ewa Serwa
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Ok! Let’s talk about the future of project 
management. Do you think project man-
ager is the most wanted profession? 

I  think the profession is under-valued in 
some organisations. There are some organ-
isations that have great project managers, 
they are valued and great outcomes are de-
livered. In my experience these organisations 
are rare. 

For example, let’s look at start-ups - If you 
were to ask the management team of a start-
up, should they employ a project manager to 
assist them to deliver, they would probably 
say no – why do we need all that governance 
and process to deliver our product? Yet a pro-
ject manager with the right skills could add 
significant value to the start-up.  

The skills and experience in delivering out-
comes can sometimes be perceived as over-
head, and not adding value to the process. 
I believe that this is linked to low levels of 
project management maturity within the or-
ganisation. 

Project management is not often viewed 
as a ‘professional’ career. I love hearing peo-
ple say: “I can be a project manager – how 
hard can it be”. To be a highly effective pro-
ject manager requires high levels of leader-
ship, EQ and technical project management 
skills. 

If we look at the work that Colin Ellis is 
doing about the importance of EQ, the na-
ture of work is changing to be more “project 
based” as part of our normal work. I  am al-
ready seeing that with my clients. 

By changing things around including the 
PMO, we can demonstrate what it means to 
deliver great outcomes. Organisations need 
to take a  tough look at their project man-
agement capability and want more from it. 
It also means that operational departments 
need to understand how they have contrib-
uted to the situation and change as well. 
I  believe that the new breed of PMOs will 
make a significant difference to the future of 
project management.

I also think it is about how project manag-
ers perceive themselves and the work they 
do.

Is there the need to change project man-
agement and simplify processes to meet 
satisfaction of the clients? 

Yes, the profession needs to change – too 
much governance and everyone is unhappy; 
too little governance and it can be chaos. 
It is all about identifying what is important 
to the customer and working together effi-

we be honest about who we are and what 
we stand for. It is when we are ourselves 
that we truly believe in what we are doing, 
and can achieve the best results, and make 
genuine connections with colleagues. There 
is no standard template that identifies how 
to be a project manager – you do not need to 
look, dress and lead your teams in a certain 
way.  Simply be yourself – it keeps things 
interesting! No great opportunity, change or 
joy comes from acting like everyone else – in 
life, or in the workplace.

Second: Visibility is key! Be visible to your 
stakeholders, to your organisation, and in the 
project management community. There is 
nothing wrong with a being a self-promoter. 
If you are not going to say how fabulous you 
are, and what a great job you are doing, then 
you can’t expect others to know about or 
recognise your great achievements. We need 
to change the mindset of: I don’t need to do 
anything for people to realise my brilliance. 
Unfortunately, in the workplace it simply 
doesn’t happen that way. 

Third: Encourage other women to be 
visible. Being a champion of other women is 
a great way to increase the visibility of wom-
en in the profession. Encouraging others to 
share their achievements, and to be vocal in 
the community whether it is at events, on-
line, or in the workplace with colleagues is 
a great way to give back.

Fourth: Have a  great network. It’s not 
just about having a  great network of sup-
porters, but a great network of people who 
employ project managers. Having a  strong 
network provides you with a  fantastic way 
to find like-minded women to discuss expe-
riences with, learn from, and share your own 
expertise. My network is very important to 
me and includes women from diverse back-
grounds. They provide support, encourage-
ment and a  sounding board for discussing 
opportunities, issues and frustrations. In 
turn, I  provide my ongoing support and en-
couragement to them. Networking is a great 
way to give back – the more you give, the 
more you grow! Your random acts of kind-
ness and encouragement help women more 
than you may realise, and your involvement 
in your network is very likely to help you find 
your next big, exciting role.

Fifth: Take advantage of opportunities. 
Often opportunities are presented to us on 
a  platter, and we don’t take advantage of 
them. Taking advantage of opportunities 
as they arise is a great way to explore new 
things.

get to see or hear about their stories: what it 
is like to be a woman working in the field of 
project management, what the strengths are 
that we bring to the profession, and why we 
bring much needed team diversity.

My overall impression of conferences, pa-
pers, books and social media channels is that 
there are great women doing great things 
and yet we never seem to hear about these 
achievements. I  wondered why women are 
under-represented in the profession. Is it the 
lack of visible female role models? If most of 
the voices are male, then women will strug-
gle to be seen and heard, and to feel inspired 
by the great achievements of both men and 
women.

If we look at the project management con-
ference environment (apart from PMI Poland 
Chapter and APM in the UK) there appears to 
be few events where women get the oppor-
tunity to learn from other women about how 
to have a  great career in project manage-
ment, and how to deal with issues that spe-
cifically relate to women. It was time to do 
something about this imbalance and show-
case women’s achievements in the field. In-
ternational Women’s Day offered a fantastic 
event to tie into the initiative. 

The profiles offered a channel that women 
can express in their own words the achieve-
ments they have made, and how to support 
other women to flourish in the profession. 
The project attracted a  global response 
which was awe inspiring.

Being able to share all the fabulous profiles 
and showcase so many great achievements 
was beautiful, and highly satisfying. I  am 
looking forward to seeing what next year’s 
initiative can achieve. My goal for next year 
is 100 profiles. I  look forward to seeing the 
amazing women who step forward to regis-
ter! Be sure to follow me online to join in. It 
has been a tremendous inspiration to my fol-
lowers to see all of these incredible women, 
from all over the globe share their stories.

 
Let me ask one of your questions. How can 
women stand out in the field of project 
management?

I believe that women can stand out in the 
field of project management by doing these 
5 things.

First: Be yourself – the real you! Often, 
we change ourselves to fit in with the group. 
When teams of project managers comprise 
mostly of men, women often try to change 
themselves into something else ‘more suit-
able’, when in fact it is very important that 
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What is effective leadership? 
Projects can be hard work – sometimes 

nothing goes right, and you can feel that 
you are one step ahead of impending disaster 
(and unhappy stakeholders).

To be an effective project manager, one 
must be an effective leader. Just because 
you are the project manager, doesn’t mean 
that people will give their 110% for you. Peo-
ple smell fake very quickly. 

Being an effective leader to me means 
being myself, showing passion and commit-
ment, so that people want to bring their “A” 
game to work every day, and be with you 
through the good times and the bad. There 
are several elements to effective leadership, 
including: never take your team for granted; 
take time to understand your team, and the 
team dynamics; understand the politics of 
the environment; and assist your team to be 
best they can be.

Effective leadership is all about creating 
and maintaining the most effective environ-
ment for the team to work in, and allowing 
them to be the best they can be.

What are your golden recommendations 
for successful project managing? 

My golden recommendations for suc-
cessfully managing projects are: Believe in 
yourself and your abilities – if you don’t, 
no one else is going to! Invest in yourself 

– taking time to learn new things will help 
keep you fresh and relevant! Know and un-
derstand your stakeholders. Be the kind of 
leader you would look up to and respect 
yourself as a team member. Always look for 
opportunities to improve the project deliv-
ery process.I have found the ‘people aspects’ of a project 

to be one of the biggest challenges; whether 
that be managing stakeholder expectations, 
creating and leading the team, or managing 
vendors. My goal is always to be an excep-
tional leader. I believe it is a continual learn-
ing process – there is no such thing as a fin-
ish line!

My approach to be an exceptional leader 
is to:

 ■ Understand my strengths and 
opportunities for improvement

 ■ Invest in my leadership development
 ■ Take a coaching approach to leadership
 ■ Know, understand and support all 

members of the team
 ■ Try new approaches to leadership
 ■ Retain my sense of humour throughout 

the project journey.

ciently to establish what the best process is 
to ensure that the project delivers the cor-
rect outcome.

I  think the first step is to discuss with 
the customer what do they want and how 
do they want to be engaged with during the 
project. This can be challenging as the PMO 
often has very structured approach to the 
delivery of projects. 

Producing 25 documents “just because it 
is part of the process” is not doing any body 
any favours. 

If a part of the process is not adding any 
value, influence others to change. There are 
always opportunities to influence and bring 
about transformation. Actively seek out im-
provement opportunities.

What was the biggest challenge in your 
projects? And how did you deal with it? 

Elise works with women in project manage-
ment roles to reinforce within themselves 
their true value to their team, company and 
industry. She provides a  channel for wom-
en’s voices to be heard, supported and em-
braced in project management. 
For over two decades, Elise has worked 
closely with project managers to positive-
ly impact and innovate effective manage-
ment processes. She has collaborated with 
a  range of organisations including Queens-
land Urban Utilities, Ipswich City Council, 
Coca-Cola Amatil, Hutchinson Telecoms 
and Ansett Australia.

Elise
Stevens
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Wakacje ze Strefą PMI!
Letni konkurs fotograficzny

Strefa PMI jest kwartalnikiem ukierunkowanym na szerze-
nie dobrych praktyk zarządzania projektami. Bez wątpienia 
jedną z  nich jest zachowanie zdrowej proporcji pomiędzy 
życiem zawodowym a prywatnym, czy między pracą a od-
poczynkiem. Dlatego też, aby zwrócić Waszą uwagę na ten 
ostatni, po raz kolejny ruszamy z  wakacyjnym konkursem 
fotograficznym dla naszych Czytelników.

Będzie nam bardzo miło towarzyszyć wam podczas relak-
su na słonecznych plażach, w amazońskich dżunglach czy 
przydomowym ogródku.

Pokażcie, jak wypoczywacie z  naszym kwartalnikiem 
(w wersji drukowanej bądź elektronicznej) i zdobądźcie jed-
ną z 10 rocznych prenumerat Strefy PMI oraz inne nagrody, 
m.in. książki o  tematyce nawiązującej do zarządzania pro-
jektami. Pierwsze miejsce zostanie nagrodzone wejściówką 
na wrocławską konferencję – Psychologia w Biznesie i Za-
rządzaniu Projektami – Edycja 2018. Pamiętajcie, aby za-
brać ze sobą dowolne wydanie i uwiecznić je w wakacyjnej 
scenerii.

Zdjęcia przesyłajcie na naszą skrzynkę redakcyjną redak-
cja@strefapmi.pl. Dajcie nam również znać w  jakich oko-
licznościach zostały zrobione. Autorzy najciekawszych zdjęć 
zostaną poproszeni o podanie danych adresowych do wysył-
ki, tak więc nie musicie ich przesyłać z pracami konkursowy-
mi. Termin nadsyłania prac to 26 sierpnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu w raz z przesłanymi przez Was 
fotografiami już w następnym numerze!

Obok przypominamy, jakie wspomnienia dostarczyli nam 
Laureaci zeszłorocznej edycji oraz inni Czytelnicy, którzy 
podsyłali nam swoje zgłoszenia do letniego konkursu foto-
graficznego.

W  zeszłym roku Strefa PMI zwiedziła kawał świata – od 
północnego Sztokholmu, przez Szwajcarię, po południową 
Chorwację. Nie zabrakło nas również w  waszych ogród-
kach, mieszkaniach, czy biurach. Dzięki wam zwiedziliśmy 
całą Polskę – morze, jeziora, góry, i wiele pięknych polskich 
miast. 

Pozostaje nam tylko zapytać, gdzie zabierzecie nas 
w tym roku?

Szczegóły konkursu oraz pełny regulamin wkrótce pojawią 
się na naszej stronie: www.strefapmi.pl 

Oprac. Andrzej Kacperski

Oto zeszłoroczni zwycięzcy:

Miejsce 1: Anna Niedziela,
której towarzyszyliśmy 

w żegludze po Adriatyku

Miejsce 3: Anna Gambal,
z którą odwiedziliśmy 

sztokholmskie nabrzeże

Miejsce 4: Monika Niedziela,
która zabrała nas ze sobą na skały 

chorwackich wysp

Miejsce 5: Przemysław Wójcik,
z którym dotarliśmy na alpejskie szczyty

Miejsce 2: Joanna Błaszczyk,
z którą Strefa zwiedzała zakątki 

Wrocławia

mailto:redakcja@strefapmi.pl
mailto:redakcja@strefapmi.pl
http://www.strefapmi.pl
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Trenując konia, trenujesz siebie
Z Małgorzatą Dzieżyc, kobietą sukcesu, doświadczonym 
kierownikiem projektów, coachem oraz założycielką 
Pegasus Coaching rozmawia Edyta Samborska

naszych działań uczymy się, jak być lepszymi 
ludźmi. 

Kończyłaś psychologię na Uniwersytecie 
SWPS. W obecnych czasach umiejętności 
miękkie są coraz bardziej cenione wśród 
kadry managerskiej. W  jaki sposób znajo-
mość psychologii pomaga Ci w codziennej 
pracy kierownika projektu?

Wykształcenie psychologiczne zdecydo-
wanie nastawia na ludzi i budowanie relacji 
w zespole. Mimo ogromnego postępu w ba-
daniach na temat zarządzania i przywództwa 
oraz rosnącego poziomu inwestycji w  szko-
lenia w  organizacjach, wciąż spotykam się 
z  managerami i  osobami na kierowniczych 
stanowiskach, którzy patrzą na projekty 
z  perspektywy celu – wdrożenia, budżetu, 
harmonogramu – pomijając zupełnie aspekt 
wpływu, który ten cel będzie miał zarówno 
na zespół projektowy, jak i  na końcowych 
użytkowników. Znajomość psychologii po-
maga połączyć te dwa wątki i prowadzić pro-
jekt tak, aby spełniał kryteria sukcesu zarów-
no dla klienta, jak i członków mojego zespołu. 

nas pracy nad relacją, ale korzystania z wie-
dzy i doświadczenia, które już posiadamy. 

Odmienne podejście do treningu koni kła-
dzie nacisk przede wszystkim na zbudowanie 
relacji opartej na zaufaniu, która pozostawia 
zwierzęciu pole do wyrażenia swojego zdania, 
podjęcia inicjatywy i  pokazania cech osobo-
wości. W takiej pracy jest miejsce na myśle-
nie, rozwiązywanie problemów i kreatywność 
ze strony zarówno konia, jak i  człowieka. 
I  tutaj zdecydowanie pojawia się obszar do 
rozwoju dla nas, w kontekście przywództwa, 
komunikacji, czy budowania relacji. Nasza 
osobowość, emocje i  umiejętności miękkie 
stają się naszym głównym narzędziem pracy, 
a wsłuchując się w konia i patrząc na efekty 

Antoine De Pluvinet twierdzi, iż „trenując 
konia, trenujesz siebie”. Czy zgadzasz się 
z tym stwierdzeniem?

I tak, i nie, bo to zależy od efektów, które 
chcemy osiągnąć w pracy z koniem i metod, 
które stosujemy. Jeśli dążymy do wytreso-
wania zwierzęcia tak, by jego zachowanie 
było jak najbardziej przewidywalne i  by bez 
zawahania spełniało ono nasze polecenia, 
korzystamy z  narzędzi szkoleniowych i  me-
tod, które w  jednoznaczny sposób pokazują 
koniowi, co mu wolno, czego nie, jakie mamy 
oczekiwania i jaka jest jego rola. Często są to 
sprawdzone i  ugruntowane metody szkole-
niowe, oparte na warunkowaniu klasycznym 
i  instrumentalnym, które nie wymagają od 
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Psycholog, coach i  kierownik projektów, 
z  wieloletnim doświadczeniem zdobytym 
w  międzynarodowych organizacjach (m.in. 
PwC, EY, Samsung, Lionbridge). Od 2009 
roku prowadzi warsztaty i programy rozwo-
jowe z końmi dla kadry zarządzającej, zespo-
łów i  osób indywidualnych metodą Horse 
Assisted Education. Pomysłodawczyni i  za-
łożycielka Pegasus Coaching.

Małgorzata 
Dzieżyc

podwładni u  swoich przełożonych. Cenimy 
liderów godnych zaufania, posiadających 
wizję i  energię do jej realizowania, którzy 
wierzą w  to, co mówią i  z odwagą robią to, 
co uważają za słuszne. Jednocześnie kolejne 
pokolenia osób wchodzących na rynek pracy 
mają coraz wyższe oczekiwania wobec ma-
nagerów i od jakości kadry zarządzącej zależy, 
czy utalentowany pracownik zostanie w  fir-
mie, czy zdecyduje się ją porzucić.  

Gdy manager spotyka się na padoku 
z  600-kilogramowym zwierzęciem i  ma za 
zadanie poprawdzić je z punktu A do punktu 
B, nie pomoże mu jego pozycja w organizacji, 
procedury ani dział HR. Pozbawiony narzę-
dzi wpływu w postaci kija i marchewki, musi 
uruchomić swoje wewnętrzne zasoby i wsłu-
chać się w informację zwrotną, którą daje mu 
koń, a także we własne emocje i przekonania. 
Ma szansę poznać uniwersalne prawdy o so-
bie, które wykraczają daleko poza sytuację 
ćwiczenia na padoku, np. z  jakim nastawie-
niem podchodzę do nowych wyzwań? Jak 
reaguję, gdy sprawy idą nie po mojej myśli? 
Z jaką energią wchodzę w nową relację? Jak 
buduję autorytet? Co istotne, feedback pły-
nący od koni jest szczery i nieprzefiltrowany 
przez normy społeczne, czy kulturowe, a re-
fleksje, które pojawiają się podczas ćwiczeń 
często przenieść można na życie zawodowe 
i prywatne. 

W  przeciwieństwie do tradycyjnych szko-
leń, warsztaty z  końmi nie oferują ustan-
daryzowanej wiedzy, którą można zapisać 
w punktach i przekazać w jednakowej treści 
kolejnym grupom. Na przebieg warsztatu 
wpływa wiele czynników, a  doświadczenie 
każdego uczestnika jest unikalne i adekwat-
ne do jego potrzeb i możliwości. I ten aspekt 
naszych zajęć liderzy cenią sobie najbardziej. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych suk-
cesów.

i  doświadczeniem i  wspólnie dyskutować 
nad kierunkiem rozwoju tej metody. Kon-
ferencja odbywa się co roku w  innym kraju, 
a w Polsce miałyśmy przyjemność organizo-
wać ją w 2008 i 2014 roku. Ta druga edycja 
(a  w  historii stowarzyszenia jubileuszowa 

– dziesiąta) szczególnie zapadła mi w pamięć, 
ze względu na miejsce, w  którym się odby-
wała – zaprosiliśmy uczestników do niezwy-
klej Krainy Wolnych Koni w  mazurskiej wsi 
Radzie, gdzie na 40 hektarach stado koni 
żyje w warunkach zbliżonych do naturalnych, 
ciesząc się swobodą i przestrzenią. 

Poza oczywistymi kwestiami związanymi 
z  organizacją eventu o  tej skali, jak opra-
cowanie warstwy merytorycznej, wsparcie 
prelegentów, czy koordynacja transportu 
i  cateringu, musieliśmy jako organizatorzy 
zmierzyć się z różnymi nietypowymi wyzwa-
niami, np. jak zapewnić możliwość bezpiecz-
nej interakcji 60 osób z  końmi, które swo-
bodnie poruszają się po 40 hektarach i nigdy 
wcześniej nie spotkały tak dużej grupy ludzi 
na raz. Na wczesnym etapie przekonaliśmy 
się, że wiele czynników, które mogły zaważyć 
na tym, czy wydarzenie okaże się sukcesem 
czy porażką leży poza naszą kontrolą, np. po-
goda (konie pozostają na pastwisku niezależ-
nie od opadów, ale dla ludzi przebywanie na 
otwartym terenie w  trakcie ulewy nie musi 
być przyjemne). Ta ograniczona możliwość 
kontroli i planowania, a tym samym niepew-
ność i  ryzyko, które się z  tym wiązały, były 
czymś, na co na wczesnym etapie cały nasz 
zespół organizatorów musiał się zgodzić i za-
akceptować. Ważna lekcja dla mnie z  tego 
doświadczenia była taka, że choć każdy z nas 
ma inny poziom tolerancji stresu i  radzenia 
sobie z niepewnością, to aby „dowieźć” pro-
jekt tej skali do szczęśliwego końca, każdy 
członek zespołu musi czuć się upoważniony 
i zobligowany do wzięcia odpowiedzialności 
za jego powodzenie. To wymaga odwagi i ela-
styczności i głęboko wierzę, że te dwie cechy 
powinniśmy szczególnie rozwijać w  sobie 
i wspierać w naszych współpracownikach.  

W  Pegasus Coaching organizujesz warsz-
taty, podczas, których zabieracie manage-
rów wysokiego szczebla z tradycyjnych sal 
szkoleniowych i  zapraszacie ich do eks-
perymentowania w  terenie. Czego o  swo-
ich umiejętnościach liderskich mogą do-
wiedzieć się od koni uczestnicy Waszych 
szkoleń?

Osoby zawodowo zajmujące się trenowa-
niem koni dość wcześnie zaobserwowały, że 
konie poszukują u ludzi podobnych cech, jak 

Zaplecze psychologiczne bardzo przydaje się 
też w pracy zdalnej, kiedy nie mam możliwo-
ści spotkań „na żywo”. Pomaga dostosować 
sposób komunikacji do odbiorców oraz do-
strzec różne możliwe przyczyny zachowania, 
intencje i  postawy, co jest konieczne w  za-
rządzaniu zespołem na odległość. 

Jesteś promotorką Horse Assisted Educa-
tion – innowacyjnej i nowatorskiej metody, 
która znakomicie sprawdza się w  dzisiej-
szej szybko zmieniającej się rzeczywisto-
ści. W jaki sposób coaching z końmi poma-
ga wspierać rozwój osobisty?

Coaching z końmi to propozycja dla osób, 
które mają gotowość i odwagę do poznania 
siebie i  pracy nad sobą. Przede wszystkim, 
padok czy pastwisko to dla większości moich 
klientów zupełnie nowe i nieznane środowi-
sko – w przeciwieństwie do klimatyzowanej 
sali szkoleniowej – i  już samo to miejsce 
wyciąga ich ze strefy komfortu i  zaprasza 
do nowych doświadczeń. W relacji z koniem 
nie da się uciec ani schować za przyklejonym 
uśmiechem, nie liczy się autorytet płynący ze 
stanowiska, nie liczy się nasz status mająt-
kowy, społeczny ani liczba „followersów” na 
Instagramie. Konie zapraszają nas do bycia 
sobą, w całości, i skonfrontowania się z tym, 
co w sobie lubimy oraz tym, czego nie chce-
my, czy nie doceniamy. Odpowiednio dopa-
sowane ćwiczenia i  bezpośrednia, szczera 
i natychmiastowa informacja zwrotna, którą 
otrzymujemy od koni, weryfikują nasze wy-
obrażenia o samych sobie i pozostawiają pole 
do eksperymentowania. W  obecności koni 
pojawiają się w  nas emocje i  wychodzą na 
jaw przekonania, z którymi mamy okazję się 
zmierzyć w  przyjaznym, bezpiecznym oto-
czeniu (konie to bardzo wyrozumiałe istoty!). 
Naukę płynącą z tych doświadczeń, nierzad-
ko bardzo zaskakującą i  odkrywczą, klienci 
przenoszą na inne sfery swojego życia, za-
równo zawodowe, jak i prywatne, a energia, 
która pojawia się w  trakcie warsztatów po-
maga im wprowadzić trwałe zmiany w swo-
im postępowaniu. 

Jesteś współorganizatorką międzynarodo-
wych konferencji EAHAE – największego 
wydarzenia dla osób związanych z  obsza-
rem Horse Assisted Education. Jakie umie-
jętności w kontekście biznesowym daje Ci 
organizacja tak dużego wydarzenia?

Konferencje EAHAE (European Association 
of Horse Assisted Education) to wyjątkowe 
wydarzenie, na które zjeżdżają się praktycy 
HAE z całego świata, by podzielić się wiedzą 
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Dlaczego zdecydował się Pan na działal-
ność w PMI, jaka była Pana główna moty-
wacja?

W  2002 roku, kiedy to wszystko się za-
częło, zarządzanie projektami postrzegane 
było w  Polsce jako działalność dodatkowa, 
bez usystematyzowanego podejścia. Jednym 
z głównych moich motywów, aby coś w tej 
sprawie zrobić była mapa zamieszczana na 
ostatniej stronie wydawanego wtedy perio-
dyku PMI Today. Otóż obszar Polski pokaza-
ny był jako jedna „szara strefa”, a nie „Strefa 
PMI” [uśmiech], a przecież nic tak nie moty-
wuje jak fakt, że inne kraje łącznie z naszymi 
sąsiadami były bardziej zaawansowane i  po-
siadały swoje oddziały. 

Jak wyglądały początki?
Rzeczywistość wyglądała następująco: 

nie było Polski na mapie PMI, mieliśmy tylko 
kilkunastu posiadaczy certyfikatu PMP, brak 
standardu i  terminologii zarządzania projek-
tami w języku polskim, ograniczone możliwo-

Rok 2018 to rok piętnastych urodzin PMI Poland Chapter. Jest to dla nas szczegól-
ny, jubileuszowy czas, który chcemy uczcić we wszystkich oddziałach PMI w Polsce! 
Planujemy też przedstawić historię PMI PC, opowiedzieć o nieznanych faktach oraz 
ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni tych lat. Mamy też dla 
Was przygotowane niespodzianki oraz smakołyki. Chcemy również zaprosić Was na 
wielki finał celebracji, który odbędzie się podczas 13. Międzynarodowego Kongresu 
PMI Poland Chapter.

Co więcej nasz zespół, pracujący nad projektem celebrowania 15-lecia, dotarł do 
osób, które angażowały się w działalność PMI na początku i dokładały swoją cegiełkę 
do otwarcia naszej organizacji w Polsce.

Prezentując na łamach „Strefy PMI” poniższy wywiad, pragniemy podzielić się z Wami 
historią widzianą oczami Zbigniewa Traczyka – pierwszego prezesa PMI Poland Chap-
ter, a także jednego z założycieli.

Fot. Archiwum PMI Poland Chapter

PMI Poland Chapter – kulisy 
powstania
Ze Zbigniewem Traczykiem, współzałożycielem PMI Poland 
Chapter, rozmawia Karolina Ciak

Zimowe spotkanie 
integracy jne

Certyfikaty PMI

Ustanowienie przez 
PMI oddziału WPC

Uruchomienie 
serwisu www

Spotkanie Grupy 
Organizacy jnej

Zatwierdzenie 
przez PMI logo 

PMI WPC

Uzyskanie 
akredytacji 

PMI R.E.P.

Spotkanie
założycielskie PMI WPC

Letnie spotkanie 
integracy jne

Rejestracja 
PMI WPC w KRS

Tłumaczenie 
PMBOK® Guide

Seminarium 
PMI WPC

121110987654321

2003

STREFA PMI, NR 21, CZERWIEC 2018, WWW.STREFAPMI.PL38

STREFA PMI PC

http://www.strefapmi.pl


Założyciel PMI Poland Chapter, prezes PMI 
WPC w  latach 2003-2006, prowadząc od-
dział do nagród Chapter of the Year i Colla-
boration. Współtworzył PMI Code of Ethics 
and Professional Conduct, był również men-
torem PMI w regionie EMEA. Przyczynił się 
do powstania w PMI modelu Chapter-with-

-branches, prowadząc pilotażowe wdroże-
nie. Organizator i prelegent wielu konferen-
cji PMI o  zasięgu globalnym i  regionalnym. 
Pełnił role sekretarza i skarbnika PMI Board 
of Directors oraz szefa Performance Over-
sight Committee. W  swojej ponad 20-let-
niej karierze zarządzał międzynarodowymi 
projektami w  sektorach finansów, teleko-
munikacji i  publicznym. Obecnie zarządza 
portfelem projektów w  IBM w  15 krajach 
CEE. Absolwent Politechniki Warszawskiej 
Wydział Elektroniki, MBA w  Henley Busi-
ness School (UK), ukończył również PMI 
Leadership Institute Master Class.

Zbigniew J. 
Traczyk
MSc, MBA, PMP

pierwszych spotkań regionalnych. W  2011 r. 
byłem zaszczycony wyborem do globalnego 
zarządu PMI Board of Directors, w 2017 r. do 
PMI Nominating Committee, wybierającej 
kandydatów do zarządu. 

Brzmi imponująco! A  jak wygląda Pana 
współpraca z PMI obecnie? Czy nadal jest 
Pan zaangażowany?

W  tym roku wspieram komitet PMI ds. 
modernizacji kodeksu i systemu etyki i dalej 
z  przyjemnością angażuję się w  inicjatywy 
PMI. Daje mi to wiele satysfakcji i z perspek-
tywy czasu chyba mogę powiedzieć, że jest 
moją pasją. 

A  czy może Pan powiedzieć co Panu dała 
działalność w PMI?

Zdarzało mi się w  tym okresie kilkunastu 
lat słyszeć wielokrotnie pytanie: a co z tego 
masz? Myślę, że po tych wielu latach mogę 
powiedzieć i  potwierdzić, że zaangażowa-
nie na każdym etapie dawało mi wiele do-
świadczeń, które można wykorzystać w  ży-
ciu zawodowym. Wiele zadań, projektów 
wdrażanych w  ramach PMI było „polem 
doświadczalnym”, które rzadko pojawia się 
w  dużych firmach. W  PMI „sky is the limit”, 
a perspektywa globalna. Bardzo wielu przyja-
ciół, których spotkałem na tej drodze jest ze 
mną do dzisiaj, a pozyskane kontakty w każ-
dym kraju na świecie. Czego i Wam życzę. Do 
zobaczenia na obchodach piętnastolecia PMI 
Poland Chapter!

wym. I ponownie wielkie podziękowania dla 
zespołów organizacyjnego i  statutowego za 
sprawne przeprowadzenie procesu rejestracji. 
Równolegle prowadziliśmy prace nad przygo-
towaniem logo organizacji i po długim proce-
sie akceptacji w PMI znak organizacji został 
zatwierdzony. 

Rejestracja Stowarzyszenia odbyła się 
w  sierpniu 2003 roku, a  po wielokrotnych 
negocjacjach z PMI udało się znaleźć rozwią-
zanie dotyczące umowy stowarzyszeniowej 
Chartering Agreement. Głównym wyzwaniem 
było pogodzenie różnic pomiędzy naszym 
ustawodawstwem a tym w USA. Ostatecznie 
miałem przyjemność podpisać umowę sto-
warzyszeniową z PMI w dniu 31 października 
2003 r., co jest uznawane za oficjalne naro-
dziny oddziału.

A  jak wyglądała sprawa z  PMBOK® Guide 
oraz certyfikacją?

Równolegle przeprowadziliśmy także pro-
ces tłumaczenia standardu PMBOK® Guide 
na język polski oraz uzyskanie akredytacji 
PMI jako REP (Registered Education Provider) 
co pozwalało nam przyznawać punkty PDU 
(Professional Development Units) na poczet 
odnowienia certyfikacji PMP. Uruchomiliśmy 
też naszą pierwszą stronę internetową, która 
przez 15 lat przeszła wiele zmian technolo-
gicznych. 

Jak wyglądała współpraca z uczelniami?
Rozpoczęliśmy organizację seminariów we 

współpracy z  UW i  SGH. Już po dwóch la-
tach nasz odział został rozpoznany globalnie 
otrzymując w  jednym roku 2 nagrody: PMI 
Component of the Year oraz PMI Award for 
Collaboration. 

Od tego czasu pewnie wiele się zmieniło? 
PMI przeszedł dużą reorganizację w 2005 

roku, w  której miałem przyjemność brać 
udział w  ramach projektu CTP (Community 
Transformation Project). W ramach tego pro-
jektu miałem swój udział w  przygotowaniu 
zrównoważonej karty wyników BSC, która 
integruje wszystkie globalne odziały PMI. 
Wtedy też powstała koncepcja „Chapter with 
Branches”, do której „pilota” został zgłoszony 
polski odział i  jestem niezwykle dumny, jak 
ten projekt został przeprowadzony w Polsce, 
ustanawiając globalny standard, a inne kraje 
korzystają z  naszego wzorca. W  2006 roku 
brałem też udział w przygotowaniu PMI Code 
of Ethics and Professional Conduct, a od 2007 
r. przez 4 lata pełniłem rolę mentora dla re-
gionu EMEA PMI rozpoczynając organizację 

ści wymiany doświadczeń i networkingu, brak 
spotkań nieformalnych środowiska szefów 
projektów oraz konferencje PMI organizowa-
ne tylko w USA.

Po kilkunastu telefonach i  emailach do 
PMI udało mi się dotrzeć do właściwych osób 
i  podpisać list intencyjny z PMI, reprezento-
wanym wtedy przez Gregory Balestrero. Uru-
chomiło to proces tworzenia oddziału w Pol-
sce, na który mieliśmy jeden rok. Pierwszym 
krokiem było zebranie grupy zainteresowa-
nych osób w  celu utworzenia stowarzysze-
nia, następne kroki to przygotowanie statutu, 
logo, organizacja spotkania założycielskiego, 
rejestracja stowarzyszenia w  KRS, znalezie-
nie siedziby oraz, po rejestracji, podpisanie 
z PMI umowy stowarzyszeniowej Chartering 
Agreement. Pierwsze spotkanie zorganizo-
waliśmy z  grupą 30 wolontariuszy w  siedzi-
bie IBM w Warszawie w styczniu 2003 roku. 
Na spotkaniu powołaliśmy 3 grupy robocze: 
do spraw statutu, organizacyjną i komunika-
cyjną. Największym wyzwaniem był statut 
stowarzyszenia, który z  jednej strony powi-
nien adresować wymagania polskiego prawa, 
a z drugiej wymagania PMI. Po wielu latach 
zdałem sobie sprawę, jak wspaniałą pracę 
wykonał zespół przygotowując dokument, 
który wielokrotnie wykazał skuteczność 
w  rozwiązywaniu trudnych problemów or-
ganizacji. Formalne spotkanie założycielskie 
odbyło się w marcu 2003 roku na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
w  którym wzięło udział 39 osób, będących 
założycielami stowarzyszenia PMI Warsaw 
Poland Chapter. Na zebraniu założycielskim 
wybraliśmy też Zarząd i Komisję Rewizyjną. 

Jakie osoby wchodziły w  skład Zarządu 
oraz Komisji Rewizyjnej?

Do pierwszego zarządu stowarzyszenia 
weszły następujące osoby: w roli Prezesa Zbi-
gniew Traczyk, jako Wiceprezes ds. Organiza-
cyjnych Grzegorz Kuliszewski, jako Skarbnik 
Witold Hendrysiak, Sekretarzem został Jaro-
sław Milewski, Członkiem Zarządu ds. Komu-
nikacji Tomasz Piotr Łopaciński, a Członkiem 
Zarządu ds. Edukacji: Piotr Plewiński. Komi-
sję Rewizyjną stworzyli Zbigniew Sobieralski 
jako Przewodniczący, Radosław Niedźwiedz-
ki jako Pierwszy Członek Komisji Rewizyjnej 
i  Piotr Jan Bijak jako Drugi Członek Komisji 
Rewizyjnej.

Jak wyglądały kolejne kroki?
Po zebraniu wymaganej dokumentacji 

złożyliśmy formalne zgłoszenie rejestracji 
stowarzyszenia w  Krajowym Rejestrze Sądo-
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tomiast ciągle jeszcze mam takie przeświad-
czenie, że materiał drukowany jest po prostu 
często lepszej jakości od strony merytorycz-
nej niż kolejny milionowy news „w necie”. 

Po drugie, liczyłem na to, że po prostu ła-
twiej będzie przekonać sponsorów do rekla-
mowania się w  formie, która ma namacalny 
wymiar i przez to jest lepszym nośnikiem re-
klamy. Pismo musiało zarobić na siebie i wie-
działem, że jeśli będzie to tylko kolejna strona 
www, nie uda się zbudować rozpoznawalnej 
marki. 

Po trzecie, forma tradycyjna, tak jak w wy-
padku choćby „PM Network”, nie wykluczała 
formy elektronicznej. 

Po czwarte, ponieważ pracuję jako IT Pro-
ject Manager większość projektów, jakie 
realizuję ma charakter wirtualny, zatem jak-
kolwiek to może zabrzmieć dziwnie, chociaż 
raz chciałem potrzymać efekt mojej pracy 
w ręku.

Jakie największe trudności i  wyzwania na-
potkałeś przy pracy nad pierwszym nume-
rem?

Przede wszystkim chroniczny brak czasu. 
Sama praca nad tematem była czystą przy-
jemnością. Było oczywiście trochę rozterek, 
czy to rzeczywiście ma sens i  czy pomysł 
przetrwa próbę czasu. Jednak wszyscy wie-
my, że nie da się zrobić dużych rzeczy bez 
ryzyka i  bez przekonania, że są one warte 
wysiłku.

autorów artykułów do pisma, które nie istnia-
ło [śmiech]. Ponieważ pierwszy numer miał 
dotyczyć tematyki   Agile, według tego klu-
cza poszukiwałem chętnych, którzy mogliby 
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Na szczęście osoby, do których się zwróci-
łem bez wahania podchwyciły temat. W tym 
miejscu chciałbym podziękować Michałowi 
Rączce, Maciejowi Bodychowi, Darrylowi Bo-
okerowi oraz Sebastianowi Wilczewskiemu za 
to, że uwierzyli, że warto stworzyć „Strefę”.

Osobą, która również w  dużym stopniu 
przyczyniła się do sukcesu, była Ania Bar, 
która w  wysmakowany i  profesjonalny spo-
sób przygotowała szatę graficzną. 

Żyjemy w  dobie mediów elektronicznych, 
skąd zatem pomysł, by wydawać tradycyj-
ne czasopismo?

Prawda? To w  dzisiejszym świecie para-
doks… ale powodów było kilka. Pierwszy to 
taki, że od początku chciałem dać czytel-
nikom coś, co będzie zapadało w  pamięć. 
Każdego dnia oglądamy dziesiątki stron in-
ternetowych i różnie bywa z ich jakością. Na-

Marcinie, minęło już pięć lat od pojawienia 
się pierwszego numeru „Strefy PMI”. Kto 
był pomysłodawcą „Strefy PMI” i  jak wy-
glądała droga od pomysłu do realizacji?

Tak, rzeczywiście to już ponad pięć lat. 
W  sumie trudno jest jednoznacznie wska-
zać pomysłodawcę, bo idea o  uruchomieniu 
wydawnictwa tego typu dość długo żyła 
wśród ówczesnych członków warszawskie-
go oddziału. Długo rozmawialiśmy o  tym 
z Agnieszką Krogulec, Piotrem Stachowiczem, 
Tomkiem Łopacińskim. Ostatecznie stwier-
dziliśmy, że nie ma na co czekać. 

Pomysłów na nazwę było wiele. Bardzo 
zależało mi, by jednoznacznie wskazywa-
ła na nazwę Project Management Institute 
w celu budowania marki i żeby jednocześnie 
była chwytliwa. Ostatecznie zaproponowa-
na przez mnie nazwa „Strefa PMI” spełniała 
powyższe kryteria i większości się spodobała. 
Zatem tak zostało. 

Na początku oczywiście doskwierał brak 
doświadczenia. Wszystko trzeba było organi-
zować od podstaw i dogrywać w tak zwanym 
locie. Podstawową sprawą było znalezienie 
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Strefa wspomnień – 5 lat „Strefy PMI” 

Z Marcinem Schubertem, współzałożycielem i pierwszym 
redaktorem naczelnym „Strefy PMI”, rozmawia Szymon 
Pawłowski

STREFA PMI, NR 21, CZERWIEC 2018, WWW.STREFAPMI.PL40

STREFA PMI PC

http://www.strefapmi.pl


Marcin
Schubert
PMP

Kierownik programu w dziale IT w Banku 
Zachodnim WBK. Pierwszy redaktor naczel-
ny „Strefy PMI”. Obecnie członek Rady Pro-
gramowej „Strefy PMI”.  Zdobywca 2 miej-
sca w konkursie Projekt Roku – edycja 2016. 
Przez dwa lata pełnił funkcję Dyrektora 
ds. IT w PMI PC Warsaw Branch. Recenzent 
finalnej wersji globalnego standardu wy-
danego przez PMI – Practice Standard for 
Earned Value Management – Second Edition. 
Autor zapisów dotyczących zarządzania 
projektami w Rekomendacji D UKNF.

Większość tych postulatów została zreali-
zowana z nawiązką. Powstał przecież numer 
anglojęzyczny, jako marka „Strefa PMI” jest 
stałym patronem wielu konferencji i  wyda-
rzeń, organizowane są na jej łamach konkursy, 
dostępna jest też w niezwykle profesjonalnej 
formie przez Internet. Jestem głęboko prze-
konany, że nie ma w  kraju kierownika pro-
jektu, który by jej nie znał. I  nie bez kozery 
można powiedzieć, że urosła ona do poziomu 
najlepszego pisma tego typu w naszym kraju.  
 
Co uważasz za nasze największe osiągnię-
cie w minionych pięciu latach? 

Największym osiągnięciem jest to, że 
„Strefa” dzięki wysokiemu poziomowi meryto-
rycznemu i  wszystkim innym wspomnianym 
przeze mnie działaniom zaistniała w świado-
mości wielu ludzi z branży oraz to, że mimo 
wielu przeciwności ciągle się rozwija i  nie 
przestaje zaskakiwać. Wracając pamięcią 
do początku, muszę przyznać, że tworząc 

„Strefę” wzorowałem się na „PM Network”. 
Uważam jednak, że w obecnej chwili śmiało 
można powiedzieć, że jej poziom merytorycz-
ny przewyższa pierwowzór. Dlatego bardzo 
dziękuję Tobie oraz poprzedniemu redakto-
rowi naczelnemu Wojtkowi Danowskiemu, 
całemu zespołowi redakcyjnemu, wszystkim 
autorom artykułów i  innym wolontariuszom 
za serce, czas i zaangażowanie, które włożyli-
ście w rozwój „Strefy”. 

A  Tobie w  imieniu redakcji i  Czytelników 
chciałbym podziękować za uruchomie-
nie „Strefy”, położenie podwalin pod nasz 
wspólny sukces oraz za to, że wciąż z nami 
jesteś i  nas wspierasz. Wielkie dzięki za 
rozmowę! 

że udało się spełnić tę wizję, która stała 
u podstaw powołania kwartalnika?
Czasopismo w  swoim zamyśle miało konso-
lidować naszą społeczność. Chciałem, żeby 
w ciekawy sposób przedstawiało nowe tren-
dy i  dawało szansę dzielenia się swoimi do-
świadczeniami.

Dodatkowo chciałem, żeby „Strefa” była 
medium pokazującym nasze lokalne aktyw-
ności. PMI w  Polsce to przecież kilkanaście 
oddziałów i  rzesza pasjonatów charaktery-
zujących się, już przez samo rozproszenie 
geograficzne, swoją własną odmiennością 
i  posiadających swój własny koloryt.  To co 
dzieje się na naszych spotkaniach seminaryj-
nych, warsztatach czy dorocznym kongresie 
jest wartościowe i chciałem, żeby został po 
tym trwały ślad. 

Co spowodowało, że niedługo po urucho-
mieniu „Strefy PMI” ustąpiłeś z  roli na-
czelnego i przekazałeś prowadzenie Strefy 
Wojtkowi Danowskiemu?

W sumie kolejne numery „Strefy” nie uka-
załyby się, gdyby nie pasja i  zaangażowa-
nie Wojtka, który płynnie przejął ode mnie 
obowiązki. Robiłem w  tym czasie kilka po-
tężnych projektów i  po prostu, w  którymś 
momencie musiałem podjąć decyzję, co da-
lej. Niestety czasem trudno jest pogodzić 
nadmiar obowiązków, jeśli nie ma na to od-
powiedniej ilości czasu. Uważam, że z  mo-
jej strony była to odpowiedzialna decyzja.  

Jak z perspektywy tych pięciu lat oceniasz 
rozwój „Strefy PMI” i  to, w  jakim kierun-
ku poszliśmy? Czy mógłbyś stwierdzić, 
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Podczas przerw uczestnicy mieli czas nie tyl-
ko na networking, ale także poznanie aktu-
alnych ofert pracy tegorocznych partnerów 
konferencji: Nordea Bank oraz State Street. 
Głównym sponsorem była firma Intel. 

Organizatorzy na czele z  Radą Programo-
wą mieli w tym roku dylemat: co jest nowym 
trendem? Jaki temat wybrać? Zgłoszeń było 
sporo, jednak zdecydowanie od kilku lat prym 
wiodą tematy związane ze zwinnym zarzą-
dzaniem, szczególnie z  popularnym ostat-
nimi czasy skalowaniem Scruma i  innych 
praktyk agile’owych. Nie zabrakło tematów 
powiązanych z  przywództwem i  komunika-
cją, o  której my – pracujący w  projektach 
(bez względu na pełnioną rolę) możemy mó-
wić godzinami i nigdy nam dość. 

I tak po dwóch dniach ciekawych prelekcji, 
godzin spędzonych na rozmowach, mniej lub 
bardziej burzliwych dyskusjach, niezliczonej 
ilości pytań i odpowiedzi, można było znów 
wrócić do pracy z głową pełną inspiracji i po-
mysłów. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

* * *
NTPM vol. 7 w  liczbach to: 36 prelegen-
tów i  aż 32 tematy, a  to wszystko dla 187 
uczestników konferencji, którą od paździer-
nika 2017 przygotowywało 20 wolontariu-
szy. Tradycyjnie to im należą się brawa, za 
organizację, czas poświęcony na przygoto-
wania i  ogromny wkład w  tegoroczną edy-
cję. Zespół prowadzony był przez dwie osoby 
Judytę Brauer, Project Manager NTPM oraz 
zastępcę PM-a Mateusza Hirscha. 

W imieniu dyrekcji PMI PC Gdańsk Branch 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji tego wydarzenia, za-
czynając od prelegentów, partnerów, spon-
sorów, kończąc na zespole wolontariuszy, 
którzy postarali się aby było to wyjątkowe 
wydarzenie.

wodowej. Na zakończenie organizatorzy jak 
zwykle zostawili temat, na który zdania jak 
zwykle są mocno podzielone. Henny Port-
man podczas swojego godzinnego wystą-
pienia udzielał odpowiedzi na pytanie: „Czy 
Project Manager przeżyje w dobie zwinności?”. 
Jaka była konkluzja, nie zdradzę. Zachęcam 
jednak do śledzenia strony konferencji i me-
diów społecznościowych, gdzie pojawiły się 
zapisy graficzne Anny Szczepkowskiej, która 
towarzyszyła naszym prelegentom podczas 
ich wystąpień i rysowała ich podsumowania. 

Nową tradycją staje się dla NTPM Deba-
ta Oksfordzka. Zorganizowana po raz drugi 
przyciągnęła uczestników i  zachęciła do 
przemyśleń, ale też późniejszych dyskusji 
podczas przerw. Postawiliśmy tezę: „Nie ma 
przyszłości dla tradycyjnych Project Manage-
rów w świecie Agile”, po obu stronach stołu 
zasiedli obrońcy tej tezy i  jej przeciwnicy. 
Wszyscy zacięcie bronili swego zdania argu-
mentując swoje przemyślenia, a na koniec to 
publiczność głosując zdecydowała, że wy-
granymi zostali Ci, którzy bronili postawionej 
tezy. Po obu stronach stołu jednak padały 
stwierdzenia że rola kierownika projektów 
ulegnie modyfikacjom, jednak to czas pokaże, 
jak będzie ona wyglądać za 10-20 lat. 

Poza regularnymi prelekcjami nie obyło się 
również bez warsztatów. W  tym roku było 
ich sześć, a niemal każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Było o  rozwijaniu kompetencji li-
dera, wykorzystaniu OKR (Objectives and 
Key Results), Design Thinking, System Thin-
king, wykorzystaniu metody Monte Carlo 
w praktyce, a także coachingu z wykorzysta-
niem Virtual Reality. 

Po raz siódmy gdański oddział PMI Poland 
Chapter zorganizował konferencję New 
Trends in Project Management (NTPM). 
Tym razem hasłem przewodnim było: Keep 
people inspired (Inspiruj ludzi). Wydarze-
nie odbyło się w gdańskim hotelu Almond 
w  dniach 23-24 kwietnia. Blisko 200 
uczestników miało okazję przez dwa dni 
konferencji wysłuchać wielu inspirujących 
prelekcji wybierając spośród czterech 
ścieżek: Think Big, Be flexible, Provide va-
lue oraz What’s next?

Po raz drugi konferencję otwierali Mohamed 
Khalifa i Muhammed A.B. Ilyas, którzy tym 
razem mówili o  radzeniu sobie z  niepewno-
ścią oraz zarządzaniu chaosem, zdarzającym 
się w otaczających nas projektach. Pierwszy 
dzień zamknął swoim wystapieniem Patrice 
Blanchard, również przyjaciel NTPM-u, któ-
ry występowal w poprzednich edycjach i zna-
ny jest ze swoich błyskotliwych przemyśleń. 
Tym razem przyjechał do nas z  prezentacją 
o  zagadkowym tytule Decision ninja, przed-
stawiając trudny problem podejmowania 
decyzji, z  jakim na co dzień borykają się nie 
tylko Project Managerowie, ale też zespoły 
projektowe, jak i kadra zarządzająca. 

Drugi dzień konferencji otworzył Thor-
leif Thorleifsson z  inspirującą opowieścią 
o  swojej podróży wokół Oceanu Arktyczne-
go. Dzieląc się własnymi doświadczeniami 
i  przemyśleniami z  całego projektu zwrócił 
on uwagę słuchaczy na podążanie za pro-
stotą i  praktykowanie zwinnych wartości, 
które jak się nie po raz pierwszy okazuje są 
kluczowe nie tylko w  codziennej pracy za-

Keep People Inspired
Podsumowanie New Trends in Project Management 2018 

Ada Grzenkowicz, PMP

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
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go), edukację (UMK) oraz biznes (m.in. Atos, 
Teldat, Cognifide, Postdata, MSU Publishing, 
Izba Przemysłowo Handlowa, Agile PMO, To-
ruń Direct Centrum Wsparcia Biznesu). 

Konferencja rozpoczęła się niezwykłym ne-
tworkingiem, po którym wszyscy poczuliśmy 
się tak, jakbyśmy się znali od wielu lat. Była 
to niewątpliwa zasługa Grzegorza Turniaka, 
który z  wrodzoną sobie, pozytywną energią 
już od pierwszych minut konferencji modero-
wał networking, a na koniec pierwszego dnia 
poparł swoje dotychczasowe działania teorią 
zaprezentowaną w wykładzie o tym dlaczego 
i  jak bardzo ważne jest nawiązywanie kon-
taktów i budowanie dobrych relacji jako klu-
czowy element powodzenia w  zarządzaniu 
projektami. 

Prelegenci wprowadzili nas w  skompliko-
wany świat zarządzania projektami od sa-
mego początku konferencji. Jenny Jepsen 
(Dania) w sytuacjach stresowych dla zespołu 
zaleca jego liderowi wspieranie i  zachęcanie 
członków zespołu, dzięki czemu może on 

nia, talentów, świetnie realizujemy nasz 
wspólny projekt.

Nie musimy sobie tego wyobrażać, bo nasz 
wspólny sukces stał się faktem i  to dzięki 
wielu osobom. 

Na początku marca 2018 r. PMI Poland 
Chapter Kujawsko-Pomorskie Branch gościło 
w  Toruniu uczestników II Konferencji Chal-
lenges of Project Management: Psycholo-
gy, Team, Agile. W  dwudniowej konferencji 
wzięli udział pasjonaci zarządzania projek-
tami z  Polski i  zagranicy. Do grona naszych 
partnerów zaprosiliśmy administrację pu-
bliczną (Prezydenta Miasta Torunia i  Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskie-

Wyobraźmy sobie wspólnie działające trzy 
obszary: Biznes, Edukacja i  Administra-
cja… tworzenie i  budowanie wspólnych 
filarów tak różnych środowisk. Wyobraź-
my sobie omówienie trzech jakże różnych 
aspektów – Psychologia, Zespół oraz 
Metodyki zwinne – Agile i  ich wpływ na 
sukces w  branży projektowej. Wyobraź-
my sobie najlepszych prelegentów z  Pol-
ski i  zagranicy, omawiających najnowsze 
trendy projektowe, prężnie rozwijające się 
metody w  zarządzaniu projektami. Wy-
obraźmy sobie pracę zespołu projekto-
wego, w  którym osiągamy cel, i  mimo 
różnorodności zespołu, ich doświadcze-
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Toruń ma serce do projektów i PMI 
(oczywiście z piernika)
Irmina Marcinkiewicz, Dariusz Ciechan
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Humanistka w Biznesie, moderatorka Desi-
gn Thinking, wykładowczyni, trenerka. Od 
17 lat działa w  obszarze biznesu w  branży 
marketingowej, właściciel Agencji Marke-
tingowej MSU Publishing, realizującej pro-
mocje na całym świecie. Wykładowczyni 
UMK w  zakresie copywritingu, psychologii 
w  marketingu oraz organizacji sprzedaży 
reklamy. Będąc między nauką a  biznesem 
chce przekazać, że stała chęć rozwoju 
i  wykształcenie mają nieustanny wpływ 
na życie i  otoczenie. Współpracuje m.in. 
z  Biurem Karier UMK, Akademickim Inku-
batorem Przedsiębiorczości UMK. W Project 
Management Institute prowadzi sekcję Co-
pywriterzy w PMI PC Kujawsko-Pomorskie 
Branch Otrzymane wyróżnienia: Kobieta 
Biznesu 2016 Kujawsko-Pomorskie, Mene-
dżer Roku 2017 Kujawsko-Pomorskie

Ekspert zarządzania projektami/programami, 
konsultant, trener, wykładowca. Doświad-
czony oraz certyfikowany kierownik pro-
jektu oraz programów z międzynarodowym 
doświadczeniem, łączący biznes z  nauką. 
Specjalizuje się w  prowadzeniu i  zarządza-
niu portfelami projektów oraz projektami 
wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu 
ICT, bezpieczeństwa, transformacji, migra-
cji, wprowadzania nowych usług oraz zmian 
organizacyjnych przedsiębiorstw. Współpra-
cuje z  lokalnymi szkołami wyższymi, uni-
wersytetami oraz biznesem w celu rozwoju 
zarządzania projektami w ich organizacjach. 
Aktywny wolontariusz i  założyciel PMI PC 
w Toruniu.

Irmina 
Marcinkiewicz

Dariusz
Ciechan

Tak więc kolejny cel został osiągnięty. W cza-
sie pracy całego zespołu, przygotowującego 
po raz pierwszy w Toruniu konferencję, chcie-
liśmy zainspirować młodych ludzi, aby bu-
dować zespół i grono pasjonatów projektów 
i PMI. Dziękujemy naszym sponsorom (Atos, 
Teldat, Cognifide, Postdata) oraz Gminie 
Miasta Toruń za finansowe wsparcie naszej 
konferencji, dzięki któremu mogliśmy zreali-
zować tak udane wydarzenie.

Z niezwykłą radością i nadzieją czekamy na 
kolejne cele i kolejną konferencję, bo mamy 
serce (nie tylko piernikowe) do projektów i do 
PMI. A  wizytówką Torunia będą oczywiście 
pyszne pierniki, których również nie zabrak-
nie na kolejnej konferencji! Be agile!

przedmiotu opowiadał Wojciech Ożga. Po 
przerwie lunchowej uczestnicy podzielili się 
pomiędzy salami wykładowymi i  warsztato-
wymi. Zainteresowani mogli poszerzyć swoją 
wiedzę z  zakresu komunikacji (Jacek Gin-
trowicz) oraz pracy z  zespołem w  kryzysie 
(Małgorzata Kwiecień i  Rafał Szewczak), 
zaś 3 godzinne warsztaty z  zakresu inteli-
gencji emocjonalnej (Magdalena Kępińska-

-Jasny), pisanej na żywo opowieści o  skalo-
walności Scrum (Przemysław Witka i Lech 
Wypychowski) oraz dynamicznej rozgrywki 
uczącej samoorganizacji „RAVEN 13” mode-
rowanej przez Remigiusza Kinasa umożliwiły 
sprawdzenie teorii w praktyce. Zamykającym 
keynote’m był Paul Hodgkins (Anglia), który 
podzielił się z uczestnikami osobistą historią 
o siedmiu lekcjach przywództwa. Lekcja nr 1: 

“You have to earn your right to be a leader.”
Czy udało się osiągnąć cele, jakie sobie 

założyliśmy? Zadaliśmy sobie takie pyta-
nie w zespole projektowym. Dzięki realizacji 
konferencji skierowanej do osób chcących 
pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania 
projektami udało się wspólnie z  biznesem, 
sektorem administracji publicznej, mediami 
i  uczelniami stworzyć relacje i  dyskutować 
na temat projektów. Większość osób biorą-
cych udział w  konferencji to osoby czynne 
zawodowo, pracujące w  średnich i  dużych 
firmach, samodzielni specjaliści, kadra zarzą-
dzająca, naukowa, studenci i  osoby zajmują-
ce się zarządzaniem projektami. Nasza kon-
ferencja pozwoliła im na poznanie zagadnień 
związanych z  zarządzaniem projektami, co 
w  przyszłości z  pewnością przełoży się na 
poprawę organizacji i  efektywniejszą współ-
pracę. Sukces naszej konferencji to również 
fakt, iż częściowo dzięki uzyskanym z  niej 
środkom finansowym zostanie zorganizowa-
ny letni obóz dla dzieci wychowujących się 
w  domach dziecka, rodzinach zastępczych 
oraz rodzinach o niskim statusie materialnym 

– Junior Camp 2018. Konferencja zakończyła 
się sukcesem i  wielkim uznaniem zarówno 
ogólnopolskiego środowiska project manage-
rów oraz przedstawicieli biznesu, jak również 
młodych osób – studentów – gdyż oni rów-
nież byli adresatami naszych działań.

- To dla nas niezwykła przygoda z  projek-
tami i  PMI – mówi Weronika Izmajłowicz, 
studentka polonistyki UMK a  jednocześnie 
Team Leader marketingu i promocji konferen-
cji. – Cieszę się, że mogłyśmy wziąć udział 
w przygotowywaniu konferencji. W praktyce 
przekonałyśmy się, że dla nas, humanistek, 
ale też dla ekonomistów jest praca. Kończę 
studia, ale zostaję w PMI, to pewne!

obniżyć poziom stresu do poziomu akcepto-
walnego. Jest to również wartościowa reko-
mendacja dla członków zespołów w relacjach 
z  liderami, gdyż w  końcu, jak mówi Jenny 
Jepsen, „managers are people too!”. Kolejny-
mi prelegentami była rodzina Łopacińskich, 
która opowiedziała o  projekcie życia: „Wy-
prawie dookoła świata”. Uczestnicy otrzymali 
wiele praktycznych refleksji, jak m.in. to, że 
zbliżanie się do celu (realizacji marzenia) to 
ciągła weryfikacja procesu; przelicz cenę na 
czas, aby zrozumieć jaki jest prawdziwy koszt 

– trudno nie zgodzić się z takimi zaleceniami. 
Po przerwie spotkaliśmy się na sesji dotyczą-
cej jednego z  flagowych projektów PMI Po-
land Chapter – Konkurs Projekt Roku. Przed-
stawiciele firm: Teldat (Wojciech Znaniecki) 
i Postdata (Andrzej Multan i Zbigniew Jusz-
kiewicz) zaprezentowali swoje zwycięskie 
projekty (Projekt Roku 2017), a  Robert Pal-
ka (odpowiedzialny za tegoroczną edycję) 
zachęcał przedstawicieli firm i  instytucji do 
udziału w tym prestiżowym konkursie. 

Następnie podzieliliśmy się na zespoły, aby 
przygotować się do sesji Open Space, w któ-
rą porwali nas Magdalena Kępińska-Jasny, 
Małgorzata Kusyk, Paul Hodgkins, Jerzy 
Stawicki i  Przemysław Witka. Tematyka 
była oczywista: samoorganizacja, psycho-
logia, turkusowa organizacja. Wszyscy mieli 
okazję do wymiany bezcennych doświadczeń, 
a ożywione dyskusje zakończyło wystąpienie 
Przemysława Lelewskiego na temat war-
tości jako kluczowego czynnika budowania 
efektywnych zespołów. Kolejny punkt naszej 
konferencji spowodował spontaniczne owa-
cje na stojąco, od wszystkich uczestników bez 
wyjątku, jako wyraz uznania dla zwycięzców 
I-go konkursu PM@Schools w województwie 
kujawsko-pomorskim. Dzieci biorące udział 
w konkursie podczas krótkiej prezentacji po-
kazały efekty swojej pracy projektowej. Karta 
Projektu, WBS i  harmonogram nie są im już 
obce. Tak trzymać!!!

Drugiego dnia konferencję rozpoczęła 
prezentacja gościa z  Litwy Pauliusa Mor-
kvenasa, zdradzającego tajniki militarnej 
taktyki w  zwinnym zarządzaniu projektami. 
O znaczeniu emocji i  ich wpływie na wyniki 
zespołu dowiedzieliśmy się od Łukasza Czai, 
który opowiedział o  rezultatach trwającego 
3 lata eksperymentu, a także o użytecznych 
technikach związanych z  emocjami w  ze-
spole. O  modelach zespołów projektowych, 
w  jakże poetyckiej metaforze (m.in.: „Druży-
na pierścienia”, „Piraci z  Karaibów, „Papiero-
we miasta”) na podstawie własnych doświad-
czeń oraz przykładów z  bogatej literatury 
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Robert Augustyniak
Ambasador PMI 
PC, Politechnika 
Warszawska

Swoją przygodę z  projektami roz-
począłem stosunkowo niedawno 

– niecały rok temu. Oczywiście wcześniej 
także realizowałem projekty, ale nieświa-
domość dobrych praktyk powodowała do-
datkowe trudności. Gdy zrozumiałem za-
gadnienia projektowe, uznałem, że warto 
promować świadome podejście do nich. 
Dlatego zaangażowałem się w  Program 
Ambasadorski PMI PC, w  którym odpowia-
dam za moją macierzystą uczelnię – Po-
litechnikę Warszawską. Na PW studiuję 
piąty rok telekomunikacji na wydziale EiTI. 
Współpraca z PMI spodobała mi się na tyle, 
że współorganizuję XIII Międzynarodowy 
Kongres PMI PC. Jako, że tematykę zarzą-
dzania projektami uważam za docelową 
w  moim życiu, dodatkowo realizuję drugi 
kierunek studiów: zarządzanie w  Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie ze specja-
lizacją zarządzanie projektami.

Mateusz Miernik
Ambasador PMI 
PC, Uniwersytet 
Warszawski

Obecnie studiuję na Wydziale 
Zarządzania na Uniwersytecie 

Warszawskim, dokładnie na kierunku Me-
nedżerskie Studia Magisterskie o  Specjali-
zacji Marketing. Interesuję się projektami 

 ■ budowanie współpracy z  kołami nauko-
wymi i organizacjami studenckimi, 

 ■ rozwijanie wśród studentów umiejętności 
niezbędnych kierownikowi projektu.

Ambasadorzy PMI PC
Ambasadorzy to aktywni i  zaangażowa-
ni studenci, których wyróżnia pasja do 
projektów. Dlatego podjęli się wyzwania, 
jakim jest reprezentowanie PMI na swoich 
Uczelniach. Do grona Ambasadorów zapro-
szono studentów Politechniki Warszaw-
skiej (PW), Uniwersytetu Warszawskiego 
(UW), Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
(SGGW).

W  ramach autorskich projektów Ambasa-
dorzy promowali w  gronie swoich kolegów 
i  koleżanek zarządzanie projektami, a  sami 
doświadczali roli Project Managera. Nic nie 
jest bowiem w stanie zastąpić praktyki, któ-
rą zdobywa się w trakcie realizacji własnego 
projektu. Umożliwia to również weryfikację 
zdobytej wiedzy teoretycznej z rzeczywisty-
mi problemami, przed którymi staje kierow-
nik projektu.

„Z pasji do projektów” – pod takim hasłem 
w Warszawskim Oddziale PMI PC pół roku 
temu zainicjowano Program Ambasador 
PMI PC. Inicjatywa skierowana jest do 
studentów warszawskich uczelni, którzy 
chcą już na etapie studiów rozwijać się 
w  obszarze zarządzania projektami oraz 
promować dobre praktyki PMI.

Współpraca ze środowiskiem akademickim 
od zawsze była bliska PMI Poland Chapter, 
czego dowodem są liczne projekty współ-
tworzone przez studentów i  społeczność 
PMI, między innymi konferencje na uczel-
niach, współpraca z  kołami naukowymi czy 
organizacjami takimi jak Enactus. Program 
Ambasador PMI PC jest kolejną okazją do 
rozwijania pasji do projektów wśród młodych 
ludzi. Dedykowany jest szczególnie dla tych 
z nich, którzy poszukują swojej ścieżki karie-
ry w obszarze zarządzania projektami. 

Główne cele Programu Ambasador PMI PC 
to:

 ■ promowanie podejścia projektowego we-
dług najlepszych praktyk PMI oraz profe-
sji Project Managera wśród społeczności 
akademickiej,
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Ambasadorzy
PMI Poland Chapter
na warszawskich uczelniach 

Ewa Kokolus
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wiedzy, daje mi również dodatkową satysfakcję, ponieważ mogę współorganizować ciekawe 
wydarzenia dla studentów mojej uczelni. Obecnie pracuję nad organizacją dwóch warsztatów 
z tematyki zarządzania projektami. Mam nadzieję, że moje działania przyczynią się do dłuż-
szej współpracy pomiędzy PMI i SGGW. Oprócz zarządzania projektami interesuję się sportem, 
a w szczególności piłką nożną i sportami zimowymi.

Studenckie inicjatywy
W ramach Programu Ambasador PMI PC, studenci przygotowywali i realizowali takie inicjatywy 
jak:

 ■ warsztaty, szkolenia i spotkania z Project Managerami,
 ■ udział przedstawicieli PMI PC w konferencjach studenckich oraz patronaty PMI PC nad wy-

darzeniami studenckimi tj. Konferencja Zarządzania Projektami PMDays w Szkole Głównej 
Handlowej, czy Konferencja Project Engineering na Politechnice Warszawskiej,

 ■ standy promujące PMI PC na uczelniach,
 ■ współpraca i realizacja projektów z kołami naukowymi.
Podczas półrocznego Programu, Ambasadorzy zorganizowali na swoich uczelniach wiele róż-

norodnych wydarzeń, które przybliżyły studentom zarządzanie projektami oraz organizację PMI. 
Nawiązane relacje z pewnością przełożą się na długoterminową współpracę PMI z warszaw-
skimi uczelniami.

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi relacjami z wybranych wydarzeń na uczelniach.

PMBOK® Guide odkodowany dla studentów Politechniki
17 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nawiązanej współpracy PMI PC z kołem 
naukowym PMArt z Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania, w którym wzięło udział po-
nad 50 osób, Marcin Cieśliński podjął temat: „Odkodować PMBOK, czyli jak zrozumieć najważ-
niejszą lekturę kierowników projektów na całym świecie”. W trakcie prelekcji omówił, czym jest 
PMBOK® Guide, co wyróżnia ten standard na tle innych praktyk dotyczących zarządzania pro-
jektami i co sprawia, że jest to najbardziej uznany standard zarządzania projektami na świecie. 

Dzięki współpracy z kołem naukowym PMArt mieliśmy również przyjemność uczestniczyć 
w networkingu podczas Konferencji Project Engineering – studenckiej konferencji zarządzania 
projektami od strony inżynierskiej.

Marcin Cieśliński podczas prelekcji dla studentów Politechniki Warszawskiej

od niespełna trzech lat, a  swoją przygodę 
rozpocząłem jako wolontariusz PMI, po-
magając organizować seminaria. Uczest-
niczyłem i  pomagałem organizować trzy 
Międzynarodowe Kongresy PMI PC. Od nie-
dawna uczestniczę aktywnie w  Programie 
Ambasadorskim, jako Ambasador PMI PC 
na Uniwersytecie Warszawskim. Podjąłem 
się tego wyzwania, aby rozwijać oraz speł-
niać się w dziedzinie, która mnie pasjonuje, 
a także w celu zwiększania świadomości na 
temat zarządzania projektami wśród stu-
dentów. Nowe doświadczenia i  nowo po-
znani ludzie to świetna okazja do poszerze-
nia swoich horyzontów, jak i również dobrej 
zabawy. Pasjonuję się muzyką, posiadam 
swój zespół, interesuję się także podróżami 
i literaturą.

Karolina Przybysz
Ambasador PMI 
PC, Szkoła Główna 
Handlowa

Jestem studentką I  roku, II stop-
nia Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie na kierunku E-biznes. Należę 
również do Studenckiego Koła Naukowego 
Zarządzania Projektami w  SGH. Doświad-
czenie projektowe zdobywam uczestnicząc 
w  warsztatach dotyczących tematyki za-
rządzania projektami oraz angażując się 
w organizację projektów studenckich m. in. 
XIII edycji konferencji Project Management 
Days 2018 w  dziale Finanse i  Sponsoring. 
Poza programem Ambasadorskim PMI PC, 
współorganizuję także Międzynarodowy 
Kongres PMI PC. W pracy zajmuję się zarzą-
dzaniem ryzykiem IT, ale docelowo swoją 
karierę zawodową wiążę z  zarządzaniem 
projektami.

Maciej Sokołowski
Ambasador PMI 
PC, Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego

Jestem studentem I  roku studiów 
magisterskich na SGGW na kierun-

ku ekonomia. Swoją przygodę z PMI rozpo-
cząłem od bycia wolontariuszem na Mię-
dzynarodowym Kongresie PMI PC, a w tym 
roku mam przyjemność pełnić funkcję Am-
basadora PMI PC na SGGW.
Jest to świetna okazja do sprawdzenia się 
w  roli project managera. Program Amba-
sadorski oprócz sporej dawki praktycznej 
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Przedstawiciele PMI kreatywnie 
na PMDays w SGH

PMI Poland Chapter został Patronem Ho-
norowym tegorocznej XIII edycji konferencji 
Project Management Days (PMDays) orga-
nizowanej przez Studenckie Koło Naukowe 
Zarządzania Projektami SGH. Wydarzenie 
cieszyło się sporym zainteresowaniem, rów-
nież dzięki bardzo wysokiemu poziomowi 
merytorycznemu, zapewnionemu między in-
nymi przez członków PMI PC, którzy z chęcią 
dzielili się swoją wiedzą i  doświadczeniami. 
Ewa Kokolus i Kiryl Salata z oddziału war-
szawskiego PMI PC przeprowadzili warsztat 

„Magiel kreatywności – czyli jak generować 
najlepsze pomysły?”. Dodatkowo Ambasa-
dorzy PMI PC Robert Augustyniak i Karolina 
Przybysz odpowiadali na pytania dotyczące 
PMI podczas Gali Networkingowej.

Ewa Kokolus i Kiryl Salata podczas warsztatu „Magiel kreatywności”.

Adrian Rogowski ze studentami SGGW po warsztacie

Pakiet wiedzy o projektach na SGGW

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW odbył się warsztat “Podstawy zarządzania projek-
tami” poprowadzony przez Adriana Rogowskiego z PMI PC. Wydarzenie było skierowane do 
studentów kierunku Ekonomia w  ramach przedmiotu „Metody oceny projektów” i dotyczyło 
podstawowych założeń zarządzania projektami. Była to unikatowa możliwość poznania przez 
studentów zarządzania projektami od innej, praktycznej strony. 

Dodatkowo nawiązano współpracę z Kołem Naukowym Logistyki SGGW, dla którego również 
przygotowaliśmy warsztat z  generowania pomysłów i rozwoju kreatywności.

Studenci Koła Naukowego Logistyki SGGW 
podczas warsztatu kreatywności
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Zawodowo zarządza projektami i promuje 
podejście lean management oraz design 
thinking. Z pasji do projektów od zawsze 
zaangażowana w działalność wolontariac-
ką. Wicedyrektor ds. Edukacji i Współpracy 
z Uczelniami w Oddziale Warszawskim PMI 
PC oraz inicjator i koordynator Programu 
Ambasador PMI PC.

Ewa
Kokolus

Jakub Gromek na spotkaniu ze studentami UW

O projektach i marketingu 
na Uniwersytecie
Warszawskim

Efektem współpracy z  Kołem Naukowym 
Marketingu TARGET było spotkanie, podczas 
którego Jakub Gromek z  warszawskiego 
oddziału PMI PC odkrył przed studentami 
tajniki marketingu. Studenci poznali między 
innymi siłę budowania relacji w  projektach 
oraz dowiedzieli się o  możliwościach jakie 
proponuje PMI i  jaka wartość płynie z anga-
żowanie się w wolontariat. 

Przedstawione wydarzenia to tylko namiast-
ka tego, co miało miejsce w  środowisku 
akademickim dzięki Ambasadorom oraz nie-
zawodnym wolontariuszom PMI PC, którzy 
dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem ze 
studentami. Z  pewnością jednak omówione 
wyżej wydarzenia pokazują ogromne zaanga-
żowanie i pasję do projektów wśród młodych 
ludzi.

Zamiast zakończenia

Właśnie kończy się rok akademicki, a  wraz 
z  nim Program Ambasador PMI PC. Kończy 
się jednak tylko formalnie, bowiem Ambasa-
dorem PMI się jest, a nie bywa. Wiedzą o tym 
już pewnie wolontariusze PMI.

Wszyscy zaangażowani studenci zasługu-
ją na podziękowania i  docenienie za niesa-
mowitą energię, entuzjazm i  konsekwencję 
w realizacji projektów. Takich Project Mana-
gerów potrzebujemy!
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PMO As the Strategy Bridge
Fotorelacja z konferencji Portfolio 
Experience 2018
W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyła się piąta edy-
cja konferencji Portfolio Experience, organizowa-
nej przez firmę Whitecom Project Experience. To 
w  istocie jedyne tego typu wydarzenie w  Polsce 
specjalizujące się w  tematyce zarządzania portfe-
lem projektów i PMO, na które zapraszani są prak-
tycy i eksperci z całego świata. Unikatowa jest rów-
nież formuła konferencji, w ramach której bardziej 
tradycyjnym wykładom połączonym z prezenta-

cjami towarzyszą różnorodne zajęcia warsztatowe 
z aktywnym współudziałem uczestników. W  tym 
roku, obok znanych już z  lat poprzednich warsz-
tatów „round table” organizatorzy przygotowali po 
raz pierwszy specjalnie zaprojektowany dla potrzeb 
konferencji warsztat Portfolio Experience Café za-
tytułowany „Designing a SAFE PMO”. Gościem spe-
cjalnym konferencji był Mark Price Perry, który 
następnego dnia poprowadził również całodniowy 
warsztat „Business Driven PMO Setup and Mana-
gement”. Przedstawiamy fotorelację z  tego wyda-
rzenia i  już teraz zapraszamy na następną edycję 

– Portfolio Experience 2019!

Fotorelację przygotował Paweł Dąbrowski
Zdjęcia: Piotr Denis, www.fotokraft.pl

Cały nasz zespół gotowy na rozpoczęcie!

I materiały dla uczestników również gotowe.

Pierwsi uczestnicy dotarli na miejsce krótko po ósmej.

Konferencję oficjalnie rozpoczął przedstawiciel or-
ganizatora, Maciej Bodych.

Laurel Sim zachęcała do utrzymania 
konkurencyjności i uzyskiwania ko-
rzyści prowadzących do innowacji.

Anna Kuziemko opowiedziała 
o udanym wdrożeniu systemu 
Hadrone w Grupie Vive.

Przerwy to okazja do nawiązywania kontaktów…



…i odebrania nagród książkowych w lote-
rii dla uczestników Konferencji.

Karolina Pawlina poprowadziła warsztat „round ta-
ble” na temat PMO w złożonej korporacji działają-
cej w wielu różnorodnych obszarach biznesowych.

Warsztat „round table” na temat wdrożenia PPM w Mi-
nisterstwie Finansów przygotował Szymon Wiśniewski.

A później już dialog przy kawowych stolikach… …często wywołujący 
całą gamę emocji…

A oto finalny efekt.
Czas na nagrody! W kategorii „Najbardziej dojrzałe PMO” 
zwyciężyło AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nagroda w kategorii „Najszybciej rozwijające 
się PMO” powędrowała do Liberty Global.

Rada Programowa przyznała też wy-
różnienie dla Ministerstwa Finansów.

I wreszcie przyszedł 
czas na wielki finał 

– wystąpienie Marka 
Price’a Perry’ego.

W opinii większości 
uczestników – to był 
najlepszy możliwy fi-
nał tego niezwykłe-
go wydarzenia.

…ale w końcu prowadzący do osiągnięcia zamie-
rzonego celu – stworzenia „banku doświadczeń” 
związanych z tematem przewodnim warsztatu.

Krótkie wprowadzenie do 
warsztatu „Portfolio Expe-
rience Café” w wykonaniu 
Pawła Dąbrowskiego.

„Zwinne” PMO w instytucji publicznej? O tym, 
że to możliwe przekonał nas Aleksej Kovaliov.

Piotr Ogonowski podzielił się z uczestnikami swoimi 
doświadczeniami na temat „zwinności” korporacji.
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Czy można zrobić coś z niczego?
Studencki projekt Rebel Campus 

Mateusz Gargula

Drugą kwestią był sposób działania i  organi-
zacja. Twórcy Rebel Campusu działali w myśl 
zasady, że najważniejszy jest pomysł – same 
struktury przyjdą z  czasem, zweryfikują je 
ludzie, dla których został stworzony ten 
projekt. Podejście „najpierw robić, potem 
strukturyzować i  optymalizować”, chociaż 
może wydawać się ryzykowne, pozwala unik-
nąć niepotrzebnego poczucia obowiązku czy 
presji. Społeczność, która przyczyniła się do 
rozwoju Rebel Campusu, okazała się w pełni 
samodzielna i  samoorganizująca w  działa-
niach – w pierwszym etapie realizacji inicja-
tywy zostały podjęte pewne ramowe decyzje 
dotyczące tego, jak cowork ma wyglądać 
i na jakich zasadach działać, oraz wyznaczo-
no termin otwarcia. Jednak, ponieważ sama 
idea stanowiła inspirację i  zachęcała do za-
angażowania, prace posuwały się do przodu 
bez ustalonych z góry struktur i strategii. Te 
krystalizują się dopiero teraz, bo są potrzebne 
organizacji na dalszych etapach działania.

Różnorodność to zaleta projektu, 
nie wada

Chyba nie jesteśmy w  stanie wyobrazić so-
bie lepszego miejsca na realizację wartości 

Rebeliant to nie tylko buntownik 
– to rewolucjonista

Nazwa projektu zrodziła się z jego idei – Re-
bel Campus powstał, by wprowadzać zmia-
ny. Pomysłodawcy przedsięwzięcia, mając 
za sobą wiele doświadczeń biznesowych 
i  obszerną wiedzę na temat modeli pracy 
w różnych środowiskach, nie zgadzają się na 
zastane schematy tworzenia biznesu i  ste-
reotypowe „mój pomysł – moje wykonanie” 
czy „radź sobie sam”. Podążając za trendami 
zza oceanu, propagują kulturę współpracy, 
wierząc, że przynosi to większe efekty niż 
działanie w pojedynkę. W wielu środowiskach 
biznesowych brakuje umiejętności wymiany 
informacji, dzielenia się wiedzą, transferu 
doświadczeń. Rebel Campus ma łączyć ludzi, 
dając szansę i  okazję na stworzenie i  zreali-
zowanie wartościowych projektów czy inicja-
tyw z olbrzymim potencjałem. 

Co stanie się kiedy grupa studentów po-
stanowi zagospodarować nieużytkowany 
budynek uczelni mając 0 zł na koncie, wie-
le chęci i  ogrom determinacji? Niewątpli-
wie unikatowy projekt.

Sukces projektu satysfakcjonuje szczególnie, 
gdy był on tworzony od podstaw – czystej 
koncepcji, a  jeszcze bardziej, gdy powstał 
z oddolnej inicjatywy i całkiem dobrowolnego 
wkładu zasobów. Tak właśnie zrodził się Re-
bel Campus – przedsięwzięcie bezpreceden-
sowe, ponieważ jako pierwsze i jedyne w Pol-
sce łączy środowisko studentów, edukacji 
i nauki ze światem biznesu. Ponadto zostało 
zrealizowane z  inicjatywy ambitnych ludzi, 
pełnych zapału i pomysłów, a sfinansowane 
ze środków zebranych samodzielnie. Władze 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
przekazały jeden z budynków w zarządzanie 
całej społeczności, dając przy tym płaszczy-
znę do działania i rozwoju przedsiębiorczości.
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Rebelowicz, członek Koła Naukowego Fo-
rum Edukacji Biznesowej, student Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Mateusz 
Gargula

w  życie powstałej społeczności. Na zasa-
dzie konsultacji, porad czy wspólnej pracy 
w określonych dniach tygodnia wspierają oni 
wszystkich zainteresowanych, umożliwiając 
im skorzystanie z praktycznej wiedzy szybko 
i zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Na 
potrzebujących czeka naprawdę szeroki wa-
chlarz tematów z różnych branż, który wciąż 
się powiększa. Już teraz można tu znaleźć 
wsparcie w  dziedzinie technik zarządzania, 
marketingu, kompleksowych porad prawnych, 
pomocy językowej – tłumaczeń. W  ofercie 
rebelowych Office Hours znajdują się również 
mniej typowe rozwiązania, takie jak pedago-
gika czy porady z zakresu weterynarii. Każdy 
z  mentorów jest również zaangażowanym 
członkiem projektu, który – oprócz wartości 
merytorycznych – jest w  stanie przekazać 
zainteresowanym idee czy istotne informacje 
na temat Rebel Campusu.

To jeszcze nie koniec
Środki pozyskane z  najmu przestrzeni 
biurowych przekazywane są na pokrycie 
kosztów utrzymania używanej dotychczas 
powierzchni oraz posłużą do realizacji 
dalszego remontu całości budynku, czyli 
1200 m² (w tym modernizacji sali eventowej, 
mogącej pomieścić ponad 100 osób, niewie-
le mniejszych sal szkoleniowych oraz strefy 
relaksu – chillout roomu). Zebrane fundusze 
zostaną również wykorzystane na organizację 
wydarzeń, szkoleń oraz meetupów, które za-
angażują osoby z całkiem odmiennych branż, 
chcące tworzyć wspólne projekty czy realizo-
wać własne inicjatywy biznesowe – rozwija-
jąc przy tym społeczność Rebel Campusu.

Studentom Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu bez wątpienia udało się zre-
alizować wyjątkowy projekt, tworząc przy 
tym miejsce o  ogromnym potencjale zarów-
no technologicznym jak i biznesowym. Rebel 
Campus powstał w wyniku łamania schema-
tów, a jego twórcy postanowili obrać niespo-
tykany dotąd kierunek. Czy nie to właśnie 
nazywamy innowacją?

tego podjąć. Wykonanie projektu było moż-
liwe dzięki pracy dużej grupy ochotników, 
wśród których znaczną większość stanowili 
studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, wykazujący entuzjazm i  chęć 
wsparcia tak ciekawego i  nietuzinkowego 
przedsięwzięcia. W inicjatywę zaangażowało 
się w sumie 165 osób, które w różny sposób 
przyczyniły się do otwarcia i  rozwoju Rebel 
Campusu. Początkowo wszyscy pracowali 
koncepcyjnie, planując konieczne działania. 
Dzięki tak różnorodnej społeczności bez naj-
mniejszych trudności wyklarowały się grupy 
odpowiedzialne za poszczególne elementy 
projektu – promocję, marketing, fundraising 
i wiele innych. Następnie prace obejmowały 
niemal wszystkie czynności remontowe – od 
oczyszczania, malowania przestrzeni i  poło-
żenia wykładziny do montażu mebli biuro-
wych. Można więc rzec, że cały projekt został 
zrealizowany samorzutnie, dzięki ciężkiej pra-
cy i pełnowymiarowemu zaangażowaniu. 

Mission: possible
Po 5 miesiącach powstał pierwszy efekt ak-
tywności Rebeliantów – przestrzeń coworkin-
gowa o powierzchni 150 m², która oferuje 24 
stanowiska pracy dla początkujących przed-
siębiorców, zainteresowanych rozwijaniem 
własnych inicjatyw. Cechą projektów takich 
jak Rebel Campus jest rozwój i  zwiększanie 
skali działania. Sukces, którym jest praktycz-
nie w pełni gotowa przestrzeń coworkingowa 
to dopiero początek. Już teraz Rebel Campus 
ma za sobą kilka pomyślnie zorganizowanych 
wydarzeń, takich jak Datathon czy warsztaty 
z  zakresu Design Thinking. Oprócz odnowio-
nej przestrzeni w budynku znajduje się wiele 
pomieszczeń, z  których część również wy-
maga rewitalizacji. Obecnie niektóre z  nich 
są już wynajmowane i funkcjonują jako biura. 
Korzystają z  niej działacze organizacji stu-
denckich pracujący nad własnymi projektami, 
jak i pozostali członkowie społeczności – ab-
solwenci i  przedsiębiorcy, a  ich aktywności 
sprzyja urządzone i  udekorowane wnętrze. 
Oprócz organizacji rozwijających eventów, 
w  planach na najbliższą przyszłość jest nie-
mal całotygodniowe, odbywające się regu-
larnie przedsięwzięcie –Rebel Campus Office 
Hours. Jest to kolejna inicjatywa, która ma na 
celu nadanie tempa już szybko rozwijającemu 
się projektowi. Polega na dzieleniu się rzeczo-
wą wiedzą pochodzącą od doświadczonych 
Rebelowiczów, co stanowi jedno z  głów-
nych założeń i celów projektu. Coraz więcej 
uczestników projektu aktywnie angażuje się 

takich jak współpraca, wsparcie, dzielenie się 
doświadczeniem, wiedzą, czy poglądami niż 
właśnie przestrzeń coworkingowa, wypełnio-
na osobami z całkiem odmiennych środowisk, 
branż czy grup społecznych. Spotkamy tutaj 
startupowców, managerów dużych korporacji, 
przedsiębiorców, biznesmenów, studentów 
oraz absolwentów – specjalistów z  różnych 
dziedzin. Różnorodność jest tutaj kluczem do 
sukcesu, ponieważ pomimo tak dużych różnic, 
każdy z  nich może odnieść realne korzyści. 
Studenci mają okazję do realizacji i wykorzy-
stania nabytej wiedzy i umiejętności w prak-
tyce (co okazuje się równie ważne, jak samo 
wykształcenie), poznają osoby, które wiedzą 
jak poruszać się w świecie szeroko pojętego 
biznesu i  służą pomocą oraz merytoryczną 
radą. Ci młodzi ludzie wnoszą znaczącą war-
tość do społeczności Rebel Campusu – są to 
osoby ambitne, pełne zapału i chęci do dzia-
łania, które nierzadko zapewniają świeże, cał-
kiem odmienne, często innowacyjne spojrze-
nie na realizowany projekt czy nierozwiązany 
problem. Niewątpliwym trzonem i podstawą 
coworkingu jest właśnie synergia – dzięki 
niej osiągamy lepsze efekty tym samym na-
kładem pracy. Do Rebel Campusu zapraszany 
jest każdy – nieważne czy szukasz partnerów 
biznesowych, czy idealnego pracownika – na-
wet jeśli nie masz ściśle określonego pomysłu 
na biznes, z pewnością zyskasz dużą dawkę 
inspiracji i  obszerny zasób relacji, włączając 
się do ciągle rozrastającej się społeczności.

Wykorzystany potencjał 
– społeczność

Finansowanie całego przedsięwzięcia zosta-
ło zapewnione w  pełni przez środki zebrane 
przez grupę zaangażowanych osób – „Re-
belowiczów”. Składały się na nie fundusze 
z  kampanii crowdfundingowej, przeprowa-
dzonej na portalu zrzutka.pl, która zapewniła 
znaczą część docelowej kwoty oraz środki 
uzyskane dzięki organizacji cyklu eventów 
szkoleniowych. Rebel Campus Training Week 
został zorganizowany dzięki pomocy Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, a  wszystkie 
zgromadzone fundusze z  przeprowadzonych 
przez wykwalifikowanych członków „Rebelii” 
szkoleń, zostały przekazane na remont Re-
bel Campusu. Trzymając się kwestii zasobów 

– realizacja odnowienia i  przystosowania 
przestrzeni coworkingowej wymagała duże-
go nakładu pracy, z czym wiąże się potrzeba 
zaangażowania osób, które były w stanie się 
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rozpoczęciu wszyscy rozeszli się na pierwsze 
zajęcia. 

Pierwszy blok wystąpień dedykowany był 
między innymi dla osób zainteresowanych 
narzędziami i sposobami na to, aby wszystko, 
co potrzebujemy do zarządzania projektem 
były w jednym miejscu. Prowadziła go Jolan-
ta Łabędzka-Benisz z  firmy OMEC mówiąc 
o frameworku PRAXIS, dzięki któremu prowa-
dzenie projektu może być w pełni skuteczne. 
Ponadto w  tym samym czasie uczestnicy 
mogli wybrać takie warsztaty jak Lider XXI 
wieku Elżbiety Malik – eksperta w dziedzinie 
zarządzania zasobami ludzkimi. Równolegle 
Monika Księżak prowadziła zajęcia na temat 
komunikacji nieantagonizującej w  zarządza-
niu projektami, z których dowiedzieliśmy się, 
jak porozumiewać się w  efektywny sposób 
w pracy zespołowej.

Następnie uczestnicy mogli uczestniczyć 
między innymi w  wykładzie Szymona Gór-
nika, członka zarządu Project Management 
Institute Poland Chapter, który opowiedział 
zebranym o  onboardingu, poświęcając wiele 
czasu stawianiu pierwszych kroków w zarzą-
dzaniu, czego się spodziewać i jakich błędów 
unikać. Z  kolei Rafał Stańczak przygotował 
warsztat dla ludzi zainteresowanych posze-

Tegoroczna edycja odbywała w  murach Poli-
techniki Wrocławskiej w  dniach 19-20 maja. 
Hasłem przewodnim konferencji było Plan. 
Manage. Gain, które ma zwracać uwagę na 
korzyści czerpane z wysiłku poświęconego na 
planowanie oraz zarzadzanie projektem. Za-
równo prelegenci jak i uczestnicy konferencji 
nastawieni byli na poznawanie nowych tech-
nik zarządzania projektami ze szczególnym 
uwzględnieniem korzyści z  zastosowanych 
rozwiązań. Dwudniowa konferencja składa-
ła się z kilku następujących po sobie bloków 
zajęć. Uczestniczy w każdym z bloków mogli 
zapisać się na wykład lub jeden z trwających 
równolegle warsztatów lub gier symulacyj-
nych. Bloki przedzielone były przerwami obia-
dowymi, kawowymi i networkingowymi.

Konferencję oficjalnie rozpoczął prezes 
koła naukowego Mikołaj Kląskała, wita-
jąc uczestników i  przedstawiając koncepcję 
i program tegorocznej edycji. Po uroczystym 

Środowisko naukowe nie zawsze działa 
w  zgodzie z  biznesem. Często bieżące 
potrzeby biznesowe nie znajdują odzwier-
ciedlenia w rozważaniach uniwersyteckich, 
a nowe teorie i metody nie mają szansy na 
weryfikacje w  praktyce. Czy połączeniem 
tych dwóch światów może być wrocławska 
konferencja?

Konferencja Project Management Session 
organizowana przez Koło Naukowe Project 
Management Group jest przedsięwzięciem 
odbywającym się corocznie od siedmiu lat 
w  murach Politechniki Wrocławskiej. Każ-
dego roku wydarzenie przyciąga ponad setkę 
osób z wielu dziedzin życia zawodowego, nie 
tylko studentów, ale również ludzi biznesu. 
Konferencja jest skierowana, jak sama nazwa 
wskazuje, do przyszłych i  obecnych project 
managerów oraz wszystkich, którzy aktywnie 
zajmują się zarządzaniem projektami lub chcą 
poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze. 
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Plan. Manage. Gain.
Konferencja Project Management Session 2018
Jakub Włodarczyk
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Student IV roku informatyki na Politechnice 
Wrocławskiej. Poza studiowaniem zajmuje 
się działalnością w samorządzie studenckim 
oraz Kole Naukowym Project Management 
Group. Hobbystycznie oddaje się aktywno-
ściom fizycznym oraz polityce. Pasjonuje się 
muzyką, wszechświatem oraz zarządzaniem 
projektami.

Jakub 
Włodarczyk

Werka opowiedział o różnicach w zarządzaniu 
projektami w rozwijających się firmach, które 
dopiero wkraczają w świat technologii, a doj-
rzałymi przedsiębiorstwami. 

Ostatnie godziny niedzielnego dnia konfe-
rencji przeznaczone zostały na dwie prelek-
cje i  jeden warsztat. Grzegorz Bandurowski 
opowiedział o  jednej z  najważniejszych rze-
czy w  zarządzaniu projektami – jego star-
cie. Mówił o  tym, jak rozpocząć pracę nad 
projektem i  z  zespołem, by kolejne etapy 
realizacji przedsięwzięcia nie stwarzały pro-
blemów. „Zarządzanie projektami leadowymi 
w praktyce – czyli jak zwiększać generowanie 
sprzedaży online” było tematem drugiej pre-
lekcji. Na przykładzie praktycznych case stu-
dies Kamil Jakubczyk, pasjonat marketingu 
internetowego i  nowoczesnych technologii, 
zaprezentował wszystkie etapy projektu, któ-
rego celem jest sprzedaż online, zaczynając 
od ustalenia grupy docelowej, przechodząc 
przez dobór narzędzi i optymalizację, kończąc 
na zamknięciu projektu i wyciągnięciu z niego 
wniosków. „Plan jest niczym, planowanie jest 
wszystkim” było hasłem przewodnim ostat-
niego warsztatu prowadzonego przez Magda-
lenę Baran. Zostały przedstawione wszystkie 
możliwe kierunki rozwoju projektu prowadzo-
nego i opartego na wartościach Scrum. 

Project Management Session została zor-
ganizowana przez Koło Naukowe Project 
Management Group, działające na Wydziale 
Informatyki i  Zarządzania Politechniki Wro-
cławskiej. Ponad 20-osobowa grupa sympa-
tyków zarządzania zebrała się i zorganizowała 
konferencję dla wszystkich, którzy interesują 
się kierowaniem projektami. Tegoroczna edy-
cja konferencji jest dowodem na to, że jako 
koło naukowe działamy prężnie i staramy się 
z dnia na dzień być coraz lepsi w tym co robi-
my, także po to, by nasza flagowa konferencja 
stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna w co-
raz szerszym gronie pasjonatów i  praktyków 
project managementu.

gotowany został wieczór networkingowy, na 
którym uczestnicy w luźnej atmosferze mogli 
wymienić się kontaktami oraz podzielić się 
swoimi doświadczeniami. 

W  niedzielny poranek zostaliśmy zaszcze-
pieni dawką wiedzy i  motywacji ze strony 
Lukasa Jeznacha, doświadczonego project 
managera, który prowadził wiele międzyna-
rodowych projektów e-commerce. Równo 
o godzinie 10.00 rozpoczął swoją prelekcję pt. 

„Zwinne zarządzanie – współpraca w zespole 
i z klientem”. Równolegle odbył się warsztat 
nt. turkusowej organizacji, zupełnie nowym 
podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. 
Prowadzili go wspólnie Łukasz Solarski oraz 
Gabi Krupa – organizatorzy „turkusowych 
śniadań”. W  pierwszym bloku zajęć uczest-
nicy mogli wybrać również wystąpienie „Na-
rzędziownia PM’a – twardo o umiejętnościach 
miękkich” Pawła Bochnowskiego, członka 
PMI PC, pasjonata najnowszych trendów za-
rządzania projektami. W  swoim wystąpieniu 
skupił się na rozwijaniu umiejętności miękkich 
pod kątem zarządzania ludźmi, sprawdzonych 
metod i narzędzi. 

Kolejny blok zajęć rozpoczął swoją prelek-
cją „Grunt to projekt” Tomasz Stankiewicz 
z  firmy Credit Agricole, doświadczony mana-
ger w  sektorze bankowym. Z  kolei trwający 
w  tym samym czasie warsztat „Zarządzanie 
kryzysowe w  świecie Open Source” mógł za-
interesować osoby, które chciałyby się reali-
zować w  świecie otwartych źródeł, głównie 
najpopularniejszej platformy do zarządzania 
treścią – Wordpressem. Dowiedzieliśmy się 
podczas niej, jak skutecznie i  szybko rozwią-
zywać problemy na stronach internetowych, 
jak najlepiej skoordynować pracę swojego 
zespołu i  działać pod presją czasu. Zajęcia 
prowadzili Sławomir Graczyk wspólnie z To-
maszem Ludwardem. Uczestników zaintere-
sowanych tematem start-upów z pewnością 
przyciągnął trzeci warsztat: „Project Manage-
ment w start-up’ie”, w trakcie którego Łukasz 

rzaniem wiedzy o SCRUMie, przeprowadzony 
w  formie gier i  odgrywania scenek, był więc 
okazją do nauki przez dobrą zabawę. Ewelina 
Wińska z organizacji Girls in Tech opowiadała 
natomiast o  sprawnym zarządzaniu Product 
Backlogiem. Po wyczerpujących i  pełnych 
wiedzy zajęciach wszyscy udali się na obiad, 
aby uzupełnić baterie i mieć energię na posze-
rzanie swoich umiejętności.

Po przerwie obiadowej rozpoczęły się trzy-
godzinne zajęcia. Dla agile’owców Wojciech 
Czujowski, Kasia Jasion oraz Marek Kich przy-
gotowali dwuczęściowe zajęcia o  roli project 
managera oraz zarządzaniu kryzysowym w Agi-
le. Paulina Russak wraz z Grzegorzem Nawarą 
opowiedzieli o budowaniu zespołu i o osiąganiu 
założonych celów projektu. Kolejnymi warsz-
tatem, który mógł przykuć uwagę uczestni-
ków był Design Thinking, prowadzony przez 
Ewę Serwę i Anetę Wareszczak z PMI Poland 
Chapter. Warsztat polegał na tym, że każdy do-
stał materiały, tj. kartki A4 z poleceniami oraz 
karteczki samoprzylepne. Na każdej kartce były 
polecenia, około ośmiu ćwiczeń wymagających 
dyskusji w grupach. Zadanie polegało na wymy-
śleniu idealnego portfela dla osoby obok, po-
przez sprawdzenie i zebranie potrzeb wspólnika. 
Ostatnim etapem zadania było własnoręczne 
wykonanie prototypu tego portfela.

Pierwszy dzień konferencji kończył szereg 
zajęć, skupionych na umiejętnościach mięk-
kich. Wioletta Kastrau w  swoim warszta-
cie podjęła temat tego, co jest ważniejsze 
w  zarządzaniu projektami – kwalifikacje 
czy kompetencje. Łukasz Paluszkiewicz 
z PMI PC opowiedział o tym, które elementy 
dają nam przewagę, a  o  których lepiej zapo-
mnieć w aspekcie rozpoczęcia i prowadzenia 
projektu. Na koniec dnia Ewelina Wyspiań-
ska wraz z Maciejem Trojniarzem przygoto-
wali Scrum Linera, czyli praktyczne wykorzy-
stanie jednej z  najpopularniejszych metodyk 
zwinnych – Scrum. Tym blokiem zajęć zakoń-
czyliśmy sobotnie prelekcje. Wieczorem przy-
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Niestety, nie urodziłeś się menedżerem. Niezależ-

nie od tego, jak się znalazłeś na obecnym stano-

wisku – czy był to Twój świadomy wybór nowej 

drogi czy też awans jako nagroda za dotychczaso-

we osiągnięcia, jest kilka kwestii nad którymi war-

to się pochylić by upewnić się, czy kompetentnie 

i świadomie przewodzisz. O zarządzaniu ludźmi to 

pozycja wydawnictwa ICAN Institute. Redakcja 

przekonuje, że jeśli zamierzasz przeczytać tyl-

ko jedną książkę o  zarządzaniu ludźmi, powyższe 

kompendium jest najlepszym wyborem. I  trudno 

temu stwierdzeniu przeczyć. Dziesięć światowych 

autorytetów dzieli się wiedzą oraz zachęca do nie-

ustannej refleksji oraz stawiania czoła dylematom 

menedżerskim. Daniel Goleman daje receptę na 

przywództwo, które przynosi efekty, bo wierzy, że 

jest ono świadomym wyborem, a nie tylko kwestią 

osobowości. Raz jeszcze o motywowaniu pracow-

ników wspomina Frederick Herzberg, a  syndrom 

skazanego na niepowodzenie wyjaśniają Jean-

-Francois Manzoni oraz Jean-Louis Barsoux. W tej 

pozycji również młody przywódca znajdzie wska-

zówki, które, jak twierdzi Carol A. Walker, pozwolą 

ocalić go przed samym sobą na początku drogi do 

stania się wielkim menedżerem. A dla tego z kolei 

Marcus Buckhingham przygotował kilka porad, po-

mocnych w utrzymaniu tego statusu. Oczywistym 

jest, że efektywny przywódca nie mógłby istnieć 

bez zdyscyplinowanego zespołu pracowników, 

o  czym przekonuje Jon R. Katzenbach i  Douglas 

K. Smith. Warto pamiętać, że nie tylko zespół po-

winien być fair (W Han Kim, Renee Maugborgne), 

ale też postępowanie menedżera powinno mieścić 

się w  kategoriach etycznego (Maharin R. Banaji, 

Max H. Bazerman, Dolly Hugh).

Dalej dowiadujemy się, że budowanie świadomo-

ści pracowników, to również waluta, o którą warto 

się starać. Chris Argyris radzi by wspierać ciągły 

proces nauki (Naucz mądrych ludzi jak należy się 

uczyć). W kontekście budowania płaszczyzny efek-

tywnej współpracy z przełożonym, cenne refleksje 

nad kreowaniem i  zarządzaniem relacją ze swoim 

szefem podejmują John J. Gabarra i John P. Kotter.

Niewątpliwie trafnie zdefiniowane problemy, dla 

których czytelnik znajduje mnogość realnych i war-

tościowych przykładów sprawiają, że poznaje on 

nowe punkty odniesienia i  buduje nieszablonowy 

rodzaj zrozumienia pojęcia zarządzanie. Każdy z ar-

tykułów posiada przejrzystą strukturę, wzbogaconą 

o krótkie ekstrakty: „W skrócie” oraz „W praktyce”. 

Treść każdego z  nich wsparta jest o  liczne klasy-

fikacje i  wykresy, obrazujące przytaczane badania 

i statystyki.

Harvard Business Review Polska, O  zarządzaniu 

ludźmi, ICAN Institute, 2012, s. 208

Czy istnieje uniwersalna recepta na sukces i prosty 

sposób na dojście „od zera do milionera”? Czy sa-

tysfakcja osobista jest tożsama z finansową? Nad 

tymi pytaniami pochyla się Joanna Rubin, autorka 

bloga nakawie.pl, w  rozmowach ze swoimi ulu-

bionymi twórcami biznesowymi. Zdaniem autorki 

„psychologia i biznes to duet idealny” i poprzez serię 

wywiadów zabiera czytelnika w podróż w poszuki-

waniu „wiedzy o powodzeniu zawodowym u źródła”. 

Myślą przewodnią książki jest chęć sięgania po 

wiedzę i uczenia się od najlepszych. Poprzez lekturę 

dowiadujemy się między innymi z czego jest dum-

na dr Irena Eris i jak udało jej się porażkę zamienić 

w sukces. Wojciech Kruk dzieli się ważną dla niego 

lekcją biznesową i zachęca do szukania rozwiązań 

w  trudnych sytuacjach. Teresa Mokrysz (Mokate) 

zdradza sekret, skąd czerpie inspirację i  jak radzi 

sobie z krytyką. Piotr Voelkel (Vox) definiuje cechy 

wartościowego przywódcy, a  Solange Olszewska 

(Solaris) uchyla rąbka tajemnicy najważniejszej 

umiejętności, która pomaga jej rozwijać się zawo-

dowo. Rafał Brzoska (InPost) przyznaje, że jego po-

mysł na biznes zrodził się z chęci zrobienia czegoś 

nowatorskiego, co realnie wpłynie na polepszenie 

standardów życia społeczeństwa. Joanna Klimas 

wskazuje jak połączyć twórczość biznesową i kre-

atywną i na to, co dla niej jest ważne w biznesie. 

Przywództwo,
które przynosi 
efekty
Anna Małyszek

Ucz się 
od najlepszych!
Aneta Wereszczak

Twórcy internetowego kantoru Michał Czekalski 

i  Łukasz Olek zgodnie stwierdzają, że nie założyli 

biznesu tylko po to, aby zarabiać pieniądze. Nato-

miast profesor Andrzej Blikle opowiada czego na-

uczył się na swojej drodze biznesowej. Na zakończ-

nie dr Joanna Heidtman rozwiewa wątpliwości 

i wyjaśnia co trzeba zrobić, aby osiagnąć satysfak-

cję zawodową i sukces finansowy.

Jedenastu niezwykłych rozmówców, każdy 

z  nich z  innym bagażem doświadczeń życiowych 

i zawodowych. Czy łączy ich wspólny mianownik? 

Moim zdaniem jest to odwaga w  podejmowaniu 

ryzyka i  umiejętność podnoszenia się po porażce 

(Solange Olszewska mówi o  sobie: „jestem wań-

ką-wstańką”), a  także wyciąganie wniosków za-

równo z niepowodzeń jak i odniesionych sukcesów. 

Gorąco zachęcam do lektury i  wyciagnięcia wła-

snych wniosków. Książkę czyta się „jednym tchem” 

i warto zwrócić również uwagę na infografiki i ske-

tchnotingi narysowane przez Ewę Górecką. Nie-

zwykle inspirujące są też króciutkie przesłania pi-

sane odręcznie przez każdego z rozmówców przed 

każdym z wywiadów.

Joanna Rubin, Twarze polskiego biznesu. Rozmowy 

„na kawie”, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 

2016, s. 279
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Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy jest 

w ostatnich latach chyba najbardziej dynamicznie 

rozwijającym się obszarem w  zarządzaniu projek-

tami. Wraz z  dostrzeżeniem kluczowego znacze-

nia właściwych relacji z  interesariuszami, zaczęto 

w coraz większym stopniu rozwijać praktyki, narzę-

dzia i techniki identyfikacji, analizy oraz angażowa-

nia interesariuszy. W efekcie rozwoju tej dziedziny 

Project Stakeholder Management został uznany za 

obszar wiedzy PMBOK® Guide (w piątej edycji pod-

ręcznika), czemu towarzyszyło również pojawie-

nie się wielu nowych badań, raportów i publikacji 

książkowych, omawiających szerzej zarządzanie 

zaangażowaniem interesariuszy. Jedną z takich pu-

blikacji jest praca trzech autorek, pracowników na-

ukowych Uniwersytetu Wiedeńskiego pod tytułem 

Rethink! Project Stakeholder Management.

Recenzowana publikacja jest pracą naukową, 

dlatego niektóre jej części mogą być nieco nużące 

dla praktyków, jak na przykład szerokie omówienie 

podejścia badawczego czy obszerny przegląd lite-

ratury poświęconej zarządzaniu zaangażowaniem 

interesariuszy. Natomiast na pewno najbardziej 

interesujące dla większości czytelników będą czte-

ry studia przypadków projektowych, na podsta-

Kiedy w ręce wpadła mi książka Karen Gadd – TRIZ 

for Engineers – cieszyłem się jak dziecko, bo polo-

wałem na nią od jakiegoś czasu. TRIZ to akronim 

od rosyjskiego Teoria Reszenija Izobretatielskich 

Zadacz, co można przetłumaczyć jako: Teoria Roz-

wiązywania Innowacyjnych Zadań. Jest to opraco-

wana przez Genricha Altshullera metodyka i zbiór 

narzędzi, które pomagają osiągnąć najlepszy możli-

wy rezultat w stosunkowo krótkim czasie i przy mi-

nimalnych nakładach. Jego efekty widać chociażby 

w rosnących ciągle firmach koreańskich – jak Sam-

sung czy Hyundai. I chociaż TRIZ wywodzi się stric-

te z dziedzin technicznych, dziś jest wykorzystywa-

ny także w pedagogice, zarządzaniu czy nauce. 

Na wstępie przyznam, że książka mnie nie za-

wiodła, w sześciu aktach odsłania wszystkie aspek-

ty wykorzystania TRIZ w praktyce, w dodatku jest 

napisana lekkim językiem, więc czyta się ją wy-

śmienicie. Całości dopełniają zabawne grafiki, któ-

re pozwalają łatwiej zapamiętać materiał. Karen 

nie udaje też, że TRIZ to ostateczna odpowiedź na 

wszystkie problemy i nie ukrywa, że są inne zbiory 

narzędzi, które też się mogą sprawdzać, ale podaje 

argumenty, kiedy TRIZ będzie sprawdzał się lepiej.

Część pierwsza przeprowadza nas przez podsta-

wy TRIZ, podstawowe narzędzia, logikę i algorytm 

dochodzenia do rozwiązania. W  drugiej części au-

torka pokazuje zbiór narzędzi, które pomagają po-

konać zdefiniowaną sprzeczność, bo tak też TRIZ 

nazywa problem. Cała część trzecia poświęcona 

Innowacja nie tylko 
dla inżyniera
Łukasz Paluszkiewcz

Zarządzać 
interesariuszami czy 
dla interesariuszy?
Szymon Pawłowski

jest praktycznie jednemu narzędziu – Idealnemu 

Wynikowi Końcowemu, który jest potężnym i  su-

perszybkim narzędziem do generowania rozwiązań 

i  pomysłów, jeśli rozumie się, jak go zastosować. 

Akt czwarty to przewidywanie rozwoju systemów 

– czyli część, która może zainteresować wszystkich 

product managerów i wszystkie osoby odpowiada-

jące za strategię w firmie. Kolejna część to zasto-

sowanie narzędzi TRIZ do analizy systemowej i do-

skonalenia produktów. W końcu część ostatnia to 

podsumowanie poprzednich rozdziałów i zbiór case 

studies, które można przećwiczyć samemu, spraw-

dzając jak dobrze zrozumieliśmy materiał zawarty 

w książce.

Podsumowując, TRIZ for Engineers to niezwykły 

podręcznik, który czyta się bardzo łatwo i przyjem-

nie, a  zdobywana wiedza, jeśli zadbamy o  prakty-

kę, sama zacznie zmieniać sposób w  jaki myślimy. 

Polecam ją nie tylko inżynierom, ale w  zasadzie 

każdemu kierownikowi projektu – w końcu dowo-

zimy produkty, czy to w postaci usługi, czy rzeczy-

wistego produktu, a TRIZ mówi jak robić to lepiej, 

szybciej i taniej. Polecam ją także wszystkim, którzy 

określają strategię w firmie, tych najbardziej ucieszą 

mapy trendów rozwoju systemów, a także kierow-

nikom produktu, aby lepiej określali i przeciwdziałali 

ryzyku oraz doskonalili własny produkt.

Karen Gadd, Triz for Engineers: Enabling Inventive 

Problem Solving, John Wiley & Sons, 2011, s. 504

wie których autorki przedstawiają najważniejsze 

praktyki i  narzędzia angażowania interesariuszy, 

ze szczególnym uwzględnieniem metod konste-

lacji systemowej (systemic constellation). Z  tych 

rozdziałów, które stanowią większą część książki, 

każdy z nas może zaczerpnąć inspiracje dotyczące 

użycia praktyk zarządzania interesariuszami. 

Interesujące jest również omówienie dwóch 

podejść stanowiących przeciwległe krańce konti-

nuum, w ramach którego możemy zaklasyfikować 

nasz sposób zarządzania zaangażowaniem intere-

sariuszy. Są to starsze i bardziej klasyczne manage-

ment of stakeholders oraz nowsze management for 

stakeholders, kładące większy nacisk na rozpozna-

nie i zaspokojenie potrzeb wszystkich grup intere-

sariuszy, dążące do sytuacji win-win.

Ciekawostką jest umieszczony na końcu książki 

dodatek w postaci WBS-a, dowodzącego, że autor-

ki potraktowały opracowanie, opublikowanie i pro-

mocję tej książki jako projekt. 

Martina Huemann, Pernille Eskerod,  Claudia Ring-

hofer, Rethink! Project Stakeholder Management, 

Project Management Institute, 2016, s. 213
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dr Jerzy Stawicki 
Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem 
praktycznym w zarządzaniu projektami, pro-
wadzący od 2003 roku firmę konsultingowo 

- szkoleniową JS PROJECT.

Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania 
projektami, programami i portfelem projektów, 
PMO. Fan praktycznego łączenia metod trady-
cyjnych, zwinnych, Lean i łańcucha krytyczne-
go. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty 
z zarządzania projektami. 

W okresie 1995-2003 pracował w SAP Polska, 
m.in. zarządzając projektami wdrożeniowymi 
systemu SAP, nadzorując projekty z pozio-
mu komitetów sterujących, a także kierując 
zespołami konsultantów. Członek założyciel 
PMI Poland Charter. Posiadacz certyfikatów 
PMP®, Agile Project Management Practitioner, 
PRINCE2 Practitioner, Certified Project Mana-
ger (IPMA level C) oraz CPIM.

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

Problemy, błędy i porażki wydają się być nor-
malnym zjawiskiem w  świecie zarządzania 
projektami i  w... życiu. W  praktyce do tego 
typu doświadczeń podchodzimy w  bardzo 
nieracjonalny sposób: reagując silnymi ne-
gatywnymi emocjami, często wręcz złością, 
prowadzącymi do nieracjonalnych działań 
i zachowań. Sytuację pogarsza jeszcze kultu-
ra, w której żyjemy: kultura optymizmu i suk-
cesu. Jak więc można poradzić sobie z takim 
tradycyjnym podejściem do nieprzyjemnych 
doświadczeń związanych z  trudnościami 
i  porażkami? Sięgnijmy poza tradycyjne za-
rządzanie projektami do… filozofii stoickiej, 
w  starożytności rozumianej jako sztuka ży-
cia. Jakie są więc jej rady w odniesieniu do 
problemów, błędów i porażek? 

Pierwsza z  nich związana jest z  jednym 
z  kluczowych pojęć stoicyzmu: wyobraże-
niem. W swojej teorii emocji stoicyzm mówi, 
że źródłem emocji wcale nie jest samo zda-
rzenie – w  naszym przypadku porażka, czy 
niepowodzenie – tylko nasze o nim wyobra-
żenie i nasza ocena. I dopiero to wyobrażenie 
jest źródłem emocji i  późniejszych zacho-
wań. Jak pisał Marek Aureliusz: „Wypadki ze-
wnętrzne duszy nie dotykają. Wszelki niepokój 
jest skutkiem wewnętrznego sądu”. Przyjrzyj-
my się więc tym naszym wyobrażeniom: za-
wsze możemy je zreinterpretować, zawsze 
też możemy dokonać innej ich interpretacji. 
Sztuka życia, to – wg Epikteta – sztuka za-
rządzania wyobrażeniami. 

Można też – zamiast unikać tych nega-
tywnych doświadczeń i wizualizować sukce-
sy – jak to sugerują współczesne podejścia 

Amor fati
Jerzy Stawicki
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związane z  zapewnieniem sukcesu i  szczę-
ścia – zrobić coś zupełnie przeciwnego. Czyli 
ćwiczenie nazywane przez stoików premedi-
tatio malorum – premedytacja zła. Wyobraź-
my sobie wszelkie negatywne konsekwencje 
danego zdarzenia. Oswójmy się z  nim, za-
miast go unikać. I szybko okaże się, że wcale 
nie będą one takie straszne.

Kolejna stoicka rada to zrobienie ćwicze-
nia: zależne – niezależne. Czyli odróżnienie 
w analizowanej sytuacji tego, na co faktycz-
nie mamy wpływ, od tego na co wpływu nie 
mamy. Wpływ zaś mamy jedynie na nasze 
myśli, wyobrażenia, oceny, na naszą posta-
wę, decyzje, czy determinację. Na wszystko 
inne – rzeczy niezależne w koncepcji stoików 

– nie mamy żadnego wpływu. Raz jeszcze 
Marek Aureliusz: „Po co gniewać się na bieg 
wypadków. Nic ich to bowiem nie obchodzi”. 
Przy okazji tego ćwiczenia uświadomimy też 
sobie, że nasze wyobrażenia o  posiadaniu 
kontroli nad światem i wydarzeniami – także 
mocno sugerowane przez współczesną kul-
turę – to zwykła iluzja i kłamstwo.

Wszystko to prowadzi nas do następnej 
metody: do stoickiej „pogodnej akceptacji” 
wydarzeń oraz dystansu do tego co dzieje się 
wokół nas. Pomocne może być tu inne sto-
ickie ćwiczenie: perspektywa kosmiczna. To 
po prostu spojrzenie na zdarzenia z  bardzo 
odległej, kosmicznej wręcz perspektywy, co 
pozwoli nadać im właściwy wymiar, a  tym 
samym pomoże odpowiednio do nich podejść 
i na nie zareagować. Ważne, że mówimy tu 
o  „akceptacji”, a  nie o  „rezygnacji”. W  tym 
właśnie momencie „Co muszę zrobić” sta-

je się u  stoików „Co mam lub chcę zrobić”. 
Zawsze bowiem – mimo braku wpływu na 
elementy niezależne mam swobodę i oceny 
i decyzji, a są to rzeczy zależne.

Wejdźmy teraz na jeszcze wyższy po-
ziom stoickiego radzenia sobie z  porażkami 
i trudnościami. Po dokonaniu reinterpretacji 
zdarzenia powodującego emocje, po zaak-
ceptowaniu tego, co się nam wydarzyło i po 
zrozumieniu, że wiele rzeczy, zwłaszcza tych, 
które oceniamy jako złe lub negatywne są 
poza naszą kontrolą, możemy zrobić tylko 
jedno. Po prostu polubić, lub wręcz pokochać 
rzeczy, które się nam przytrafiają. I  w  ten 
sposób wracamy do tytułu felietonu: „amor 
fati” – to: „kochaj los”. 

Przewędrowaliśmy wraz ze stoikami od 
poznania źródeł emocji, poprzez nasze wy-
obrażenia, odróżnienie rzeczy zależnych od 
niezależnych, do pogodnej akceptacji i  idei 

„amor fati”. To wszystko pomoże nam radzić 
sobie z porażkami i trudnościami. Sam zresz-
tą miałem ostatnio okazję się o tym przeko-
nać.

Ale jest jeszcze coś. Seneka w  tekście 
„O  opatrzności” napisał: „to co wydaje się 
nieszczęściem, w  rzeczywistości nieszczę-
ściem nie jest (…)”. Oraz „wszystko to, co nas 
przejmuje lękiem i grozą, wychodzi na dobre 
właśnie tym ludziom, których spotyka”. Co to 
w praktyce oznacza? Teraz proponuję samo-
dzielne studia filozoficzne. Zapraszam do lek-
tury całego tekstu Seneki – kryje się w nim 
kolejne podejście do radzenia sobie z proble-
mami i niepowodzeniami. 

Stoicka filozofia i  stoickie ćwiczenia jako 
jedna z metod radzenia sobie z projektowymi 
problemami, błędami i  porażkami? A  może 
nie tylko z projektowymi?
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Mamy przed sobą początek sezonu urlopowego, ale my myślami jesteśmy już w listopadzie! A co takiego 
dzieje się w  listopadzie? Ci, którzy cenią sobie spotkania najwyższej klasy profesjonalistów z dziedziny 
zarządzania projektami z pewnością znają odpowiedź na to pytanie. Również osoby, które szukają inspi-
rujących warsztatów, ekscytujących paneli dyskusyjnych i możliwości poszerzenia swojej sieci kontaktów 
biznesowych nie powinny mieć trudności z  odpowiedzią. Czy wszyscy już wiedzą? Tak? W  takim razie 
nie trzymamy już nikogo dłużej w niepewności i oficjalnie ogłaszamy:

W dniach 26-28 listopada 2018 r. w Warszawie
odbędzie się

XIII Międzynarodowy Kongres
PMI Poland Chapter

Tegoroczny Kongres zrealizowany zostanie pod hasłem Make the difference. Uczestnicy oczekiwać mogą 
prelekcji i warsztatów poświęconych przyszłości zarządzania projektami, analizowanej w kontekście ro-
snącej digitalizacji biznesu oraz zdolności organizacji do reagowania na zmienność otoczenia. 

Jak co roku przy organizacji tego wydarzenia pracuje zespół wolontariuszy złożony z przedstawicieli róż-
nych branż, dysponujących różnorodnym doświadczeniem zawodowym, których łączy jednak pasja zarzą-
dzania projektami. Kamila Mandziak, która w tym roku ponownie pełni rolę Project Managera Kongresu, 
podkreśla, że praca z takim teamem narzuca konieczność wykorzystania najnowszych technologii uspraw-
niających komunikację w zespole. Z całą pewnością można więc powiedzieć, że sama praca przy organiza-
cji Kongresu odbywa się pod hasłem Make the difference i z pewnością mogłaby zostać omówiona jako 
jeden z przykładowych case’ów podczas listopadowego wydarzenia.

Takich case’ów z pewnością nie zabraknie – choć szczegółowy program Kongresu dostępny będzie dopiero 
późną jesienią, to jednak już dziś możemy powiedzieć, że będzie to najważniejsze wydarzenie branżowe 
w 2018 roku. Na szczególny charakter Kongresu wpływa także fakt, że będzie on stanowił ukoronowanie 
tegorocznych obchodów 15-lecia PMI w Polsce, wobec czego uczestnicy tego wydarzenia mogą spodzie-
wać się wielu niespodzianek. 

Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do śledzenia facebookowego profilu Project Management Institute 
Poland Chapter i samego Kongresu, gdzie już wkrótce pojawi się więcej szczegółów dotyczących XIII Mię-
dzynarodowego Kongresu PMI Poland Chapter!

ROBIMY RÓŻNICĘ OD LAT
– DOŁĄCZ DO NAS!
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