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Drodzy Czytelnicy!

Chociaż temperatura na ze-

wnątrz wskazuje jeszcze na 

lato, to jednak w rękach trzy-

macie już wydanie jesienne. 

Mamy nadzieję, że coraz dłuż-

sze wieczory i coraz krótsze 

słoneczne chwile wypełni Wam przyjemna lektura “Strefy PMI”. Chcemy zain-

spirować Was do budowania niesamowitych zespołów i dostarczania warto-

ści Waszym klientom. Słowo inspiracja przewijać się będzie w każdej deklinacji 

przez całe wydanie, bo jesień to też moment, kiedy naładowane latem akumula-

tory nieco się rozładowują.

W numerze znajdziecie jak zwykle garść informacji z PMI Poland Chapter, w tym 

skład nowo wybranego zarządu, który przez dwa kolejne lata będzie kształtował 

działania organizacji. Gratulujemy i życzymy sukcesów! Skoro o liderach mowa, 

Ada Grzenkowicz opowie Wam o metodach przełamywania lodów i integrowa-

nia zespołu (s. 18), a Artur Kasza pokaże jak zaprząc energię drzemiącą w orga-

nizacji do budowania jej wartości (s. 6). Z wywiadu z Kenem Eckertem dowiecie 

się jak zbudować kulturę promującą współpracę w środowisku projektowym 

(s. 29), z kolei Mark Dorsett opowie o przeplataniu się ról kierownika projektu 

i lidera zmiany (s. 26). Nie zabraknie inspiracji od najmłodszych adeptów sztuki 

zarządzania projektami, dzięki lekturze Strefy Studenta (s. 56-59) poznacie najle-

sze praktyki prowadzenia koła naukowego i organizowania największych kon-

ferencji studenckich. Na długie wieczory polecamy jak zwykle ciekawe książki 

(s. 60-61). To oczywiście jedynie część spośród wielu tematów, które przygotowa-

liśmy z myślą o Was w tym wydaniu naszego kwartalnika.

Nie zapominamy także o obchodach 15-lecia PMI Poland Chapter. Tym razem 

w podróż do przeszłości zabiera nas Witold Hendrysiak (s. 42), a Spencer Horn 

zaprasza na główne uroczystości tego jubileuszu podczas 13. Międzynarodowe-

go Kongresu PMI PC. Spencer, jeden z Keynote Speakerów tegorocznego kongre-

su, na naszych łamach uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, jakie tematy poruszy 

w swoim wystąpieniu (s. 32). 

Mamy nadzieję, że uda nam się Was zainspirować!
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concept into practice. But the idea and the 
toolkit is useful across all project manage-
ment. 

Emotional states 
and energy levels

We can all follow our own emotional states 
and energy levels throughout the working 
day. Hopefully, though probably it is not 
the case for everyone, we can come to work 
energized, excited and ready to contribute 
what we have. that attitude may of course 
change either way during the day, to even 
greater motivation or conversely, to an upset 
or even frustration. 

What if those energies and emotions be-
come permanent and determine the culture, 
the activities, the relations and the feeling 
of the organization. It is great if the positive 
emotions are prevalent and it is definitely 
not great of the negative emotions are dom-
inant. 

Reading, Uk) and Heike Bruch (University 
of St. Gallen, Switzerland). In their take, 
organizational energy is the driving force 
behind all business actives that involve 
individuals and teams. Positive energy will 
take organizations to the peaks of success. 
Negative energy will eventually burn an 
organization inside out. 

the authors of AXELoS Management of 
Portfolios have ingeniously integrated the 
organizational energy into the Mop frame-
work, so it is useful to take a  look at that 
framework as a possible way of putting the 

for quite a  long time the thinking and 
practice of management was dominated 
by a rather rationalist approach. the feel-
ings and energies of individuals and teams 
were by far left aside. the professional be-
haviour was one of emotional self-control 
and composure. the humanist approaches 
of 1960s, including Human Relations and 
Organizational development, brought the 
human motivations back into the mana-
gerial consideration. More recently, the 
concept of the organizational energy was 
pioneered by Bernd Vogel (University of 
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points to four sources of energy: connection, 
content, context, climate. the connection 
with the organization needs to be estab-
lished and refreshed. the content needs to 
be satisfying and owned by employees. the 
context, with all infrastructures and pro-
cesses, needs to be adequate. And last but 
not least the climate needs to be conducive 
to working and living together in the organ-
isation. 

the second key element is the mechanism 
to sustain the positive energy. the objective 
is not really to be in the productive zone only 
and all the time. this may be beyond what is 
possible. But it is more about renewing the 
energy and bringing it from the other zones 
after the times of trouble. this requires the 
time and space to recharge. this does not 
only means proper holidays but also such 
work and team management that that diver-
sifies activities in term of content, difficulty 
and risk exposure. Above all, the manage-
ment system should be so designed as to be 
vitalising and motivating. 

Working with organizational 
energy 

While this may sound like a nice set of pos-
tulates, this is a worthwhile model, and the 
authors took it further to include a  set of 
measuring tools and complete set of practic-
es to initiate the energy change process that 
includes organizational change projects and 
programmes. 

next time, then, why not take a look at the 
energy of your team or unit and think about 
what can be done to make it better.

these are in fact the opposite poles in the 
organizational energy model. If needs be, an 
organization may first wish to reduce the in-
tensity of the negative energy. It will go down 
from the corrosive to the resigned zone. Here 
the emotions and attitudes include: indiffer-
ence, withdrawal, frustration, doing no more 
than is required. the is the sort of “not-my-
circus” attitude. Here, it is useful to restate 
or define anew the organization’s vision and 
mission. opportunities should be found and 
highlighted for all in the organization and 
the pursuit of those opportunities should 
become everyone’s driving force. Very impor-
tantly, the benefits from the opportunities 
should be fairly distributed. the drive to ex-
ploit the opportunities will supposedly bring 
the organization closer to the productive 
zone. the reach for opportunities can met-
aphorically be seen as “winning the princess”. 

Bring it all to the productive zone
the comfortable energy is positive to only 
a  point. there is a  fundamental feeling of 
safety, appreciation of success that has 
brought us here, and the conviction of 
strong market position. But there is a threat 
in this sense of security, one of stagnation, 
and ensuing slow unnoticed death. that 
threat is key to the move of the comfortable 
zone. the threat must be seen by everyone, 
and everyone needs to be aware of it. this 
awareness can be a  good starting point for 
action, for the search of new products and 
directions, so as to avoid the organization-
al atrophy. the fight against the threat can 
metaphorically be called “slaying the dragon”. 

the aim is to bring the energy to the pro-
ductive zone. Here two matters are impor-
tant. First, the sources of energy. the model 

Slaying the dragon and winning 
the princess

In their book, Fully Charged: How Great Lead-
ers Boost Their Organization’s Energy and 
Ignite High Performance, Vogel and Bruch 
put forward a model of organizational ener-
gy that allows us to observe, categorize and 
influence the organizational energies. their 
categorization is shown in table 1.

While the productive and the comfortable 
energies are undersigned as positive, the at-
tentive reader will notice that only the pro-
ductive energy is really positive. 

therefore, it is a  key challenge for an or-
ganization to recognize its prevailing type 
of energy and then to take steps to bring all 

– or most of it – to the productive zone. What 
seems most important is to build a  mecha-
nism that corrects the energy. Upsetting and 
frustrating situation are bound to happen, 
but if an organization is capable of clear-
ing them off, rather than entrenching them, 
there is a good foundation of an emotional 
health. 

How can this be done? the most negative 
is the corrosive energy. It carries strongly 
negative emotions of anger, caution, ten-
sion, with infighting, corporate politics, and 
attitudes and behaviours that hinder cooper-
ation and innovation. Here is a good start to 
attempt to change the organizational energy. 
once it is recognised, the first step is to refo-
cus the energy. the reasons for the negative 
emotions should be found and ways to re-
move them should be identified. the organ-
ization’s identity should be reconstructed. 
the work environment and operations should 
be improved. 

It may not be possible to jump straight 
from the corrosive to the productive zone. 

Group facilitator, trainer, consultant, 
ICA:UK Associate. project Manager in Alt-
kom Akademia in Warsaw. He designs and 
facilitates workshops in strategy, projects, 
change processes and organisational devel-
opment. 

He has trained in group facilitation with 
Formapart in paris and with the Institute 
of Cultural Affairs in London. Doctor of So-
cial Sciences, also completed postgraduate 
studies in Human resource development at 
the College of Europe in Bruges.  Multilin-
guist and expert in multicultural communi-
cation.

Artur
Kasza

table 1. the model of organizational energy by Vogel and Bruch 
Source: Heike Bruch, Bernd Vogel, Fully Charged: How Great Leaders Boost Their Organization’s Energy and 

Ignite High Performance, Harvard Business review press, 2011

Energy QualityNegative Positive
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Corrosive Energy
Negative competition among 
business unit 
Egoistic behaviour of groups, managers 
and employees 
Corrosive energy within the 
management team

Productive Energy
Intensive positive emotion 
High alertness
High level of activity and e�ort for 
shared goals

Comfortable Energy
Continuous market confirmation 
Success syndrome 
Locked in the security of past success 
patterns 
Rigid management mechanisms

Resigned Energy
Endless ine�ective change processes 
Frequent change processes among 
executive management 
Lack of clear an positive orientation 
Over-acceleration
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w  firmie, gdzie pokazywano działający system. 

W czym zatem tkwi problem?

Do wyboru, do koloru
polski rynek dostawców Erp możemy podzielić 

na dwie główne kategorie: producentów opro-

gramowania i  firmy wdrażające. pierwsza to 

najczęściej nasi krajowi dostawcy, którzy sa-

modzielnie wdrażają produkowane przez siebie 

oprogramowanie. Stoi za nimi sztab dewelope-

rów, analityków, architektów, którzy z założenia 

mają stworzyć system idealny. Druga kategoria 

to firmy wdrożeniowe, oferujące rozwiązania za-

równo firm globalnych, jak i naszych rodzimych 

producentów. Bardzo często firmy te współ-

pracują z dostawcami lub dysponują własnymi 

działami programistycznymi i  są w stanie przy-

gotować większe lub mniejsze modyfikacje oraz 

dodatki w  głównym programie. rynek oferuje 

mnóstwo rozwiązań – od systemów prawie pu-

dełkowych, które należy zainstalować, wstępnie 

skonfigurować i można zaczynać pracę, po duże 

systemy Erp wymagające większej parametry-

zacji, budowy schematów księgowych, profili 

uprawnień, itd. Każdy z nich jest przeznaczony 

dla trochę innego klienta, każdy z nich ma swo-

ją specyfikę. Część powinna pasować do dużej 

liczby firm, ale niektóre sprawdzą się np. tylko 

w firmach produkcyjnych.

Świadomie pomijam tutaj całkowicie dedy-

kowane systemy, gdyż z mojego doświadczenia 

wynika, iż naprawdę niewiele firm potrzebuje 

całkowicie autorskiego, dedykowanego rozwią-

zania w obszarze Erp.

Skoro mamy tak duży wybór to czemu tak 

trudno dobrze wybrać? W wielu firmach wdroże-

nie systemu Erp zaczyna się i kończy na „chce-

my”, a  nie od „dlaczego?”. Wybieramy oczami, 

dlatego podejmujemy decyzję na podstawie pre-

zentacji systemów, które są dokonywane przez 

dobrze przygotowanych do tego handlowców 

lub konsultantów. Często firmy opierają się też 

na opiniach znajomych, którzy są już po procesie 

wyboru, co niestety nie zawsze gwarantuje wy-

bór najlepszej dla naszej organizacji opcji. W ca-

łym tym procesie firmy popełniają kilka zasadni-

czych i często kosztownych błędów. 

Najczęściej popełniane błędy
ja wiem najlepiej!

Często decyzję o wyborze systemu podejmu-

je zarząd, kierując się swoimi doświadczeniami, 

wiedzą oraz oczekiwaniami. Z pewnością są to 

osoby kompetentne i  posiadające wiedzę, to 

właśnie oni dany biznes budowali. Jednak ich 

perspektywa nie zawsze jest właściwa ponie-

wielkości przedsiębiorstwa, program był obcią-

żany kolejnymi funkcjami, raportami, dodatkami 

– ograniczonymi najczęściej wiedzą firmowego 

informatyka tworzącego zręby systemu. Zda-

rza się, że przedsiębiorstwa wdrażały system 

jeszcze dzięki początkom dofinansowań z  Unii 

Europejskiej, nie aktualizując go przez wiele lat. 

W  obu przypadkach prawdopodobnie system 

zaczynał działać coraz wolniej, dodatkowo nie 

znalazł się nikt, kto znałby kod źródłowy i mógł 

wprowadzić zmiany czy aktualizacje. Efektyw-

ność spadała, brakowało danych i  narastały 

frustracje. W takich sytuacjach zwykle rodzi się 

pomysł – a może zmienimy system? 

Zazwyczaj już wtedy zaczynają się poszu-

kiwania odpowiedniego dostawcy. po cyklu 

spotkań, prezentacji i  wizyt referencyjnych 

u zawsze zadowolonych klientów zapada decy-

zja. Jeszcze „tylko” negocjacje cenowe, analiza 

potrzeb i można wdrażać. Czasem odbywają się 

jeszcze modyfikacje systemu, obowiązkowe, de-

dykowane raporty dla pani Krysi z księgowości 

i  tak mija rok. System startuje, korki od szam-

pana strzelają, wszyscy pracują. tylko nadal coś 

jest nie tak, czegoś brakuje, nie do końca tak 

miało być. nie wszyscy są tak zadowoleni, jak 

eRP – enterprise Resource Planning – to me-

toda efektywnego planowania zarządzania 

całością zasobów przedsiębiorstwa. jest to 

też określenie systemów informatycznych 

służących wspomaganiu zarządzania przed-

siębiorstwem lub współdziałania grupy współ-

pracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez 

gromadzenie danych oraz umożliwienie wyko-

nywania operacji na zebranych danych.

Mówiąc nieco prościej jest to oprogramo-

wanie, bez którego żadna, co najmniej średniej 

wielkości nowoczesna firma nie może się obyć 

i nie ma tu znaczenia czy profil działalności jest 

usługowy, handlowy czy produkcyjny. Wybór 

właściwego systemu jest kluczowy dla rozwo-

ju i funkcjonowania firmy. od niego też w dużej 

mierze zależy efektywność większości działów 

oraz rozwój przedsiębiorstwa.

Najważniejszy pierwszy krok
Wiele firm nadal korzysta z  programów napi-

sanych wiele lat temu przez zaprzyjaźnionego 

informatyka, często w początkach swojej dzia-

łalności. przez kolejne lata wraz ze wzrostem 

biznesu z małej, przydomowej firmy, do średniej 
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program Manager Atos GDC poland Sp. 
z  o. o. sp. k. przez ponad 10 lat prowadził 
wdrożenia dedykowanych systemów Erp 
w  jednych z  największych polskich przed-
siębiorstw z  różnych branż. od 2 lat kie-
ruje międzynarodowym programem, sku-
piającym ok 30 projektów prowadzonych 
przez 12 project managerów, w firmie Atos. 
Wierzy, że nie chodzi o to, aby zrealizować 
projekt zgodnie z  projektem, ale zgodnie 
z  potrzebami i  oczekiwaniami kontrahenta. 
Jego celem jest zbudowanie długofalowych 
relacji z klientami, a można to osiągnąć wy-
łącznie dostarczając produkt spełniający 
rzeczywiste wymagania i oczekiwania. poza 
pracą zawodową jest przewodniczącym 
rady Fundacji rodzina na Fali, która działa 
na rzecz edukacji oraz rodziny.

Marcin
Gora

systemów. nie te wzorcowe, idealnie przygo-

towane dla was przez handlowców. takie, któ-

re wykonujemy u  siebie najczęściej oraz takie, 

które sprawiają nam najwięcej trudności. Dzięki 

temu będziemy mogli w sposób w miarę obiek-

tywny dokonać wyboru. Będziemy mieli porów-

nanie, który z systemów w swojej bazowej wer-

sji najlepiej spełnia nasze potrzeby. 

Zachęcam też do rozmowy z  dostawcami, 

warto korzystać z  ich doświadczeń i zaszytych 

w  systemach rozwiązań. Wdrożenie i  utrzyma-

nie takiego systemu będzie też znacznie tańsze 

i łatwiejsze.

Z  doświadczenia wiem, jak istotne jest wy-

znaczenie osoby, która ma dużą wiedzę o przed-

siębiorstwie i będzie miała czas na uczestnictwo 

we wszystkich spotkaniach. Ważne jest, aby był 

to ktoś z całościowym oglądem sytuacji, aby nie 

powielać niektórych schematów albo nie plano-

wać w sposób całkowicie inny niektórych proce-

sów, np. z punktu widzenia zakupu i księgowości.

podsumowując, cały proces analizy i  wybór 

dostawcy jest w  gruncie rzeczy najważniejszą 

decyzją. pamiętajcie, dla dostawcy jesteście ko-

lejnym, często bardzo ważnym, ale tylko kolej-

nym klientem. Zapewne zadajecie sobie pytanie, 

czy dacie radę? tak, dacie! nie musicie w tym 

celu korzystać z  zewnętrznej firmy, która prze-

prowadzi analizę przedsiębiorstwa. to, że jeste-

ście na rynku i stać Was na dyskusję o wyborze 

systemu świadczy, że ta wiedza jest w  organi-

zacji i wystarczy po nią sięgnąć. nie bójcie się 

pytać własnych pracowników o  ich pomysły, 

doświadczenia, sugestie. pamiętajcie, że czas 

poświęcony na samoanalizę zwróci się Wam 

wielokrotnie i uchroni przed zbędnymi wydatka-

mi. powodzenia!

Analiza jest tworzona z  udziałem firmy, na 

którą już się zdecydowaliśmy, a zatem powinna 

być odwzorowaniem naszych procesów w tym 

właśnie systemie. Jako kupujący nie liczmy jed-

nak na to, że cały dokument jest tworzony spe-

cjalnie dla nas. najczęściej będzie on kompilacją 

notatek ze spotkań i odwzorowaniem tego, co 

może system, a nie zawsze tego, co tak napraw-

dę my chcemy osiągnąć. Dokumentu liczącego 

100-200 stron nikt dokładnie nie przeczyta. 

Z kolei ten liczący stron 30-50 jest tak ogólny, 

że pasuje do prawie każdej firmy. Dodatkowo, 

w trakcie tworzenia analizy i  implementacji za-

pisanych w niej rozwiązań, świat, rynek i konku-

renci biegną do przodu. Zapisy te w momencie 

startu mogą już być przestarzałe, nieaktualne. 

procesy zdążą się zmienić i  przybrać zupełnie 

inny kierunek.

Nie taki diabeł straszny
powtórzę, że system, na którym pracuje przed-

siębiorstwo jest w  dużym stopniu kluczem do 

jego sukcesu. Właśnie dlatego jego zmiana ma 

większe znaczenie niż można byłoby przypusz-

czać. Jak zatem zrobić to dobrze? od czego za-

cząć? po pierwsze i moim zdaniem najważniejsze 

– warto zainwestować swój czas, aby odpowie-

dzieć sobie na pytanie, po co chcemy wdrożyć 

system. niezbędna jest także analiza potrzeb 

przygotowana wraz z pracownikami oraz wspól-

ne zidentyfikowanie słabych stron w aktualnych 

procesach. Wiedza czego firma potrzebuje, co 

jest jej słabością oraz które procesy zajmują 

najwięcej czasu pracownikom jest w tej sytuacji 

bezcenna. Myślę, że nie warto skupiać się na 

wspaniałych i kolorowych raportach BI, gdyż tak 

naprawdę można je stworzyć za pomocą wielu 

niezależnych narzędzi analitycznych. pewnie, że 

łatwiej i taniej jest skorzystać ze współpracują-

cego systemu BI, jednak czy analiza danych jest 

clue danego biznesu? Być może już na tym eta-

pie znajdą się raporty, które wykorzystywane są 

raz w roku, albo rzadziej – czy zatem jest sens 

wydawać pieniądze na raport, którego ręczne li-

czenie nie zwróci nam się przez 10 lat?

Ważne, aby wiedzieć jak najwięcej o dostaw-

cach, sprawdzić opinie lub samodzielnie skon-

taktować się z firmą, która skorzystała już z ich 

usług. pomocne będzie także ustalenie z jakich 

systemów korzystają konkurencyjne przedsię-

biorstwa i czy dzięki nim rozwijają się szybciej. 

Dobrą praktyką jest też udział w konferencjach 

i  prezentacjach organizowanych przez produ-

centów oprogramowania, pozwala to poznać 

tendencje rynkowe.

przygotujcie scenariusze, które powinny zo-

stać zaprezentowane w  każdym z  oglądanych 

waż to nie oni obsługują klientów, wydają towar 

z  magazynu czy  wprowadzają zlecenia produk-

cyjne. niestety, rzadko zdarza się, że w  procesie 

wyboru systemu biorą udział pracownicy, którzy 

rzeczywiście będą na nim pracować. powoduje 

to częste problemy, które ujawniają się dopie-

ro na etapie szkoleń tuż przed planowanym 

uruchomieniem. Wówczas okazuje się na przy-

kład, że proces już od kilku lat wygląda zupełnie 

inaczej lub pojawiają się dodatkowe potrze-

by. W  systemie na szybko implementowane 

są zmiany, których domagają się pracownicy. 

Wszyscy doskonale wiemy, jak kończą się takie 

ad hoc’owe działania.

kopiuj – wklej
Często powtarzanym błędem większości 

wdrożeń jest próba skopiowania dotychczaso-

wych rozwiązań i  jedynie ich dostosowanie do 

nowej formy – „Do tej pory mieliśmy taki raport 

i nadal go chcemy!” Często firmy nie do końca 

wiedzą po co, nie bardzo wiedzą co jest w środ-

ku i skąd pochodzą dane, ale był w starym syste-

mie, czyli w nowym też powinien być. 

Zwykle firmy nie korzystają z rozwiązań wbu-

dowanych, które co do zasady zapewnią 2 za-

lety – stabilność systemu i szybkość działania. 

oczywiście są też tańsze. Każdy z  systemów 

ma swoje wady i zalety, każdy jest trochę inny. 

Jednak wszystkie zapewnią nam wydruk prezen-

tujący stan magazynu i  nie zawsze potrzebne 

jest zamienianie kolumn ze sobą lub dorzucanie 

kolejnych.

jakie to ładne!
Jesteśmy wzrokowcami i  dlatego kupujemy 

oczami. Chętniej także kupujemy coś, co jest 

nam chociaż trochę znane stąd na przykład co-

raz więcej systemów posiada tzw. „ribbon” po-

dobny do tego znanego z  systemów Microsoft 

office. takie rozwiązanie wydaje się decyden-

tom bardziej przyjazne i  nowoczesne. Dlatego 

też, tak wiele czasu na wszelkich prezentacjach 

poświęcanego jest na pokazanie systemów 

Business Intelligence. Z  nich najczęściej korzy-

sta zarząd i  kierownicy, a  wspaniałe wykresy, 

wskaźniki i budowane od ręki tabele przestawne 

robią wrażenie. niestety, rzadko brana pod uwa-

gę jest rzeczywista funkcjonalność, realny czas 

obsługi klienta, proces który działa w  tej kon-

kretnej firmie.

tak zapisano w analizie
Analiza przedwdrożeniowa – w  mojej oce-

nie największe zło każdego wdrożenia systemu 

Erp. Z jednej strony dokument, który powinien 

odzwierciedlać całość procesów w przedsiębior-

stwie. Z drugiej obustronny bicz. 
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chaotycznych, skomplikowanych, złożonych 
problemów.

Nie ma innowacji bez burz
Marcin Stańczyk, dyrektor zarządzający 
Cognifide polska, zaskoczył mnie kiedyś 
stwierdzeniem, że najlepsze biznesowe do-
świadczenia wydarzają się na skraju chaosu. 
Z  jednej strony mamy procesy i  procedury, 
które ułatwiają codzienne działania, a z dru-
giej, najbardziej ekscytujące przełomy XXI 
wieku wydarzą się nie z powodu technologii, 
lecz z powodu poszerzającej się koncepcji, co 
to znaczy być człowiekiem. I tu mamy wiele 
nieoczywistości, które trzeba połączyć z psy-
chologią, charakterem i odwagą podważania 
statusu quo. Wtedy mamy szansę na inno-
wację, kreatywność, wyjątkowość. – One 
pojawiają się tam, gdzie mamy możliwość 
otwartego i szczerego dzielenia się pomysłami 
i tego, co rzeczywiście myślimy. Potrzebujemy 
nauczyć się słuchać. Widzieć też różnicę mię-
dzy tym, że rozumienie innego punktu widze-
nia, nie musi oznaczać jego akceptacji – mówi 
Marcin Stańczyk.

psycholog Jacek Santorski tłumaczył mi, 
że ludzie boją się tych starć i  burz, bo nie 
mają kompetencji wchodzenia w  konstruk-

współczesnego biznesu, który nastawiony 
jest na ciągłą aktywność, nieustające dzia-
łanie. Kultura zachodu przecenia wartość 
aktywności wobec refleksji. A  ta jest nie-
zbędna, aby móc znaleźć nowe ścieżki, zła-
mać schemat myślenia i  zrozumieć swoje 
emocje. relacje biznesowe czy wyniki po-
szczególnych etapów projektów są coraz 
mniej przewidywalne. Wymagają nie tylko 
żelaznej konsekwencji we wdrażaniu roz-
wiązań, ale przede wszystkim otwartości 
w  przetransformowaniu sposobu myślenia. 
Inspiracja do takiej optyki widzenia powinna 
pochodzić z różnych źródeł i dziedzin, także 

– a  może właśnie takich, które nie są zwią-
zane bezpośrednio z prowadzonym przez nas 
biznesem.

Dlatego właśnie w  organizacjach uczą-
cych się bardzo chętnie zatrudnia się tych, 
którzy umieją żonglować wiedzą niekoniecz-
nie głęboką, ale na pewno bardzo szeroką. 
potrafią łączyć kropki wręcz w abstrakcyjny 
i  jednocześnie celowy sposób. Chodzi o  in-
nowacyjność. Inaczej nie da się rozwiązać 

Łączenie, odwaga i samoświadomość. co 
jeszcze jest sekretem liderów organizacji 
uczących się? Może też to, że co prawda 
możemy biec szybko, ale jeszcze lepiej 
jest wiedzieć skąd i  w  jakim kierunku 
wyruszamy. Inspiruje ich świat, rozmowa 
z  rybakiem, a  nawet koty. to kontra do 
schematycznego działania, czasami bez 
celu i bez sensu. 

tak jak w anegdocie usłyszanej u Wojciecha 
Eichelbergera o  człowieku, który obejmował 
nogami i  rękoma słup, wrzeszczał histerycz-
nie: „Ej, wypuście mnie, wypuście mnie!”. Jak 
więc pracować inaczej?

Zatrzymaj się
Koty polują bardzo skutecznie, ale więk-
szość czasu spędzają w  bezruchu. W  rege-
neracji, w  planowaniu i  w  obserwowaniu. 
Joanna Heidtman, psycholożka i  socjoloż-
ka, właśnie od tej inspiracji zaczyna naszą 
rozmowę i stwierdza, że to ogromny problem 
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Transformacje świadomego lidera
Joanna rubin
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Dziennikarka współpracująca z wieloma re-
dakcjami, między innymi onet.pl, blogerka 
(www.nakawie.pl), zawsze zaciekawiona 
przedsiębiorczością. Wiele lat związana 
z instytucjami finansowymi, gdzie pełniła 
również rolę dyrektorki sprzedaży. Autorka 
książki Twarze polskiego biznesu. Rozmo-
wy „na kawie” z wywiadami z czołowymi 
twórcami polskiego biznesu. Współorga-
nizatorka popularnonaukowej konferencji 
tEDxpoznań. Sama o sobie mówi, że jest 
z planety Małego Księcia.

Joanna
Rubin

dlatego tak bardzo nie lubię formułek, sztucz-
nych postaw, a  zawsze stawiam na prawdzi-
wość relacji. Wtedy możesz spojrzeć komuś 
w  oczy i  czujesz, że to jest on, a  nie postać, 
która się jakoś kreuje.

Joanna Heidtman wspomina, że autory-
tetem jej dzieciństwa był Ludwik pasteur. 

– Musiał się zbuntować przeciwko różnym 
założeniom i wierzeniom dotyczących chorób. 
Miał dużo samotnych porażek po to, aby osta-
tecznie wynaleźć szczepionkę na wściekliznę. 
To daje mi takie przekonanie, że ludzie potrafią 
dokonać niemożliwego, zaproponować nową 
ścieżkę, nawet jak nie wszyscy wokół nich ją 
dostrzegają. A to sprawia, że lider nie musi się 
podobać wszystkim i  nawet nie bardzo tego 
chce. Ma niski poziom konformizmu.

#Topsecret
Jestem autorką książki Twarze polskiego biz-
nesu. Rozmowy „na kawie” i pracuję z niezwy-
kle intrygującymi liderami, ludźmi otwartymi 
i  ciekawymi świata. Moim zdaniem najwięk-
szą inspiracją do tego, aby budować mądre, 
uczące się organizacje, jest… dobre życie. 
prof. Blikle tłumaczy to tak: –  Można nieść 
straszny krzyż pracy, której nie lubimy w  na-
dziei, że kiedyś za te zarobione i  uskładane 
pieniądze kupimy sobie dobre życie, które 
będzie polegało na tym, że wreszcie nie bę-
dziemy chodzić do tej cholernej pracy, gdzie 
zarabiamy bardzo dobrze, ale gdzie nie znamy 
dnia i godziny, gdzie mamy stres. Że wreszcie 
kupimy sobie leśniczówkę, będziemy zbierać 
grzyby, łowić ryby i mieć wszystko w nosie. Ale 
czy to o to chodzi? To może zastanówmy się 
od razu jakie są nasze priorytety i zacznijmy 
wokół budować coś, co jest sensowne, war-
tościowe i ważne.

wiążemy z  nią umowę o  pracę, to i  tak naj-
prawdopodobniej przyczyna całego problemu 
procesowego zostanie w dalszym ciągu u nas.

Mądry lider – czyli kto?
Bycie liderem wymaga dojrzałości. to jest 
pewna jakość związana z samą osobą, jej sys-
temem wartości, sposobem myślenia, pewną 
postawą, która powoduje, że jest miejsce na 
odwagę, otwartość umysłu, podważanie sta-
tusu quo. Lider wywiera wpływ, ale nie musi 
rządzić. Może radzić się wielu osób, ale trudne 
decyzje podejmuje sam. Bardzo często w roz-
mowach o stylu przywództwa słyszę o pew-
nej samotności. Marcin Stańczyk również to 
podkreślał: – Im wyżej jesteś w  strukturach 
organizacji, tym twoje problemy są mniej pu-
bliczne. Nie możemy dzielić się wszystkim, bo 
nie mamy do tego uprawnień. Posiadamy in-
formacje odnośnie wielu ważnych i strategicz-
nych obszarów. Dlatego potrzeba wiedzy, dużej 
uważności, równowagi emocjonalnej i spokoju. 
Swoimi decyzjami jesteśmy też powiązani od-
powiedzialnością za setki pracowników. 

niezwykle istotna jest samoświadomość, 
bo bez niej co prawda możemy biec szybko, 
ale nie bardzo wiemy, w  którym kierunku. 
A  jeżeli chcemy znać kierunek, to musimy 
wiedzieć skąd wyruszamy.  – Te konteksty są 
szalenie ważne. Dzięki temu też ufamy, że je-
śli lider podejmuje jakąś decyzje, to robi to na 
podstawie najgłębszej wiedzy merytorycznej, 
ale i z najlepszą intencją – stwierdza Marcin 
Stańczyk.

Każdy może porozmawiać 
z… rybakiem

Ewa Voelkel-Krokowicz wspomina, że w  ich 
rodzinnym domu zawsze stawiało się na 
rozmowę. –  Dotykaliśmy wielu środowisk 
przez to, że mój ojciec, Piotr Voelkel, wizjoner, 
twórca wielu rentownych biznesów, ma życie 
takie, jakie ma. Bardzo interesował się sztu-
ką, miał wielu przyjaciół artystów, którzy nas 
odwiedzali. To niezwykle inspiruje, daje pogląd 
na świat. Z drugiej strony od kiedy pamiętam, 
zawsze chcieliśmy być w  drodze, na której 
poznawaliśmy nowych ludzi. Na przykład na 
Grenlandii pół dnia spędzaliśmy z  rybakiem, 
zadając mu masę pytań.

Dzięki takim historiom nauczyła się, że 
wiele jest nieoczywistości w życiu. – Każdy 
może patrzeć na świat inaczej i to jest niezwy-
kle ciekawe. Wręcz fascynujące jest to, że cza-
sami się ze sobą nie zgadzamy. Właśnie może 

tywny konflikt. przyczyną jest brak poczucia 
własnej wartości, obawa przed odrzuceniem 
i  szukanie potwierdzenia swojego „ja” u  in-
nych. Z kolei Marcin Stańczyk dodaje, że za-
łożenie, że nie będzie burz, oznacza że nigdy 
nikt nie wyrazi swoich poglądów: – Będzie-
my się spotykać w  bardzo wąskim korytarzu, 
w  niewielkiej przestrzeni, w  której nasze po-
glądy się mniej więcej takie same, i dlatego jest 
bezpiecznie. To czubek góry lodowej, a wszyst-
ko co jest pod powierzchnią dalej będzie wrza-
ło i  frustrowało. Odbije się to ostatecznie 
w każdym możliwym obszarze, np. w kulturze 
organizacyjnej, HR, w  finansach czy w  ofero-
wanym rozwiązaniu dla klienta.

Ewa Voelkel Krokowicz, szefowa nietuzin-
kowego konceptu Concordia Design wspo-
mina o filozofie stoiku, Marcinie Fabjańskim, 
który twierdzi, że jak wychodzi ze spotkania, 
na którym wszystkich przekonał do swoich 
poglądów, to czuje się przegrany. – Rozu-
miem to tak, że w sumie najciekawsze są takie 
zderzenia, gdzie ktoś po drugiej stronie próbuje 
cię przekonać, że racja może być gdzie indziej. 
I to dopiero nas zmusza do jakiegoś wysiłku in-
telektualnego. Z tego wychodzą najciekawsze 
projekty, gdzie budujesz siebie na nowo, gdzie 
jesteś w  procesie myślenia – podkreśla Ewa 
Voelkel-Krokowicz. 

Wspólny stół szczerości
W  organizacjach uczących się zwraca się 
szczególną uwagę na to, co wpływa na cykle 
uczenia się. – Czyli, że w naszej pracy musi 
wystąpić otwarta i  szczera dyskusja, jakaś 
refleksja, wyciąganie wniosków i  kreatywne 
tworzenie nowych sposobów działania, bo 
ostatecznie ma to wpływ na wynik finansowy. 
To są naczynia połączone – kwituje Joanna 
Heidtman.

podobne inspiracje znalazłam u  Eda Cat-
mulla, szefa pIXAr, producenta m.in. Toy 
Story, Auta, czy Gdzie jest Nemo?. W książce 
Kreatywność SA podkreśla, że najważniejsza 
dla niego jest komunikacja bazująca na szcze-
rości. Codziennie zastanawia się, czy w jego 
firmie można swobodnie dzielić się opiniami 
i  co najważniejsze, czy ludzie nie są za nie 
karani. trzeba dać zgodę na przyznawanie 
się do porażek i nie szukać winnego, żeby go 
ukarać, gdy coś się źle dzieje. prof. Blikle wy-
jaśnia: – Najczęściej jest tak, że osoba, która 
miała swój udział w  czymś, co się nie udało, 
będzie najwięcej wiedziała o przyczynach. Je-
żeli jest przekonana, że zostanie ukarana, to 
nic nie powie, postara się, aby przyczyny ukryć, 
bo wskazują na jej udział. Czyli jeśli, np. roz-
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dwudziestkę wpatrzonych we mnie par oczu, 
bym zdał sobie sprawę, że nie ma nic za dar-
mo. Wielki niemiecki sportowiec, trzykrotny 
medalista olimpijski Klaus Balkenhol stwier-
dził kiedyś, że

szef oczekuje ślepego 
posłuszeństwa, a przywódca 
wypracowuje swój autorytet 
przez zrozumienie i zaufanie.

Widząc kamienne, niezdradzające żadnych 
emocji twarze i słysząc witającą mnie ciszę 
zdawałem sobie sprawę, że czym prędzej mu-
szę zmienić się z szefa w przywódcę, bo dzie-
cięca cierpliwość ma swoje granice. Błyska-
wicznie też przekonałem się, gdzie przebiega 
granica między budowaniem zrozumiałej dla 
mojego odbiorcy płaszczyzny komunikacji, 
a niezbyt udanymi próbami udawania, że je-
stem kimś innym, niż jestem. Jakże dobitnie 
wyraził to oscar Wilde, mówiąc:

wyobrazić! Wszelkie znaki na niebie i  ziemi 
(w  tym również informacje zwrotne od sa-
mych zainteresowanych i postronnych obser-
watorów) wskazywały jednak, że sprostałem 
temu wyzwaniu. I  choć na fali umiarkowa-
nego zadowolenia z siebie, nie planuję wcale 
ubiegać się o posadę nauczyciela w lokalnej 
szkole, to nie omieszkałem zrobić sobie ma-
łej „auto-retrospektywy”.

Moje przemyślenia krążyły przede wszystkim 
wokół specyficznego, jakże odmiennego od 
sytuacji, do których przywykłem kontekstu, 
w  jakim się znalazłem. różnice te dotyczy-
ły nie tylko atrybutów samej grupy (takich 
jak wiek, doświadczenie, dojrzałość, umie-
jętności, a  nawet nastawienie), ale także 
i  mojej pozycji wyjściowej. niewątpliwie 
mogłem w tym wypadku liczyć na znacznie 
solidniejsze umocowanie formalne niż zwy-
kle, co mogło powodować złudne poczucie 
kontroli. Ale wystarczyło jedno spojrzenie na 

Opieka nad organizowanym przez war-
szawski oddział PMI kidscampem stała 
się już naszą WHItecOMową tradycją. jej 
nieodłącznym elementem jest organizo-
wanie dla dzieciaków warsztatu dotyczą-
cego zarządzania projektami. W tym roku 
to mi przypadł zaszczyt przygotowania 
i  przeprowadzenia tego warsztatu. Z  per-
spektywy czasu dochodzę do wniosku, że 
możliwość zrealizowania tego zadania 
bezpośrednio po urlopie, z  którego wróci-
łem wypoczęty i  pełen energii, była oko-
licznością wielce sprzyjającą. Wydawało 
mi się, że skoro na co dzień mam do czy-
nienia z  dwoma synami w  mniej więcej 
podobnym wieku i jakoś sobie z nimi radzę, 
to wystarczy wykorzystać efekt skali. No 
cóż…

Skomentuję to możliwie najdelikatniej – rze-
czywistość okazała się znacznie poważniej-
szym wyzwaniem, niż byłem sobie w stanie 
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Letnie repetytorium przywództwa sytuacyjnego,
czyli co się wydarzyło na najtrudniejszym szkoleniu w życiu 

paweł Dąbrowski
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a po zakończeniu ćwiczenia przekonałem się, 
że ci, w których początkowo najbardziej wąt-
piłem nie tylko potrafią pisać, ale na doda-
tek wyprodukowali najbardziej profesjonalną 
strukturę podziału pracy ze wszystkich ze-
społów. Zupełnie jakby zarządzanie projekta-
mi wyssali z mlekiem matki.

Muszę przyznać, że choć dla mnie te trzy 
godziny spędzone z  grupą dzieciaków były 
bardziej wyczerpujące niż kilkudniowe szko-
lenia (nawet te dla ludzi z  działów sprzeda-
ży firm z  sektora FMCG), to patrząc na ich 
miny, słuchając ich podziękowań i  przede 
wszystkim widząc efekty ich pracy, miałem 
poczucie, że osiągnąłem swój cel, jako chwi-
lowy przywódca tej nadzwyczajnej grupy. Cel, 
który jakże trafnie ujmuje Ken Blanchard mó-
wiąc:

kiedy najlepszy przywódca kończy 
pracę, ludzie mówią: „zrobiliśmy 

to sami”.

1. Więcej o  małpach, odwracaniu ról i  odpowie-
dzialności dowiecie się z książki Jednominutowy 
Menedżer spotyka małpę autorstwa – jakżeby 
inaczej – Kena Blancharda.

Ileż jednak można uczyć się nowych, trud-
nych słów? Moim słuchaczom bardzo szybko 
przestało wystarczać, że są głównie słucha-
czami (nawet jeśli byli słuchaczami partycy-
pującymi). potrzeba działania, przetestowa-
nia w  praktyce zyskanej dopiero co wiedzy 
była przez nich demonstrowana w coraz bar-
dziej zdecydowany sposób. Muszę uczciwie 
powiedzieć, że patrząc na niektóre twarze 
miałem wątpliwości, czy są już gotowi, by 
poradzić sobie z zadaniem, które ich czekało. 
postanowiłem jednak po raz kolejny w życiu 
zaufać Blanchardowi, który za dojrzałą decy-
zyjność przywódcy uważa

wypuszczenie spraw z własnych 
rąk tak, żeby inni mogli je wziąć 

w swoje ręce.

obserwujecie czasem w  swoich zespołach 
takie metamorfozy? Że ludzie, którzy ma-
rudzą, obijają się, prześcigają się w  malkon-
tenctwie i odpływają w swoje własne sprawy 
nagle nabierają nowej energii. Zupełnie jakby 
się obudzili z jakiegoś letargu. to samo stało 
się z dzieciakami, kiedy wypowiedziałem ma-
giczne „a teraz zadanie dla Was”. A kiedy już 
podzieliłem ich na mniejsze zespoły i upew-
niłem się, że wszyscy już wiedzą co mają 
osiągnąć jako rezultat swoich działań, po-
spieszyłem ze swoim eksperckim wsparciem 
do tego z  zespołów, który w  mojej ocenie 
najbardziej tego wsparcia potrzebował. pew-
nie się domyślacie, co usłyszałem od nich 
w  odpowiedzi na moje pytanie „Czy mogę 
wam jakoś pomóc?”. Sami zapewne macie na 
co dzień do czynienia z takimi „spryciarzami”, 
którzy próbują podrzucić wam swoje małpy, 
odwrócić role i  pozbyć się odpowiedzialno-
ści1. Z  moich obserwacji wynika, że nawet 
najbardziej asertywni liderzy dają sobie cza-
sami podrzucić małpę. różnica między nimi, 
a  tym mniej spostrzegawczymi polega na 
tym, że szybko sobie zdają z  tego sprawę 
i podejmują stosowne działania wiedząc, że
 

im więcej małp zwrócisz, 
tym więcej czasu znajdziesz 

dla ich właścicieli.

Mnie obudziła z  „małpiej ślepoty” jedna 
z  dziewczynek, która na moje pytanie „to 
kto będzie pisał?” odpowiedziała z  ożywie-
niem „ja nie umiem” wywołując w  ten spo-
sób szczere rozbawienie swoich kolegów 
i koleżanek z zespołu, a w rezultacie również 
i moje. Bardzo prędko oddałem małpę w ręce 
zespołu i  zająłem się wspieraniem innych, 

bądź sobą
– wszystkie inne role

są już zajęte.

Dzieciaki nie przyszły wcale na spotkanie 
z nowym kumplem, tylko z nauczycielem, od 
którego chciały się uczyć. Każde nowe dla 
nich słowo wywoływało natychmiastowe 
pozytywne reakcje. Wzmacniało ich moty-
wację i  zaangażowanie, ponieważ spełniało 
ich oczekiwania. Z uwagą słuchały wyjaśnień, 
coraz odważniej zadawały pytania, a  naj-
większą frajdę sprawiały im sytuacje, w któ-
rych same mogły zabłysnąć znajomością 
trudnych słów. tak jak Wiktor, który nauczył 
wszystkich, czym jest partycypacja obywa-
telska. A skoro już mowa o partycypacji, to 
wyraźnie dawało się odczuć, że
 

im bardziej zachęcamy 
do partycypacji, tym lepiej 

na tym wychodzimy.

I choć nie znam kontekstu, w którym do tego 
wniosku doszedł Barack obama, to chyba 
wszystkie zespoły, z  którymi przychodzi mi 
pracować reagują pozytywnie, kiedy staram 
się ludzi włączać we wspólne działania. ten 
zespół nie był pod tym względem wyjątkiem. 
Skutecznie działający zespół potrzebuje wię-
cej takich ingrediencji, z  których powstaje 
eliksir sukcesu. poszanowanie różnorodno-
ści, posługiwanie się dialogiem, a nie dysku-
sją, słuchanie się, wzajemne wspieranie się 
i  szukanie porozumień we wszystkich tych 
kwestiach, w  których porozumienia są dla 
członków zespołu ważne. takie zindywidu-
alizowane podejście, hołdujące blanchar-
dowskiej zasadzie mówiącej, że

nie ma większej nierówności, 
niż równe traktowanie 

nierównych,

nie tylko nie zmniejsza skuteczności zespo-
łowego działania, ale jest dla niej warunkiem 
koniecznym. Spotkanie z  dzieciakami prze-
konało mnie, że pod tym względem wszyscy 
jesteśmy tacy sami i  jednocześnie bardzo 
odmienni w  naszej różnorodności sposobu, 
w jaki chcemy i jesteśmy gotowi się zaanga-
żować, formy, w  jakiej oczekujemy docenie-
nia naszego wkładu i wielu innych aspektach 
interakcji z  innymi. nie wróżę większego 
powodzenia przywódcy, który nie potrafi do-
strzec, zrozumieć i uwzględnić tej różnorod-
ności, albo takiemu, który uważa to za stratę 
czasu.
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posiada ponad 20-letnie doświadczenie 
jako kierownik projektu, facylitator, trener 
oraz analityk i  konsultant biznesowy. An-
gażuje się w  projekty edukacyjne, projekty 
optymalizacji procesów biznesowych, wdro-
żenia standardów i  metodyk zarządzania 
projektami oraz analizy biznesowej. prze-
prowadza audyty i  badania projektów na 
różnych etapach realizacji. Autor polskiego 
wydania PMBOK® Guide. Jeden ze współza-
łożycieli polskiego oddziału stowarzyszenia 
IIBA®. obecnie w firmie WHItECoM prowa-
dzi szkolenia oraz projekty doradcze i wdro-
żeniowe.

Paweł
Dąbrowski
PMP, CBAP, 
PRINCE2 Practitioner
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jedną z  metod, która powinna nam pomóc 
właściwie zdefiniować wymagania naszych 
użytkowników i  klientów na etapie koncep-
cyjnym. Biorąc jednak pod uwagę złożoność 
i  kompleksowość mapowania ich potrzeb, 
w  ciągle zmieniającym się środowisku, de-
sign thinking nie jest jedyną osią w pracach 
nad poszukiwaniem końcowych rozwiązań, 
a  często raczej ich uzupełnieniem. Wiele 
firm i  organizacji coraz częściej skutecznie 
wykorzystuje design thinking w  połączeniu 
z  innymi metodami i  narzędziami, które po-
zwalają uzyskać lepszą i  pełniejszą perspek-
tywę na wybrane elementy naszych działań 
na etapie projektowania rozwiązań, proto-
typowania czy prac badawczo-rozwojowych. 
Interakcja pomiędzy design thinking i innymi 
technikami i metodami zarządzania, wpisuje 
się mocno w trend poszukiwań tych rozwią-
zań, które odpowiadają, w  jak największym 
stopniu, na potrzeby rynkowe. 

poniżej kilka wybranych przykładów na 
zastosowanie design thinking wraz z innymi 
narzędziami i metodami. 

łączących w  sobie nie tylko wiele płasz-
czyzn technologicznych, ale także wymagań 
różnych grup interesariuszy jednocześnie. 
oczekiwania biznesowe, szybko zmieniają-
ce się rynkowe trendy i potrzeby społeczne 

– wszystkie te elementy kreują wspólnie kra-
jobraz dla nowych przedsięwzięć i projektów.

W  tej sieci złożonych wymagań i  zależ-
ności jednym z  głównych wyzwań pozosta-
je wciąż właściwa analiza, zdefiniowanie 
oczekiwań i  zrozumienie naszych klientów, 
użytkowników i odbiorców. Wszystko po to 
aby dostarczać produkty, usługi i  rozwią-
zania, które trafiają w  ich realne potrzeby. 
Design thinking (o  którym już pisałem na 
łamach Strefy pMI w  czerwcu 2017 r.) jest 

W ostatnich dekadach widać wyraźnie, że 
tempo zmian zachodzących w  sferze naj-
nowszych technologii wpływa coraz moc-
niej na nasze codzienne funkcjonowanie, 
relacje społeczne, sposoby komunikacji, 
a  nawet wartości. „Galopująca” digitali-
zacja, dynamiczny rozwój koncepcji Prze-
mysłu 4.0, Iot czy wirtualnej rzeczywi-
stości nie są jedynie wizjami przyszłości, 
ale kreują naszą codzienną rzeczywistość 
i teraźniejszość – tu i teraz. 

W  mikroskali wymaga to także od nas 
(kierowników projektów, zespołów projekto-
wych) ciągłego doskonalenia i optymalizacji 
dróg realizacji oraz dostarczania projektów 
coraz bardziej złożonych i  kompleksowych, 

Design thinking i wczesny etap 
projektowania rozwiązań
przemysław Hałub
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project Manager w  Global Siemens Acco-
unt firmy Atos. Absolwent Uniwersytetu 
Wrocławskiego i  studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wro-
cławiu z  zakresu zarządzania projektami 
i  zarządzania wartością. Uczestnik progra-
mu Top 500 Innovators na Uniwersytecie 
Stanforda. Stypendysta Felix porsch und 
Johannes Denk Stiftung w  Monachium. 
Współzałożyciel i współtwórca portalu desi-
gnthinking.pl. trener, wykładowca, praktyk 
i  doradca z  zakresu design thinking. posia-
da certyfikaty: m.in. Lean Green Belt, Agile 
project Management (AgilepM®) Founda-
tion,  Agile project Management (AgilepM®) 
practitioner.

Przemysław 
Hałub

nymi już celami biznesowym na tym etapie 
prac. oczywiście każdy z elementów Canvas 
może być zbiorem potężnej ilości dokumen-
tacji i danych; tutaj jednak większe znaczenie 
mają spójna wizja i potwierdzona koncepcja, 
że nasze rozwiązania wpisują się w elementy 
wskazane przez osterwaldera jako kluczo-
we i mamy, co najmniej, ich świadomość już 
na wczesnym etapie projektowym. Dodat-
kowym atrybutem jest możliwość szybkiej 
wizualizacji naszych założeń, co jest jednym 
z filarów pracy metodą design thinking. 

Można odnieść wrażenie, że wybrane ele-
menty design thinking łatwo adaptują się do 
innych metod tworzenia i rozwoju pomysłów 
na wczesnym etapie koncepcyjnym. Wiele 
firm i organizacji podejmuje działania mające 
na celu integrację tych metod, których połą-
czenie wydaje się być najbardziej skuteczne 
i efektywne. pozorna łatwość tych procesów 
często jednak rodzi sytuację, o  której pisze 
peter Drucker: ustalanie celów bez zaplano-
wania zasobów finansowych koniecznych do 
ich realizacji, przypomina wsadzanie mięsa 
na rożen, pod którym nie ma ognia. Dlatego 
tak ważne jest aby od samego początku po-
święcić wiele uwagi na odpowiednie plano-
wanie, wycenę i  zaangażowanie odpowied-
nich środków i zasobów; te umożliwiają nam 
realizację zadań w ramach jasno określonych 
kryteriów i wytycznych. Dopiero wtedy jest 
szansa, że nasze rozwiązania będą wpisywa-
ły się w  realne potrzeby i   możliwości, a  fi-
nalnie, w  oczekiwane przez naszych odbior-
ców i  użytkowników konkretne i  wymierne 
rezultaty.

z  jednej strony pozwala nam na zachowa-
nie transparentności na poziomie zespołu 
projektowego odnośnie zachowanych lub 
zmienionych priorytetów w trakcie fazy kon-
cepcyjnej, z  drugiej zaś strony może mieć 
bezpośredni wpływ na komunikację z  klien-
tem, odbiorcą naszych rozwiązań. Biorąc 
także pod uwagę, że MoSCoW może być 
żyjącym i  dynamicznym artefaktem w  trak-
cie procesów kreacji rozwiązań, daje także 
możliwość skutecznego zarządzania wyma-
ganiami na poziomie późniejszych etapów 
tego procesu. W ten sposób możemy zarzą-
dzać priorytetami i  określić cechy naszego 
rozwiązania, co także może ukierunkować 
kolejne kroki: w  sytuacji gdy implementa-
cja MoSCoW odkryje słabe strony lub braki 
określonych elementów, czy też źle ustawio-
ne priorytety i wyspecyfikowane wymagania, 
cyrkulacyjny model design thinking umożli-
wia nam powrót do poprzednich etapów de-
finiowania i kreowania rozwiązań.

Business Model Canvas
podobną, pomocniczą funkcję w  procesie 
design thinking może także spełniać Busi-
ness Model Canvas. Mimo iż rozwiązanie za-
proponowane przez Alexandra osterwaldera 
kojarzone jest ze światem startupów i przed-
siębiorczości,jako szablon do tworzenia mo-
deli biznesowych, spełnia on także swoją rolę 
i  pozwala ustrukturyzować idee i  rozwiąza-
nia, które są efektem pracy projektowej na 
poszczególnych etapach design thinking. 
Canvas może być szczególnie przydatny 
na etapie poprzedzającym prototypowanie, 
zwłaszcza jeśli efektem naszych prac ma 
być np. strategia rozwoju nowych produktów 
czy usług, implementacja nowego modelu 
biznesowego czy strategii funkcjonalnych 
przedsiębiorstwa. Canvas pozwala nam na 

„zmapowanie” kluczowych obszarów, tak, 
aby spojrzeć na nasze idee w szerszym kon-
tekście, z  zachowaniem należytej uwagi na 
wartości dostarczane dla naszych klientów, 
odbiorów i użytkowników. Krytycy koncepcji 
osterwaldera jako jedną z  jej wad wskazują 
na dużą ogólnikowość, jednak w  tym przy-
padku, przy zastosowaniu jego szablonu 
do faz design thinking, może to być jedną 
z  zalet. po pierwsze, musimy pamiętać, że 
jesteśmy dopiero na etapie tworzenia i  kre-
acji rozwiązań. po drugie, umożliwia nam to 
zastosowanie tej koncepcji w odniesieniu do 
wybranego modelu funkcjonowania różnych 
inicjatyw i  idei, które niekoniecznie muszą 
być bezpośrednio związane z  jasno określo-

Scrum

o  ile już sam framework Scruma bazuje na 
zastosowaniu do produktu pętli Inspect 
& Adapt, o tyle design thinking i jego cyrkula-
cyjny charakter może nam pomóc w począt-
kowej fazie we właściwym zdefiniowaniu 
wymagań, jakie powinniśmy brać pod uwagę 
np. na etapie planowania sprintu. Z  jednej 
strony warsztat design thinking może być 
bardzo dobrym pomysłem przed uruchomie-
niem projektu scrumowego, jako niezależ-
ne wydarzenie, z  drugiej zaś strony można 
wpleść podejście design thinking w bieżące 
prace projektowe w trakcie trwania sprintów. 
Jest to skuteczne narzędzie wspierające pra-
ce np. nad rejestrem produktu (ang. Product 
Backlog), a  także dające lepsze zrozumie-
nie dla jego pojedynczych elementów czyli 
Product Backlog Items. podejście w  duchu 
design thinking mobilizuje nas do dokład-
nego określenia sytuacji startowej w  jakiej 
się znajdujemy, z  drugiej zaś strony zachę-
ca nas do spojrzenia na dane wyzwanie czy 
zagadnienie z wielu perspektyw. Dlatego tak 
ważne jest wypracowanie wspólnego punktu 
widzenia product ownera, zespołu dewe-
loperskiego, Scrum Mastera i  pozostałych 
kluczowych interesariuszy zaangażowanych 
w nasze przedsięwzięcie – i właśnie ten pro-
ces można wspierać i moderować za pomocą 
narzędzi design thinking. Wejście w  skórę 
użytkownika, etap empatii, właściwe zdefi-
niowanie potrzeb ich dogłębne zrozumienie 
i  analiza kontekstu użycia mają często klu-
czowy wpływ na planowanie i prace w kolej-
nych sprintach i  etapach projektów scrumo-
wych.

AgilePM
Kolejnym przykładem na ciekawą interakcję 
jest połączenie design thinking i  narzędzi 
AgilepM, a dokładnie techniki priorytetyzacji 
wykorzystywanej w analizie biznesowej przy 
tworzeniu nowych rozwiązań  – MoSCoW. 
Jest to jedno z  kluczowych instrumentów 
proponowanych przez metodykę AgilepM 
aby elastycznie zarządzać zakresem pro-
jektu. W  procesie design thinking na eta-
pie kreowania rozwiązań, ale jeszcze przed 
rozpoczęciem procesu prototypowania i  te-
stów pojawia się przestrzeń, w którą można 
wpisać nasze propozycje rozwiązania za po-
mocą kategorii proponowanych w  ramach 
MoSCoW, czyli: Must have (Minimum Usable 
Subset – Guaranteed), Should have, Could 
have, Won’t have this time. takie ćwiczenie 
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W co gra zespół?
Analiza transakcyjna jako narzędzie do samorozwoju 

i jej wykorzystanie w pracy z zespołem
Marta Soja

zachowanie w tym stanie nie mają wpływu emo-

cje. W tym stanie reagujemy na to, co tu i teraz, 

w sposób logiczny i robimy „to co należy zrobić” 

(np. musimy się znajdować w stanie Ja-Dorosły 

aby prawidłowo prowadzić samochód i nie stwa-

rzać niebezpieczeństwa na drodze).

Komunikacja, synergia, konflikt
Stany Ja, w których się w danym momencie znaj-

dujemy zależą od okoliczność i sytuacji, a także 

od tego jak traktują nas inni w danej chwili. Eric 

Berne w swojej teorii zwrócił uwagę również na 

fakt, że każda interakcja personalna zachodzi 

z  konkretnego stanu Ja. W związku z  tym jeśli 

w transakcji biorą udział dwie osoby i jedna z nich 

wypowiada się ze stanu rodzica a druga ze stanu 

Dziecka, może to być układ idealny i  ich komu-

nikacja czy współpraca może przebiegać bardzo 

dobrze, ponieważ mogą się uzupełniać (należy 

pamiętać, że niestety inaczej będzie w  przy-

padku gdy rodzic będzie przejawiał jedynie ne-

gatywne cechy, a  Dziecko będzie na przykład 

buntownikiem). Jeśli w  transakcji biorą udział 

dwie osoby z  pozycji stanu Ja-rodzic, może 

dojść miedzy nimi do spięć i nieporozumień po-

nieważ obie będą „startować” z pozycji kontroli 

i władzy. Warto także nadmienić, że dwie osoby 

biorące udział w transakcji z poziomu Ja-Dziec-

ko mogą ze sobą znakomicie współpracować, 

ponieważ zgodnie z teorią analizy transakcyjnej 

nie będą sobie przeszkadzać i może nawiązać się 

kluczowym fundamentem tej teorii jest poję-

cie „skryptu życiowego”. By w  pełni zrozumieć 

wartość jaką niesie za sobą analiza transakcyjna 

i możliwości jej wykorzystania warto bliżej przyj-

rzeć się obu tym elementom. 

Czym jest stan Ja?
Według Berna stan Ja to spójny wzorzec zacho-

wań, myśli i uczuć bezpośrednio odnoszący się 

do określonego wzorca. Stan Ja-rodzic to stan, 

w  którym myślimy, działamy czy mówimy we-

dług wzorca przejętego od rodziców lub innych 

autorytetów z  czasu dzieciństwa. Jest to tak 

zwany „wewnętrzny rodzic”, który może być za-

równo krytyczny, surowy, gniewny, oceniający 

jak i  przyjacielski, pomocny i  życzliwy. Zgodnie 

z analizą transakcyjną większość z nas ma w so-

bie pozytywne i negatywne cechy wewnętrzne-

go rodzica. Stan Ja-Dziecko to stan, w  którym 

reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość 

i konkretne sytuacje w taki sam sposób, w jaki 

robiliśmy to gdy byliśmy dziećmi. Cechuje nas 

wtedy największa spontaniczność i kreatywność 

w działaniu, ale odtwarzamy również negatywne 

emocje wyuczone w dzieciństwie (np. stres spo-

wodowany strachem przed gniewem nauczycie-

la lub rodzica z powodu spóźnienia może zostać 

odwzorowany w stresie związanym ze strachem 

przed gniewem szefa na skutek naszego spóź-

nienia). Stan Ja-Dorosły cechuje największa 

racjonalność w myśleniu i działaniu, a na nasze 

termin „analiza transakcyjna” w pierwszej ko-

lejności może przywodzić na myśl tematykę 

finansową, nie ma jednak z tym obszarem nic 

wspólnego. jest to ciesząca się popularno-

ścią na całym świecie koncepcja przeniesiona 

z gruntu psychologii między innymi do pracy 

w  organizacjach. Spośród innych teorii psy-

chologicznych wyróżnia ją przede wszystkim 

zakres oraz szeroka możliwość zastosowań. 

czym więc jest i jakie korzyści może przynieść 

w pracy z zespołami?

Międzynarodowe towarzystwo Analizy trans-

akcyjnej definiuje analizę transakcyjną jako „teo-

rię osobowości i  system psychoterapii ukierunko-

wanej na osobisty rozwój i zmianę”. Za twórcę tej 

koncepcji uznaje się amerykańskiego psychiatrę 

Erica Berne’a, którego aktywna działalność przy-

padła głównie na lata sześćdziesiąte XX wieku. 

Berne, badając komunikację interpersonalną 

stwierdził, że wszelkie interakcje personalne 

stanowią transakcje, a  ich analizę nazwał ana-

lizą transakcyjną. W  swojej pracy dużej mierze 

inspirował się freudowską teorią osobowości. 

Zaczerpnął z niej przede wszystkim twierdzenie, 

że ludzką osobowość cechuje wieloaspekto-

wość. na tej podstawie Berne opracował struk-

turę osobowości, czyli model trzech stanów 

„Ja” – Rodzic, dorosły oraz dziecko. Według 

Berne’a komunikacja intra- i interpersonalna za-

wsze zachodzi z poziomu któregoś stanu Ja. Mo-

del stanów Ja stanowi jeden z najważniejszych 

fundamentów analizy transakcyjnej, drugim 
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Scrum Master z powołania. obecnie dba o dobrą 
współpracę niemieckich właścicieli produktu 
i  polskich zespołów deweloperskich w  branży 
automotive. Absolwentka Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. 
Stypendystka niemieckiej Centrali Wymiany 
Akademickiej na Uniwersytecie w  Moguncji 
i  stażystka w parlamencie Europejskim w Luk-
semburgu. Certyfikowany Scrum Master, pro-
duct owner i  Agile pM. prywatnie pasjonatka 
języków obcych, górskich wędrówek, tańca 
i skoków narciarskich.

Marta
Soja

sposób z  powodu ukrytych motywów. takie 

postępowanie leży poza naszą świadomością 

i  pozostaje ukryte aż do momentu, w  którym 

uczestnicy gry zmieniają swoje zachowanie. Gry 

powodują, że uczestnicy transakcji czują się 

zmieszani, niezrozumieni i  mogą obwiniać o  to 

drugą osobę. Gry można również rozumieć jako 

sekretne wiadomości, które kierujemy do drugiej 

osoby w procesie komunikacji. Zgodnie z teorią 

analizy transakcyjnej wyróżniamy trzy rodzaje 

graczy: prześladowca („zobacz co przez ciebie 

zrobiłem”, „tak, ale”, „gdyby nie ty, to bym…”), 

ofiara („to mi się zawsze przytrafia…”, „biedny 

ja…”, „dawaj, kopnij mnie”) i  ratownik („ja tyl-

ko próbuję ci pomóc…”, „co ty byś zrobił beze 

mnie?”). Każda jednostka gra w życiu w rozmaite 

gry, jednak do najpopularniejszych należą: „Kop-

nij mnie”, „Tu cię mam…” oraz „Ja tylko próbuję 

ci pomóc”. Warto przyjrzeć się bliżej analizie gier 

aby zdać sobie sprawę w jakie gry sami podświa-

domie gramy oraz aby mieć możliwość rozpo-

znawania gier innych i odnajdywania się w nich. 

W gry gramy również w organizacjach, grupach 

i zespołach a ich identyfikacja może pomóc nam 

znacznie polepszyć ich funkcjonowanie.

* * *
Analiza transakcyjna to niezwykle ciekawa 

teoria psychologiczna, która dzięki swojemu 

zakresowi oraz możliwości szerokiego zastoso-

wania znajduje sympatyków na całym świecie. 

Jest to narzędzie, które wykorzystane podczas 

treningów komunikacji pozwoli nam uczynić ją 

bardziej produktywną i  satysfakcjonującą emo-

cjonalnie. plusy jakie niesie jej zastosowanie to 

także unikanie nieproduktywnych konfrontacji, 

poprawa relacji międzyludzkich w  zespołach 

i  organizacjach oraz osiągnięcie wzajemnego 

zrozumienia. przede wszystkim jednak analiza 

transakcyjna może pozwolić nam zrozumieć le-

piej nas samych, nasze postępowanie i  to, dla-

czego w niektórych sytuacjach zachowujemy się 

w określony sposób.

podświadome bodźce, na które poza skryptem 

składają się również czynniki wrodzone oraz na-

byte podczas wychowania. Każda jednostka ma 

jeden lub dwa dominujące drivery, a każdy z nich 

ma zarówno zalety, jak i wady. taibi Kahler zde-

finiował pięć driverów – Bądź doskonały, Bądź 

silny, Staraj się, Sprawiaj przyjemność i Spiesz 

się. Zgodnie z teorią analizy transakcyjnej Kahler 

powiązał drivery z  manifestacją kontrskryptu 

„nie oK”. Co to oznacza? Zachowując się zgodnie 

z danym sterownikiem słuchamy podświadome-

go głosu „Jestem OK gdy…”. osoba z dominują-

cym driverem Bądź doskonały będzie więc sły-

szeć: „Jestem OK wtedy, gdy utrzymuję wszystko 

w najlepszym porządku i zajmuję się każdym de-

talem”. Driver Bądź silny mówi nam „Jestem OK 

gdy nie przyznaję się do swoich uczuć i potrzeb”, 

driver Staraj się natomiast: „Jestem OK wtedy, 

gdy ciągle się staram (realnie jednak nie robię 

w pełni tego, co staram się zrobić, bo wtedy mu-

siałbym przestać się starać)”. osoba z driverem 

Sprawiaj przyjemność „będzie oK” tylko wtedy, 

gdy będzie sprawiała przyjemność innym, nato-

miast osoba z driverem Spiesz się „jest oK” tylko 

wtedy, gdy się spieszy. Każdy z driverów został 

dokładnie przeanalizowany i opisany w licznych 

pozycjach w  literaturze oraz materiałach elek-

tronicznych (szczególnie warta polecenia jest 

strona internetowa analiza-transakcyjna.pl). 

Zrozumieć swój zespół i siebie
Drivery wpływają także na nasz styl i organizację 

pracy, komunikację i  współpracę z  innymi. Dla 

rozwoju osobistego warto poświęcić więc czas 

na poznanie swoich wewnętrznych sterowników. 

praca z nimi jest jednak również wyjątkowo przy-

datna w pracy z  zespołami. Warsztat na temat 

driverów może przynieść wiele korzyści zespo-

łowi i  pozwolić jego członkom lepiej zrozumieć 

siebie nawzajem. Warto skupić się na zaletach 

i wadach driverów oraz na wartości dodanej, jaką 

każdy z nich może wnieść do zespołu. Istotne jest 

również omówienie negatywnego wpływu każ-

dego z driverów na pracę w zespole, ponieważ za-

zwyczaj można go w odpowiedni sposób niwelo-

wać. W źródłach elektronicznych można znaleźć 

testy driverów o wysokiej jakości merytorycznej, 

które mogą zostać użyte zarówno w trakcie pracy 

z zespołem, jak i w ramach rozwoju osobistego.

Analiza gier
opisując analizę transakcyjną nie można za-

pomnieć o  ostatnim ważnym elemencie skła-

dowym tej teorii, a  mianowicie o  analizie gier. 

W  dużym uproszczeniu Vanne Joines definiuje 

grę jako proces, w którym postępujemy w dany 

między nimi silna więź. pozycja Ja-Dorosły nie 

powinna mieć problemów w transakcjach w do-

wolnej konfiguracji, ponieważ osobę w stanie Ja

-Dorosły cechuje bezkonfliktowość i  racjonalne, 

logiczne myślenie. Warto poświęcić chwilę na 

obserwację sposobu komunikacji członków na-

szego zespołu czy współpracowników ponieważ 

rozpoznanie stanów Ja, w jakich my i oni bierze-

my udział w transakcjach może pomóc nam zro-

zumieć powody, dla których z niektórymi osoba-

mi trudno jest nam znaleźć wspólną płaszczyznę 

porozumienia. odpowiednie dopasowanie stanu 

Ja do transakcji pozwala nam komunikować się 

z innymi w bardziej przejrzysty oraz produktywny 

sposób, a sam proces komunikacji staje się bar-

dziej satysfakcjonujący emocjonalnie. 

Skrypt życiowy
Drugi fundament analizy transakcyjnej, czyli 

„skrypt życiowy” to nic innego jak geneza na-

szych wzorców zachowań (obecnych i  wynie-

sionych z  dzieciństwa), które stale powielamy 

w  dorosłym życiu, nawet jeśli są dla nas bole-

sne i niszczące. Skrypt życiowy bywa nazywany 

„nieświadomym scenariuszem życia” i  stanowi 

swoisty plan na życie, według którego postę-

pujemy. Skrypt życiowy piszemy od wczesnych 

lat dzieciństwa, wprowadzając do niego nie-

wielkie zmiany w  czasie dojrzewania. Skrypt 

można również zdefiniować jako ogólne ramy 

odbioru i  rozumienia wszystkiego, co dzieje się 

w naszym życiu. Eric Berne nazwał i opisał sześć 

schematów procesu skryptowego – Zanim, po-

tem, nigdy, Zawsze, prawie oraz otwarte Za-

kończenie – każdemu z  nich został przypisany 

również temat obrazujący w  jaki sposób dana 

osoba realizuje swój skrypt. Dokładne opracowa-

nie skryptów życiowych można znaleźć między 

innymi w książce Iana Stewarta i Vanna Joinesa 

Analiza Transakcyjna dzisiaj. Warto przyjrzeć się 

skryptom życiowym i przeanalizować je na pod 

kątem samego siebie i  osób, z  którymi chcieli-

byśmy poprawić komunikację. Jest to szcze-

gólnie istotne, ponieważ z  obszarem skryptów 

życiowych ściśle powiązany jest temat driverów, 

które są wyjątkowo przydatne w pracy w organi-

zacjach i z zespołami. 

Drivery – wewnętrzni kierowcy
pojęcie driverów (wewnętrznych sterowników, 

wewnętrznych kierowców) zostało opracowa-

ne w  latach siedemdziesiątych XX wieku przez 

psychologa taibi Kahlera. opisał on drivery jako 

miniatury skryptów, czyli zachowania, któ-

re wykazujemy na co dzień i  które wpisują się 

w  realizację naszego skryptu życiowego. Są to 
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Dobrze dobrany i przeprowadzony icebreaker 
pozwoli nam na zdobycie szczerych opinii, 
zwiększa szanse na zaangażowanie wszyst-
kich uczestników spotkania. Może również 
pomóc w  usuwaniu barier komunikacyjnych 
pomiędzy zaproszonymi. Czasem z uwagi na 
pozycję w firmie czy pełnioną rolę, niektórym 
osobom może być trudniej zaangażować się 
i  szczerze wypowiedzieć, bo akurat na spo-
tkaniu jest przełożony. Icebreaker ma nam za 
zadanie pomóc, bez względu na to czy prowa-
dzimy spotkanie, czy jesteśmy jego uczestni-
kiem. tym samym może znacząco przyczynić 
się do odniesienia sukcesu, czyli osiągnięcia 
zamierzonego celu.

Czy aby na pewno?

Icebreaker jest rodzajem krótkiej zabawy lub 
gry, której głównym celem, jak sama nazwa 
mówi, ma być przełamanie lodów pomiędzy 
uczestnikami spotkania. nieistotne jest tutaj, 
jaki charakter ma nasze spotkanie, ważne, by 
na jego początku upewnić się, że ludzie są do 
niego przygotowani i  będą w  nim aktywnie 
uczestniczyć. W końcu po to ich zaprosiliśmy. 
Głównym celem icebreakerów jest zapozna-
nie ze sobą pozostałych uczestników, co ma 
wspomóc zbudowanie pomiędzy nimi więzi 
tak, by czuli się jednym zespołem, nawet jeśli 
jest to jednodniowe szkolenie, a jego uczest-
nicy nie będą później ze sobą pracować. Istot-
ne jest także to, że pozwalają nam one na 
rozpoczęcie spotkania w  sposób swobodny, 
mogą dać odbiorcom poczucie zrelaksowa-
nia i  odprężenia, są dobrą rozgrzewką przed 
przejściem do meritum. 

W pracy kierownika projektu czy też 
Scrum Mastera często prowadzimy spo-
tkania. czasem dłuższe, czasem krótsze. 
każde z nich ma jakiś swój cel, zdarza się 
nam również szkolić z metodyki pracy albo 
umiejętności miękkich. to co dla wszyst-
kich z nich jest wspólne, to fakt, że zawsze 
zależy nam na tym by osiągnąć postawio-
ny cel i  mieć pełne zaangażowanie zapro-
szonej grupy odbiorców. Nie zawsze łatwo 
nam takie spotkania prowadzić, często 
zwyczajnie ciężko nam zacząć, zwłasz-
cza jeśli dopiero zaczynamy nowy projekt 
i  jeszcze dobrze się nie znamy. Z  pomocą 
przychodzą nam wówczas tzw. icebreakery 
(z ang. lodo-łamacze).

o tym kiedy je stosować, jak je dobrze do-
bierać do okoliczności i odbiorców będzie ten 
artkuł. pojawi się też kilka przykładów, które 
możesz wykorzystać w  swojej pracy na co 
dzień. 
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Lodołamacze – dobre lekarstwo 
na problemy w zespole
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. VII 
Ada Grzenkowicz
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ne mają tworzyć ze sobą zespół projektowy, 
czy może będą się ze sobą spotykać spora-
dycznie. Jeśli jest to nasz zespół projektowy 
i  będziemy ze sobą współpracować, powin-
niśmy nasze icebreakery dostosować do bar-
dziej długofalowego planu. pomogą one nam 
wtedy w budowaniu więzi pomiędzy członka-
mi zespołu, a co za tym idzie ułatwią komu-
nikację, mogą pomóc w minimalizowaniu czy 
rozwiązywaniu konfliktów, zbudują zaufanie 
i współpracę w grupie. pamiętajmy też, żeby 
odpowiednio przygotować ćwiczenie do ilości 
osób, inaczej będzie wyglądał icebreaker dla 
10-15 osób, a co innego gdy grupa odbiorców 
jest dużo większa.

5. cel.
Jaki jest cel spotkania? Co chcemy osiągnąć? 
Co wniesie do spotkania icebreaker? Czy jest 
w  ogóle potrzebny? Icebreaker musi paso-
wać nie tylko do zaproszonych osób, ale też 
do całości spotkania. Musi sam w sobie mieć 
jakiś cel, na którym nam zależy. Może być to 
wspominane już wcześniej poznanie się bli-
żej, które zaprocentuje w  przyszłości lepszą 
współpracą. Może to być także ćwiczenie 
związane bezpośrednio z  konkretnym celem 
spotkania. Jeśli na przykład wiemy, że nasz 
zespół ma problemy z aktywnym słuchaniem, 
przeprowadźmy zabawę, która im pozwoli to 
przećwiczyć i  unaoczni problem, jaki mamy. 
Dzięki temu może być początkiem ciekawej 
dyskusji, która bez icebreakera mogłaby się 
skończyć kłótnią, a tak pozwoli na spojrzenie 
na problem z  lekkim dystansem. no i chyba 
najważniejsze, nie zawsze musimy przepro-
wadzać tego typu aktywności. nie każde 
spotkanie będzie tego wymagało, wybierajmy 
z  głową i  też przemyślmy czy musimy ko-
niecznie robić jakikolwiek icebreaker, czasami 
wystarczy zacząć spotkanie od luźnej roz-
mowy, podczas gdy wszyscy jeszcze się nie 
pojawili. 

bycia w  jednym pomieszczeniu. Dużo wię-
cej pomysłów jest na pewno na te „twarzą 
w twarz”, jednak i wirtualnie można zapropo-
nować zebranym coś ciekawego i gwarantu-
ję, że możemy to zrobić równie interesująco 
i zabawnie.

3. Liczba.
Ile icebreakerów? Jak często? nie zawsze 
musimy robić tylko jedno tego typu ćwi-
czenie. Jeśli mamy bardzo długie spotkanie, 
a przy tym trudny temat, który może powo-
dować u uczestników problemy z koncentra-
cją, warto wówczas mieć na podorędziu kilka 
różnych ćwiczeń, które z  marszu jesteśmy 
w stanie przeprowadzić. Możemy je dowolnie 
modyfikować, skracać, wydłużać, wszystko 
to zależy od tego, jaką mamy grupę i czy nasz 
zmysł obserwatorski pozwala nam na właści-
wą interpretację jej obecnego stanu.

4. Ludzie.
Kto jest zaproszony? Czy jako prowadzący 
znam wszystkich? Czy zaproszeni się zna-
ją? Czy będą tworzyć zespół, albo jak często 
będą ze sobą współpracować? Jakie role mają 
uczestnicy? Ile jest osób? na początek smut-
na prawda, jest to praktycznie niemożliwe by 
wszystkim przypadł do gustu nasz icebreaker. 
nie da się, bo ludzie są różni i nie wszystkim 
musi się wszystko podobać. nie ma się jed-
nak co zrażać, warto próbować i zmieniać je 
na tyle często, aby nie „przeholować” z  po-
wtarzalnością. plusem z  pewnością będzie, 
jeśli znamy się już z osobami, które zaprosili-
śmy na spotkanie, wtedy dużo łatwiej może-
my trafić w gusta naszych gości. Gorzej jeśli 
nie znamy ich w ogóle, lub na tyle słabo, że 
nie wiemy z  kim będziemy mieli do czynie-
nia. tu praktyczna rada, warto postarać się 
dowiedzieć nieco więcej o uczestnikach, już 
podstawowe informacje będą nam w  stanie 
pomóc w doborze ćwiczenia. W takich sytu-
acjach bardzo dobre są wszelkie icebreakery 
typu: „poznajmy się”. Jest ich całe mnóstwo, 
ale konkretne przykłady nieco później. Uwiel-
biam gdy ćwiczenie jest na tyle elastyczne, 
że łatwo możemy je wydłużyć lub skrócić. 
takie dobudowywanie przydaje się, zwłasz-
cza gdy mamy grupę, o której sami nie wiele 
wiemy. Może się nam zdarzyć, że grupa nie 
będzie stanowczo zainteresowana tego typu 
ćwiczeniem, i czasami dalsze brnięcie w nie 
przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego. 
Zatem, gdy słabo znamy się z  uczestnikami, 
zacznijmy od czegoś krótszego, co ewentual-
nie możemy potem rozwinąć. Kolejną kluczo-
wą informacją będzie to, czy osoby zaproszo-

Weź pod uwagę

Interaktywny, wesoły, prosty, łatwy do zrozu-
mienia, odpowiednio długi lub krótki, zorien-
towany na sukces, dostosowany do tematu 
spotkania i  uczestników. taki właśnie powi-
nien być dobry icebreaker. W dużej mierze to 
czy on się uda zależy od osoby, która prowa-
dzi spotkanie, bo to właśnie ona prowadzi 
całą grę. prowadzący musi jasno przekazać 
grupie instrukcje, wytłumaczyć cel i  kryte-
ria sukcesu, powinien dokładnie trzymać się 
zasad, które podał i  które ustalił z odbiorca-
mi. ponadto powinien być przygotowany na 
różne scenariusze. Im więcej reguł, czy też im 
bardziej skomplikowana zabawa, tym więcej 
miejsca na modyfikacje, luki, czy różne inter-
pretacje osób biorących udział w ćwiczeniu. 

Zanim jednak dojdziemy do realizacji same-
go ćwiczenia, szczególnie ważne jest odpo-
wiednie dobranie go i dostosowanie do naszej 
grupy. Istotne czynniki, które należy wziąć 
pod uwagę, zanim na cokolwiek się zdecydu-
jemy, to:

1. czas.
o  której zaczynamy? Ile czasu trwa spo-
tkanie? Ile czasu możemy poświęcić na ice-
breaker? pora dnia może wydawać się mało 
istotna, ale przecież zdarza nam się, że osoby 
przychodzą spóźnione. W  niektórych przy-
padkach czasami będziemy musieli prze-
rwać grę, by wdrożyć spóźnioną osobę, albo 
w ogóle jej nie włączymy do zabawy. Każdy 
z nas jest też inny, jedni o poranku są bardziej 
skłonni do rozmów i  interakcji, inni mniej. 
Warto rozważyć czasami ćwiczenie, które 
bardziej zaangażują grupę ruchowo, nieko-
niecznie zwracając uwagę na to jak bardzo 
wykorzystujemy nasz aparat mowy. Czas jest 
też istotny pod względem długości spotkania. 
Jeśli mamy tylko 1-2 godziny, rozważmy coś 
co zajmie nam 5-10 min, nie więcej. Icebre-
aker ma być formą zabawy, która zachęca 
uczestników do aktywnego uczestnictwa, nie 
ma nam przesłonić całego spotkania.

2. Miejsce.
Gdzie się spotykamy? Wirtualnie czy twarzą 
w twarz? Jaka jest sala? Czy jest możliwość 
wyjścia na zewnątrz (korytarz, plac na świe-
żym powietrzu)? Zupełnie inne narzędzia 
i  techniki będziemy wykorzystywać w zależ-
ności od miejsca spotkania. Jeśli jest to wir-
tualne spotkanie z wykorzystaniem narzędzi 
tele- lub wideokonferencyjnych, zupełnie 
inaczej musimy podejść do tematu, aniżeli 
do spotkania gdzie wszyscy mają możliwość 
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dium. Grupa potrzebuje urządzenia z  dostę-
pem do Internetu i wchodzi na stronę kahoot. 
nie wymaga ona logowania się uczestników, 
wystarczy że moderator quizu rozpocznie grę 
i  poda odpowiedni numer gry, który wpisu-
ją, po czym odpowiadają po kolei na pytania. 
po każdym pytaniu pojawiają się również 
statystyki, ile osób odpowiedziało i  jakie od-
powiedzi wybierali. narzędzie to można wy-
korzystywać do całkiem sporych grup, a czas 
zabawy zawsze będzie uzależniony jedynie 
od liczby pytań. Czas trwania: 8-30 minut. 
Grupa: 5-100 osób. 

Spotkanie twarzą w twarz
Co tu dużo pisać, możliwości jest cala masa. 
Krótsze, dłuższe, dla dużych czy małych grup, 
icebreakery podczas spotkań w  sali wydają 
się być bardziej atrakcyjne, zabawne i  opcji 
na ich przeprowadzenie mamy dużo więcej. 
Ale taka jest właśnie magia i  ogromny plus 
spotkań twarzą w  twarz. oto kilka moich 
ulubionych lodo-łamaczy, które zdarza mi się 
stosować w różnych sytuacjach:

1. ja też.
Zabawa ze sznurkiem. Dajemy jednej osobie 
z zespołu motek sznurka. Zespół stoi w kole 

Scrum po prawej, nie znający – po lewej, pra-
cujący w  zwinnych metodykach po prawej, 
pracujący w „kaskadzie” po lewej, itd. pyta-
nia dowolnie można modyfikować i mimo, że 
opisuję teraz wersję w sali, to wirtualnie też 
możemy to ćwiczenie wykonać. Znowu mo-
żemy przygotować sobie wcześniej prezen-
tację z pytaniami, ciekawymi grafikami i po 
kolei slajd po slajdzie prosić by każdy wpisał 
swoje imię po odpowiedniej dla siebie stronie. 
Ćwiczenie jest o tyle ciekawe, że tu możemy 
mieć już całkiem sporo osób zaproszonych 
i wszyscy w tym samym czasie mogą udzielić 
odpowiedzi, a tym samym nie trwa ono bar-
dzo długo. Czas trwania: 1-10 minut. Grupa: 
5-50 osób.

3. Quiz na kahoot.
na stronie kahoot.it (jest oczywiście więcej 
tego typu stron) możemy przygotować sobie 
dowolny quiz, z dowolną ilością pytań. Może 
być to coś, co pozwoli nam na sprawdzenie 
wiedzy uczestników przed i/lub po szkoleniu, 
może być testem wiedzy o zespole i  spraw-
dzeniu ich relacji, może być poznaniem się 
lepiej. Może być mniej lub bardziej poważnie. 
pojawia się tu element grywalizacji, bo osoby, 
które odpowiedzą pierwsze i  udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi staja na wirtualnym po-

Wirtualnie 

Minusem spotkań wirtualnych jest to, że 
nigdy nie wiemy czy uczestnicy są skupieni 
na tym co aktualnie omawiamy, czy może 
jednak zajmują się przy okazji innymi rzecza-
mi. nie oszukujmy się, ciężko jest „ujarzmić” 
i  zaangażować uczestników, gdy nie siedzą 
z  nami w  jednym pomieszczeniu. przedsta-
wiam kilka przykładów, które mogą nam 
w  tym odrobinę pomóc już na samym po-
czątku spotkania.

1. jedno słowo.
to moje ulubione ćwiczenie, bo nie zajmuje 
dużo czasu, a  pozwala nam na rozluźnienie 
atmosfery. Wykorzystuję je często podczas 
retrospektyw zespołu, kiedy to podczas tele-
konferencji dzielę z uczestnikami prezentacją, 
którą oni mogą edytować. niemal na samym 
początku proszę wszystkich o  refleksję nad 
minionym sprintem i  proszę o  wpisanie jed-
nego przymiotnika, który oddaje to, co wy-
darzyło się w  minionym sprincie. proszę ich 
o  kreatywność i  o  to by jedno słowo było 
wykorzystane przez jedną osobę. następnie 
robimy sobie krótką dyskusję na ten temat. 
W nowych zespołach na początku ćwiczenie 
to nie wychodzi jakoś szczególnie zabawnie, 
ale z czasem zespół puszcza wodze fantazji 
i  znajduje różne ciekawe synonimy do słów 
uznawanych za pospolite. pozwala nam to 
na luźną rozmowę, zwłaszcza jeśli sprint był 
trudny i  nie udało się zrealizować jego celu. 
Dużo łatwiej można porozmawiać i  przeana-
lizować konkretne sytuacje, które negatyw-
nie wpłynęły na pracę zespołu. Jedno słowo 
może być wykorzystywane w  różnoraki spo-
sób. Może nam posłużyć także, do lepszego 
poznania się, na przykład gdy prosimy uczest-
ników o  napisanie lub powiedzenie o  sobie 
jednym słowem, które ich najlepiej opisuje. 
Czas trwania: 5-8 minut. Grupa: 5-15 osób.

2. kot czy pies?
na jednym ze szkoleń trener zrobił nam taką 
zabawę, która polegała na lepszym pozna-
niu siebie. Jako, że była to dość liczna gru-
pa, prosił, aby zamiast odpowiadać na jego 
pytania, każdy stawał po jego prawej lub 
lewej stronie. pytania były różne i  pozwoli-
ły nie tylko na lepsze poznanie się grupy, ale 
też trenerowi na ocenienie wiedzy o  przed-
stawianej tematyce, aż po rozgrzewkę, bo 
zapewniły niektórym trochę ruchu (sala była 
duża). I tak np. zwolennicy kotów stawali po 
prawej, a psów po lewej stronie, pijący kawę 
po prawej, pijący herbatę po lewej, znający 
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* * * 
Icebreakerów jest całe mnóstwo, inspiracji 
możemy szukać w sieci, tam też znajdziemy 
dokładne opisy konkretnych ćwiczeń i  gier, 
które odpowiedzą na nasze potrzeby. Może-
my je też dowolnie modyfikować, wymyślać 
własne, korzystać z  różnych gadżetów i  na 
tej podstawie wymyślać kolejne gry. Ważne, 
by mieć cel i  wiedzieć w  jaki sposób chce-
my go osiągnąć. nic na siłę, czasami się nie 
udaje i  nie warto się tym przejmować, nie-
kiedy potrzebujemy też czasu by „wyczuć” 
grupę, z którą przyjdzie nam pracować. Jako 
kierownicy projektów powinniśmy mieć kilka 
takich gier w głowie, aby móc je czasami za-
stosować, pomóc nieco odprężyć się zespo-
łowi, uśmiechnąć, albo rozpocząć ciekawą 
dyskusję o  bieżącej sytuacji. Jaki jest twój 
ulubiony icebreaker? Jeśli chcesz się podzie-
lić własnym przykładem możesz napisać na: 
ada.grzenkowicz@pmi.org.pl.

praca, edukacja, hobby, wartości, dumna/
dumny z, marzenie, itd. następnie prosimy 
każdego o narysowanie swojej własnej mapy 
z  uzupełnieniem poszczególnych kategorii, 
potem każdy sam przedstawia krótko, co 
narysował, albo prosimy żeby po krótkiej 
rozmowie w parach uczestnicy opowiedzieli 
o mapie swojego rozmówcy i go przedstawi-
li. Ćwiczenie świetnie sprawdza się w nowo 
powstałych zespołach i  pozwala na bliższe 
poznanie się oraz budowanie relacji od po-
czątku. Mapy możemy potem wywiesić na 
ścianie w pokoju, gdzie pracuje zespół. Jest 
także możliwość zrobienia tego wirtualnie, 
możemy wcześniej poprosić zespół o  przy-
gotowanie w  dowolnym formacie takiej 
mapy, a potem odbywamy krótkie spotkanie, 
podczas którego każdy siebie zaprezentu-
je. Czas trwania: 30 min – 1 h. Grupa: 3-20 
osób. 

3. agile’owe gry.
to dość obszerne hasło, bo i  gier-icebreake-
rów, które pomagają lepiej zrozumieć zwin-
ne praktyki jest sporo. Można je wszystkie 
wyszperać w  sieci. Jedną z  moich ulubio-
nych jest bardzo popularna i  chyba najbar-
dziej znana zabawa z piłkami. Zapewnia ona 
uczestnikom trochę ruchu na rozgrzewkę, co 
przydaje się na początek całodniowego szko-
lenia. Uczestnicy pracują w grupach, po nie 
więcej niż 10 osób. Cel to przekazanie sobie 
jak największej ilości piłek. przekazanie zali-
cza się tylko wtedy gdy piłka przejdzie przez 
obie ręce wszystkich osób w  zespole. Jedy-
nym ograniczeniem jest to, że piłek nie wol-
no przekazywać osobie stojącej bezpośred-
nio po prawej lub lewej stronie. Każda runda 
zaczyna się 2-minutowym planowaniem, 
2-minutową grą, 1-minutową retrospekty-
wą. Facylitator zapisuje wyniki jakie grupa 
planuje zrealizować i  ile faktycznie zostało 
wykonane. Liczeniem zajmuje się zespół. po 
trzech rundach następuje podsumowanie 
i  wspólne retro razem z  osobą prowadzącą 
ćwiczenie. Czas trwania: 30-50 minut. Gru-
pa: 7-30 osób.

obok siebie. pierwsza osoba mówi co lubi lub 
czego nie lubi, osoba lub osoby, które mają 
dokładnie tak samo podnoszą rękę. Sznurek 
wręczamy jednej osobę, z którą mamy dane 
upodobanie wspólne. osoba, która dostaje 
sznurek mówi kolejną rzecz, którą lubi lub 
nie, i  tak kolejno przez kilka minut, do mo-
mentu kiedy zespół nie zbuduje swego ro-
dzaju pajęczyny między sobą, która będzie 
symbolem tego jak wiele ich łączy. Ważne, 
że sznurek cały czas jest trzymany i wszyst-
kie połączenie pomiędzy osobami z zespołu 
są widoczne, sznurek musi być również do-
brze naprężony, linki nie mogą nigdzie zwisać. 
na koniec ćwiczenia, jego moderator kładzie 
kilka kartek w  miejscach gdzie jest najwię-
cej przecięć linii, po czym prosi jedną z osób 
o puszczenie swoich sznurków, z  reguły na-
stępuje wahanie, czasem jakaś kartka upad-
nie, potem prosi kolejna osobę o  zrobienie 
tego samego, a potem jeszcze kolejną. Z re-
guły po 3-4 osobach (zależy to również od 
liczby uczestników) wszystkie kartki upadają 
na podłogę. na sam koniec moderator prosi, 
aby osoby te ponownie złapały sznurki, które 
wcześniej wypuściły z rąk. Ćwiczenie to nie 
tylko jest czymś, co pozwala nam się lepiej 
poznać, ale też daje na koniec refleksję o tym, 
co się dzieje gdy tracimy z różnych powodów 
członków zespołu, a  także jak czasami cza-
sochłonny bywa powrót po nieobecności. 
Czas trwania: 15-20 minut. Grupa 7-30 osób 
(duże zespoły dzielimy na mniejsze, po mak-
symalnie 10 osób).

2. Personal Map.
to ćwiczenie, które bardzo zbliża do siebie 
zespół i  pozwala się poznać. najpierw po-
dajemy kilka kategorii, na przykład: rodzina, 

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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za chwilę. ty, jako lider projektu, w  mniej-
szym stopniu zajmujesz się motywacją (chy-
ba, że twoją własną), a  w  większym – mo-
tywowaniem. Motywowanie to po prostu 
stymulowanie motywacji innych ludzi. teraz 
już rozumiesz: żebyś mógł skutecznie oddzia-
ływać, potrzebujesz wiedzieć, na co właści-
wie oddziałujesz. potrzebujesz poznać źródła 
motywacji członków twojego projektu, żebyś 
mógł na nie skutecznie wywierać wpływ. Jeśli 
nie znasz źródeł motywacji twoich ludzi, je-
steś skazany na działanie na ślepo. oznacza to 
niestety wiele ślepych strzałów i sporo twojej 
własnej frustracji. proponuję więc: podejmij 
inicjatywę żeby poznać motywacje innych! 

Najpierw zadanie!
Zanim jednak naostrzysz sobie zęby i  za-
czniesz rozgryzać motywacje innych ludzi, 
mam dla Ciebie zadanie. napisz proszę swoją 
odpowiedź na moje pytanie: Co robisz już te-
raz, żeby motywować członków twojego ze-
społu? Co działa? Wymień co najmniej trzy 
konkrety:

jak sprawić, żeby ludziom się chciało? jak 
poznać ich źródła motywacji i skutecznie 
ich motywować? W tym artykule uzyskasz 
narzędzia, które pomogą Ci rozpoznać moty-
wacje członków zespołu. przy okazji dowiesz 
się też, jakie są źródła motywacji oraz czym 
różni się motywacja od motywowania.

Czym różni się motywacja 
od motywowania?

Motywacja to wewnętrzny napęd każdego 
z nas i może on mieć rozmaite źródła – o tym 

Od menedżera projektu oczekuje się w ci-
chym założeniu, że do doprowadzenia 
projektu do końca w jak najlepszej postaci 
będzie wysoce zmotywowany. drugie do-
mniemanie jest takie, że członkom zespo-
łu chce się równie mocno jak liderowi pro-
jektu. ciekawe, które z nich obserwujesz 
jako bardziej odległe od rzeczywistości… 

Fakt jest jednak taki, że menadżer projektu 
samodzielnie projektu nie pociągnie. potrze-
buje ludzi – a ludzie w projektach trafiają się 
różni. niektórzy to prawdziwe perełki. Inni 
zdecydowanie wymagają stymulacji.
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Jak sprawić, żeby ludziom 
się chciało?
Soft-narzędzia lidera projektu 

Monika Chutnik
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pomaga menedżerom, zespołom i organiza-
cjom rozwijać swoje kompetencje zarządza-
nia i współpracy tak, by lepiej radzili sobie 
w międzynarodowym i międzykulturowym 
środowisku biznesu. W ten sposób osobiście 
macza palce w ewolucji ludzkości.

Chociaż zajmuje się tym od prawie 20 lat, 
pierwszy raz uświadomiła to sobie jak za-
częła prowadzić firmę EttA Leadership 
& Culture. teraz pracuje nad sposobami, 
dzięki którym jej działania mogłyby być jesz-
cze bardziej zaraźliwe.

Monika
Chutnik

praktykę czy Waszą wspólną zasadę współ-
pracy na czas trwania projektu.

Możesz też zrobić dla członków zespo-
łu – oraz dla siebie oczywiście – diagnozę 
stylów myślenia, działania, motywacji. ro-
dzajów testów jest mnóstwo, ja korzystam 
najczęściej z  FrIS® lub StrengthsFinder (ta-
lenty Gallupa), do tego tematu może być też 
dobry Harrison Assessment. Wyniki nie da-
dzą odpowiedzi wprost, jakie są źródła moty-
wacji poszczególnych osób, ale dadzą bardzo 
dużo przesłanek, które będziesz mógł zwery-
fikować z konsultantem oraz w raporcie. 

Możesz też zapytać o dobre praktyki na te-
matycznych grupach dla liderów, takich jak 

„O krok do przodu. Liderzy zmian” na Facebo-
oku. Zapraszam! 

W  każdym wypadku pamiętaj po prostu, że 
ludzie mają różnie. Może ich motywować 
coś zupełnie innego niż Ciebie, a  na doda-
tek – motywacja poszczególnych osób może 
zmieniać się w czasie.

Mapa motywacji 
Zrób listę członków zespołu, zapisując imio-
na w kolumnie. obok każdego z imion napisz, 
co twoim zdaniem jest najważniejszym źró-
dłem motywacji tej osoby w pracy w projek-
cie. W kolejnej kolumnie napisz trzy pomysły, 
jak możesz oddziaływać na tą motywację. 
Zaglądaj do mapy raz w  tygodniu i  zazna-
czaj, którego sposobu użyłeś (i jak zadziałał). 
Dodawaj i modyfikuj, ucz się z własnego do-
świadczenia. 

przyjemności i  zmotywowanych ludzi 
w projektach życzę!

fakty – będziesz mógł rzeczywiście skutecz-
nie stymulować, czyli motywować członków 
twojego zespołu. 

Który sposób może być dla Ciebie szcze-
gólnie użyteczny? 

Kiedy formujecie zespół, można usiąść razem 
i porozmawiać, co jest dla kogo ważne w tym 
projekcie. Na początku istnienia zespołu 
te rozmowy są i  najłatwiejsze do przepro-
wadzenia i  potencjalnie najbardziej owocne, 
przynosząc skutki przez cały czas trwania 
projektu. 

przykładowe pytania, które pomogą Ci po-
znać motywacje członków twojego zespołu:

 ■ Co jest dla Ciebie ważne w  tym projek-
cie? 

 ■ Co Ci dodaje skrzydeł? 
 ■ Co Cię cieszy? Z czego to się bierze, jakie 

jest tego źródło? Co jest w  tym ważne-
go? 

 ■ Co będzie nam dodawać energii w  trud-
nych chwilach? Co może być najskutecz-
niejsze? 

 ■ Bez czego praca w tym projekcie straci-
łaby sens? 

Spotkanie na temat tego, co motywu-
je ludzi, możesz jednak przeprowadzić na 
każdym etapie projektu – lepiej późno niż 
wcale, zwłaszcza jeśli zauważasz problemy 
z motywacją. Będzie Ci łatwiej, gdy zamiast 
wymyślać na żywo, skorzystacie z gotowych 
kart pracy zespołu, które dla Was przygo-
towałam. Są oparte na naukowo zbadanych 
źródłach motywacji, o których możesz prze-
czytać w moim artykule Jak motywować pra-
cowników.

Stąd ściągniesz karty do pracy z zespołem: 

Wydrukuj i  wytnij karty. rozłóż je na stole. 
poproś ludzi, żeby wybrali sobie taką kartę, 
która opisuje co jest dla nich ważne w pracy 
w tym projekcie. Uważnie słuchaj i zadawaj 
pytania – co jest w tym ważne, dla kogo, dla-
czego, skąd się to bierze. W  jaki sposób wi-
dzą, że ta karta jest realizowana we wspólnej 
pracy w projekcie? Jakie oni sami podejmują 
działania, żeby ta karta mogła być realizo-
wana? Uzgodnijcie też od razu, co z Waszej 
dyskusji chcielibyście utrzymać jako dobrą 

1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
A  teraz jeszcze druga część zadania. Co 

Ciebie osobiście motywuje do pracy? Wy-
mień proszę minimum trzy konkrety: 

1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
teraz spójrz na odpowiedzi. Co zauważasz? 

W  czym odpowiedzi z  tych obu grup są po-
dobne, w  czym są różne? Gdybyś miał jed-
nym słowem określić esencję różnicy, co by 
to było? 

Różnica polega na ………………
Podobieństwo to ………………

Ciekawa jestem twoich odpowiedzi! Wiesz, 
co odpowiadają inni menedżerowie? niektó-
rzy piszą prawie to samo w obu grupach. to 
ci, którym wydaje się, że cały świat działa 
tak samo jak oni. Zwykle są zdziwieni, kie-
dy członkowie zespołu niespecjalnie reagują 
na motywowanie na zasadzie copy-paste 
z motywacji ich samych. Z czasem stają się 
bezradni i sfrustrowani, wkurzeni na leniwy/
głupi zespół. Jeśli to twój przypadek, skorzy-
stasz na poszerzeniu swojej wiedzy na temat 
tego, jak bardzo różne mogą być źródła mo-
tywacji różnych ludzi. 

niektórzy menedżerowie zauważają wy-
sokie zróżnicowanie kategorii odpowiedzi 
w  pierwszej i  w  drugiej grupie. Swoją mo-
tywację określają jako np. „samorealizacja, 
wyzwania, możliwość rozwoju” – podczas 
gdy dla członków zespołu wpisują „pienią-
dze, benefity, dodatkowy punkt w  CV”. Za-
uważasz, że to kategorie z innej półki? tacy 
menedżerowie padają ofiarą zjawiska, które 
każe swoje motywacje określać jako bardziej 
szlachetne niż motywacje innych – i na przy-
kład opierają się na motywowaniu tylko po-
przez pieniądze. to bardzo krótka ścieżka do 
ślepej uliczki…. Jeśli to twój kejs, skorzystasz 
na poznaniu prawdziwych źródeł motywacji 
członków twojego projektu. 

Skąd się dowiedzieć, 
co motywuje moich 
pracowników? 

tutaj lista pomysłów, jak dotrzeć do sedna 
i  uzyskać coś w  rodzaju faktów na temat 
źródeł motywacji członków zespołu. Jak bę-
dziesz miał fakty – lub chociaż przybliżone 
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has decided to invite IDEo, an international 
design and consulting firm, to cooperate and 
to look at the problem in a more holistic way 
through the Design thinking method.

the IDEo office proposed a non-standard 
approach to the issue related to the lack of 
demand for mountain bikes in the USA. the 
project started with the creation of an in-
terdisciplinary team composed of specialists 
in technology, designers, engineers but also 
behavioral scientists, sociologists and peo-
ple associated with sales and marketing. the 
team performed a detailed market research, 
surveys and also interviews with users were 
carried out. All of this allowed to observe an 
interesting trend. 

Less is better!
one major outcome and insight was that 
90% of interviewed Americans were no 

cycle parts on the US market mainly in their 
high end racing and mountain bike segment. 
Shimano, as the company based on innova-
tive technological solutions, has always put 
a  lot of focus to identify the areas of the 
development of its products that will be the 
most promising and will guarantee an appro-
priate position on the market. this time it was 
clear that the forecasts and predictions have 
not worked and the company came across 
the situation when even innovative techno-
logical solutions did not generate sales and 
did not stimulate market trends. Shimano 

In previous article (Strefa pMI no 21, pages 
30-31) you can read about the general con-
cept of the empathy and how it works in 
the Design thinking approach. In this article 
I would like to present the overview of the 
cases how the empathic methods were ap-
plied in different scenarios.

Shimano study case
In 2004, Shimano – Japanese multinational 
manufacturer of cycling components, was 
faced with a  significant drop in sales of bi-
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How To Inspire Innovation By Applying 
Empathy and Design Thinking! 

Aneta Wereszczak
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Change the terrifying to terrific

Doug, being aware that the redesign of the 
MrI machine from scratch is not possible 
due to the funding’s limitations, decided to 
focus on the patient’s experience rather than 
on the equipment’s construction.

He and his team started to organize brain-
storming sessions with kids and their parents 
which enabled them to transform the MrI 
machine into a kid’s adventure story in which 
the patient plays the leading role. Doug and 
his team applied decorative pictures to the 
outside of the machine and on literally every 
surface of the room, covering the equip-
ment, floor, ceilings and walls. What is more, 
a script for the doctors has been created to 
narrate the story and to lead their patients 
through the adventure. 

this solution might sound like a simple one. 
It is true, it is pretty simple and it brought 
remarkable results such as the dramatic de-
crease in the usage of sedative drugs on the 
youngest patients and significant improve-
ment of their satisfaction. Doug’s personal 
greatest achievement however was when 
a little girl once asked her mother after the 
scan: “can we come back tomorrow?”.

Inspire Innovation!
the above cases are the examples proving 
that empathy plays a great deal when de-
signing the innovative products and services. 
Conducting interviews with empathy, ob-
servation of people’s behavior and the real 
engagement with the user and focus on his 
experience with our product or service are 
crucial to gain the empathy and are funda-
mental starting point in the design. I believe 
that everyone is capable of being inspired 
towards creating innovative products and 
services by simple conversation, observation 
and willingness to improve other person’s 
experience.

rounding up the numbers in their checkbooks 
to make the addition easier. 

“Keep the change”
taking this observation into consideration 
along with the fact that many of these fam-
ilies had difficulty saving the money IDEo 
came up with a  service idea. people could 
enroll in a savings account that would round 
up purchases made with debit cards. When 
customers paid with their bank cards they 
had the option of having each purchase 
rounded up to the nearest dollar and the dif-
ference depositing in a savings account just 
like throwing spare coins into a jar. this pro-
gram became very popular not only among 
people who had trouble saving money. In 
fact, since the launch of it in September of 
2005, more than 12.3 million customers have 
enrolled. on top of that, 60% of all new cus-
tomers joined the program.

Faith tucker, the former Senior Vice presi-
dent & product Developer at Bank of America 
was clearly proud of the emotional impact of 
this service saying: “There was an almost un-
expected and very emotional effect from this 
new service … people who previously never 
had savings suddenly did … and it wasn’t the 
amount that mattered; even a small amount 
of money in their savings account gave them 
a  sense of power and control over their fi-
nances.”

MRI machine study case
now I would like to share a story from Doug 
Dietz, an industrial designer working at Gen-
eral Electric Healthcare for more than 20 
years. A  few years ago he was engaged in 
a  project to design a  brand new MrI (mag-
netic resonance imaging) machine. once the 
device was ready and delivered to the hospi-
tal one day he decided to visit the place to 
see his beautiful design live. While waiting 
in the corridor he noticed a  young terrified 
patient with tears rolling down her face ap-
proaching the scan room. Soon an anesthesi-
ologist was called in to apply sedative drugs.

Seeing the little girl overwhelmed with 
fear of the health examination in the scary 
tube became a  turning point in the design 
approach of the MrI designer. this situation 
made him realize that in the eyes of a little 
girl his beautiful machine was just a  grey 
brick with a  hole which frightens little pa-
tients. At this very moment he also realized 
that he had to make a change. 

longer riding bikes whereas 90% of them did 
it as children. Interviewees, in their stories 
related to bicycles, often referred to their 
childhood memories when cycling was sim-
ple and stress free. Many people nostalgi-
cally remembered their first bicycle trips and 
the contact with nature. the bike was a syn-
onym of good fun, independence, adventure 
and travel. So one may wonder why, despite 
these positive associations, adults did not 
ride bikes?

there was a  very clear answer from the 
interviews. Children’s bicycles are easy to 
use, with their simple design they do not 
require continuous servicing and regulation 
whilst popular mountain bikes were packed 
with all kinds of novelties, derailleurs, shock 
absorbers, brakes, hydraulic, disc brakes 
and often even simple repairs require con-
sultation with a  service center. this stage 
of the project revealed the fact that almost 
everyone had a bicycle in their garage with 
a punctured tire or a broken chain. Getting it 
repaired would take too much hassle or was 
too expensive.

these conclusions turned out to be crucial 
for the next stages of the work under Design 
thinking approach. the team began concep-
tual work on the low-tech bicycle.

the prototype, in its design, referred 
to classic bikes from years ago and was 
equipped with unrelenting tires, a  hidden 
chain and automatic derailleurs.

Sales results exceeded the expectations of 
the entire team. Shimano together with IDEo 
and the rest of the project partners won the 
International Design Excellence Award for an 
innovative solution that contributed to the 
popularization of cycling in the USA. Shortly 
thereafter, fashion for casual bikes reached 
other parts of the globe.

Bank of America study case
Also in 2004 IDEo was challenged by Bank of 
America to find a new way to inspire people 
to open bank accounts. the bank was inter-
ested to see how IDEo’s human-centered 
approach to design would bring innovation 
to an industry that is typically considered as 
very conservative and unwilling to change. 
to accomplish the mission project team 
started observations across the country in-
cluding speaking with people about their 
spending and banking habits. Again, an in-
teresting pattern emerged. It turned out that 
the majority of people who were in charge 
of the household finance were intentionally 

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
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the organization or business to be successful 
with the project or initiatives they have been 
assigned to; follow a predictable and repeat-
able set of processes; use a  reusable set of 
tools; attain accreditation. While accredi-
tation within the pM community goes back 
many more years and has options available 
within both pMI and prInCE2, many people 
do not realize that there are also credentials 
available for change management. As an ex-
ample, prosci has over 60,000 people who 
have completed the prosci Change Manage-
ment practitioner certification. In addition, 
there are credentials available from the Asso-
ciation of Change Management professionals 
(ACMp) and the Change Management Insti-
tute (CMI). So, while project management has 
a much longer formal history and has many 
more practitioners, credentialing is available 

Great question paulina. there are many 
facets to the question and I  think the best 
place to start is with the similarities of the 
people involved and the work they do. I have 
interacted with professional project and 
change managers from six continents and 
what I  see they both: are professional peo-
ple who care deeply about being successful 
with the assignments given to them; want 

the ongoing discussion about the roles 
of Project Manager and change Manager 
raises more and more questions. different 
angles can be taken under consideration 
but let’s start with some basics first. Be-
ing an expert on a strategic level and hav-
ing years of experience within those areas, 
can you share with us the differences and 
similarities of the two roles?

Intertwining Project and Change 
Management 

An interview with Mark Dorsett, Executive Vp of Global 
Business, prosci, by paulina Szczepaniak
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pic. 1. Successful Change requires Both the technical and people Side. Source: prosci

jects such as: new organization structure; 
new job functions or roles; changing organ-
izational norms and behaviors. one way to 
think about it is as shown on the prosci site 
[Editor’s note: see Pic. 1].

So what can a  Project Manager do to be-
come more familiar with change manage-
ment and better understand its impact on 
their projects?

the first thing I  recommend, is to remind 
people to not forget to ask about the busi-
ness objectives of the program or project. 
Are they: increased revenue; reduced cost; 
improved client satisfaction or net pro-
moter; improved employee engagement or 
retention; integrated operating groups and 
common processes? It is amazing how many 
times people are assigned to projects that 
do not have clear objectives. Without being 
disrespectful, we should insist that we know 
what the goals are even if they are not fully 
quantified.

for both. Moving further, they both are set up 
to work with traditional waterfall as well as 
agile work methods. this may be a  surprise 
to many. In addition to the Agile training 
that is available for project Managers, there 
is also research, tools and training available 
for working in Agile environments for Change 
Managers. If people are interested in learning 
more prosci1 has several free webinars on the 
topic of applying Change Management in an 
Agile environment. neither are typically held 
accountable for the organizational and busi-
ness results. While this is often a source of 
frustration and even blaming, the results are 
the responsibility of the sponsor or business 
owner. this can be a real challenge for both 
disciplines. Many times, I have seen a project 
manager or change manager be the scape-
goat for projects that did not achieve their 
intended organizational outcome. In most 
cases, it is a  structural challenge of pulling 
people off projects too early or lack of follow 
through on the part of the organization, but 
that is a topic for another time.

the differences I see are that project Man-
agers: have been asked to be focused more 
on scope, schedule and budget from a meas-
urement perspective and on designing, de-
veloping and delivering the solution. they are 
by the very definition of the role usually very 
project and / or program focused. I mention 
this only to highlight that they are typically 
not asked to run or manage the operations 
of a group, function or process (unless their 
pM role is part-time). they are also typically 
assigned to projects that have a defined be-
ginning and end. With budget and cost con-
siderations these same people are normally 
assigned to other projects at the go-live or 
a short period of technical stabilization. For 
It projects: pM’s are typically focused and 
often held accountable for meeting func-
tional, technical and some non-technical 
requirements. While this often includes re-
sponsibility for organizing functional or tech-
nical training, their scope typically does not 
include working with the people impacted by 
the change in terms of how well they actual-
ly adopt the new solution and whether work 
is being performed according to the new ex-
pectations.

Change Managers on the other hand focus 
on adoption and usage and why something is 
being done and what are the ramifications if 
it is not adopted effectively. With adoption 
and proficiency in mind, they spend most of 
their efforts on what happens after go-live. 
they are often assigned to non-typical pro-

Second, ask who is responsible and account-
able for accomplishing these objectives. nor-
mally, it is not the project team, but one or 
more organizational leaders. next, ask the 
question on who has to do their jobs differ-
ently? Here is the key question: what per-
cent of the business case is dependent on 
people performing their work in the new 
way? We’ve done a lot of research and work 
on this topic and in many situations the roI 
is very heavily weighted on whether people 
perform well in the new approach. Every sit-
uation is different, but in many situations it 
can be 80% or more. think about implement-
ing a  CrM solution, what happens when 
people do not enter the client issues, oppor-
tunities, contacts or interactions? Essential-
ly, the system is worthless. A  perfectly de-
signed solution that meets all the functional 
requirements, but is not effectively adopted 
by the target group or groups, will likely not 
give the intended outcomes. the research 

pic. 2. percent of Study participants Who Met or Exceeded objectives. Source: prosci
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Mark has over 25 years of experience as 
a  global business leader, influencer, and 
corporate executive.  He currently has re-
sponsibility for prosci’s Global Business 
and Strategic partnerships and Information, 
Communication and technology functions.  
In this capacity, he interacts with organ-
izations across the globe and focuses on 
finding ways to help them achieve greater 
value from their initiatives.  During his ten-
ure at prosci he has worked with partners 
and companies across more than 40 coun-
tries in Europe, Asia, Africa, South America 
and ASEAn. 

you’ll often find Mark interacting with 
clients and partners around the globe to 
help them achieve greater results by apply-
ing change management.

Mark
Dorsett

technical stabilization. I  don’t blame pro-
ject managers for this as they accomplished 
what they were asked to do and have been 
assigned to the next piece of work. But, think 
about complex systems such as CAD, pLM, 
Erp, CrM, etc. Mastery can take at least 
weeks if not months. What is being done to 
make sure people don’t revert back to their 
old ways of working?

Now that’s something sponsors and busi-
ness owners should consider, I  presume. 
Mark, last but not least, where do you see 
this going in the future?

I  believe that projects will be scoped, 
planned and measured on organizational 
outcomes, not technical, system, or process 
implementation. Many organizations are say-
ing they want to have project excellence as 
a core capability. If that is real, they will think 
beyond the technical release of the solution 
and into how well it is adopted. I also think 
that we will see many of today’s specialties 
such as project management, change man-
agement, process optimization, lean – six 
sigma, and benefit realization become part of 
the fabric of organizations similar to the way 
that Hr, finance, customer support did in the 
past. As we do, we need to make an inten-
tional effort to ensure these new capabilities 
do not become siloed.

1. https://portal.prosci.com, there is not charge for 
getting a login id

2. https://www.prosci.com/change-management/
thought-leadership-library

3. https://portal.prosci.com

most natural for us to do. For some, it is all 
about the people and how they are work-
ing in a  new environment. For others, they 
are much more analytical and focus on the 
budget, technical superiority, etc. When one 
aspect gets much more attention than the 
other, we know that we do not get the out-
comes we are after.

An interesting question is whether one 
person can perform both roles and under 
what circumstances? I  believe the key con-
siderations are: project size, project dura-
tion, project complexity and project reach.

If we think of each of these questions as 
not being a  “yes” or “no”, but rather where 
on the spectrum do they fit, I think we can 
start to see that for a  small, short, simple, 
workgroup project it is often possible for one 
person to do both. But, the more we extend 
toward large, long, complex, and enterprise it 
becomes increasingly problematic.

What I would do is start an integrated plan 
from the beginning that combines all the 
work of a pM and CM for: activities, deliver-
ables, resources, success criteria.

different measures determine wheth-
er a  project is a  success or not. Howev-
er, still benefit management is somehow 
overlooked, not mentioning measurement 
itself. from your experience, what hap-
pens after the project closure, when the 
resources are released, including PM? can 
change Manager come with aid? Or should 
they be involved earlier, during the course 
of the project?

Many organizations do not focus on 
whether the results are achieved or not. to 
be honest, it’s difficult. rarely do initiatives 
operate in a vacuum and so it is challenging 
to measure the impact of a  single project. 
However, this can be a cop-out. Some lead-
ing organizations are focusing up front and 
after the fact on benefit realization. Many 
software providers have sophisticated ben-
efit realization calculations that are used to 
justify a project. And for the most part the 
examples I  have seen are real. But, do we 
measure whether these are being achieved 
beyond the grandiose objectives of revenue, 
cost, people and client and get into the are-
as of: cycle time reduction; improved parts 
reuse; faster issue resolution leading to 
improved customer satisfaction; repeat 
customers; fewer errors; lower turnover of 
key or strategic employees.

I have seen many It implementations stop 
prematurely, a  few weeks after go-live and 

data shows this very clearly [Editor’s note: 
see Pic. 2].

When excellent change management ap-
proaches are used on projects and we focus 
on helping people make the transition from 
the old approach to the new way of working, 
the results are dramatic. We see that pro-
jects are up to 6 times more likely to achieve 
their intended benefits than if the only focus 
is on the technical solution.

So how can project managers do more? 
For those who do not have change man-
agement knowledge or skills, I  recommend 
learning more about change management by 
reading, watching webinars or taking classes. 
Lots of good information can be found at our 
thought leadership library2 and the portal3 

and once again, the webinars are free. there 
is also more in-depth training program avail-
able including the Delivering project results 
and Fundamentals of Change Management.

Moving forward from there, how do you 
integrate those two areas? Is possible or 
recommended at all, to combine both in 
one role?

I  have seen people with either a  project 
management or change management back-
ground perform both roles for a  small intra 
departmental level project. the key, inde-
pendent of the background or formal training 
in both cases is being aware enough of the 
objectives of discipline to do them effective-
ly. there are two factors I see. First one is the 
time to perform both. think about a small, 
workgroup project to change a process that 
will be completed in a  week or two. Many 
times, we ask one person to focus on both 
the technical solution and lead the adoption 
efforts and they do it quite well. Second, the 
tendencies: we know that we tend to grav-
itate to those items which are easiest and 

STREFA PMI, NR 22, WRZESIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL28

http://www.strefapmi.pl


Fo
t.

 F
ot

ol
ia

.c
om

Project Management Culture 
in the Organization 

Building more mature project management processes within 
matrix organizations – key factors, challenges and the impact 
of Communities of practice as key elements – an interview 
with Ken Eckert; leader of the Enterprise program Management 
office Strategic programs and Center of Excellence at Becton 
Dickinson & Company by Anna Gambal

involved with successfully delivering project 
objectives.  A  pM culture works best when 
that support is visible and shared across the 
organization at all levels where leaders rec-
ognize the expertise and value that project 
managers bring to the organization.

Secondly, member identity across the 
company – where employees, especially 
those in the pM roles, clearly identify with 
the organization as a  whole and recognize 
the role that their contributions play in or-
ganizational success. the next element is: 
productive relationships, across the or-
ganization and outside of the organization.   
A  culture of shared beliefs, attitudes and 
values by members of these organizations 
will have a  positive impact on the general 
success of project work.  

Additionally, I feel that an increasingly im-
portant key cultural element in companies 
today is having an “agile” mindset; empow-
erment of independent autonomous teams 
to carry out company strategy through the 
projects they execute.  too many compa-
nies today incorrectly view PMI guidelines 
as being overly rigid and feel that PMI pro-
ject management means strictly following 
all the tools, techniques and processes 
outlined in the PMBOK® Guide for every 

really plays an important integration role in 
a company’s culture by managing the key in-
terdependencies of projects and the change 
management aspects of project impact.

talking about projects in organization 
what are the elements of project manage-
ment culture and what is mostly influenc-
ing it? 

I feel that there are several elements that 
make up effective project management cul-
tures and I’ll touch on just a few.

First, is to have strong leadership sup-
port and commitment for the value of pro-
ject management and the various disciplines 

ken, you are mentor, trainer and author 
of expansion of the project management 
culture within the global matrix organ-
ization.  do you think that the culture of 
project management is important in such 
environment? 

yes. project management typically oper-
ates in matrix environments at most compa-
nies. A culture of project management is im-
portant because the various business units 
and functions each have many initiatives 
and endeavors that fit the definition of “pro-
ject” and need qualified and competent pro-
ject managers to guide these initiatives to 
successful outcomes. project management 
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ization of project management practices and 
recognition of the value that project manag-
ers bring to an organization. 

What are main benefits of having well 
performing project management culture? 
additionally, on the other hand what’s 
happening when project management as 
discipline is not recognized?

there are three main benefits: First, a well 
performing project management culture 
ensures that the organization is investing 
its resources on the most meaningful work. 
Second, it ensures that the work that does 
get prioritized and executed is delivered and 
completed efficiently and successfully. And 
third, it directly contributes to the success-
ful achievement of an organizations business 
goals and objectives.

on the second part of your question 
– research suggests that this is not a  rare 
or unique problem. Many companies today 
either have or are still struggling with con-
sistent and acceptable project success. In 
a white paper by peter W.G. Morris analysis is 
given that suggests recognizing project man-
agement as a contributor to strategic, tech-

Having a  culture of risk awareness is yet 
another key element. project risks that are 
ignored often contribute heavily to project 
failure. this is one observation I have found 
across companies I’ve worked for throughout 
my career. 

Finally, we cannot ignore one of the most 
important cultural elements for effective 
project management today, that is consist-
ently delivering value for the projects that 
are initiated.   this means projects must 
produce the returns and benefits for which 
they are started.   Many organizations to-
day don›t do a good enough job of measur-
ing realized benefits and evaluating their 
project and portfolio effectiveness once 
projects are completed. Some companies 
have no idea whether, or not these projects 
return positive results.

What, in your opinion is the key to build 
a  performing project management cul-
ture?
Support: from all levels of the organization, 
commitment and accountability on the part 
of the pM as well as the sponsoring organiza-
tion and all project team members, standard-

project. the name of the publication alone 
should tell business leaders that it is a guide-
line and should be applied to the extent 
needed to efficiently and effectively manage 
any given project or program. thankfully, in 
the Sixth Edition of the PMBOK® Guide, pMI 
has provided additional insight and informa-
tion on applying agile practices and meth-
odologies to project management, which is 
supporting this element. 

Another key element is having a  cul-
ture of continuous learning and improve-
ment. Projects are most often initiated to 
make changes or improvements to busi-
ness systems, tools and processes. Encour-
aging and empowering people to seek out 
and suggest improvements has been proven 
by many companies to be a strong compet-
itive advantage. this should include improv-
ing project management practices through-
out the organization.

project management cultures need strong 
cross functional collaboration and  com-
munication supporting the business with 
interdependent processes and people that 
come under the umbrella of coordinated 
efforts.
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Enterprise program Management office 
Strategic programs and Center of Excel-
lence leader for Becton Dickenson & Com-
pany. Ken is a pMp and Six Sigma certified 
leader with over 25 years of diverse expe-
rience in project, program and portfolio 
management in manufacturing, financial 
services, aerospace and defense, govern-
ment services, life sciences and medical 
technology. 

Ken’s experience includes positions as 
a  US Air Force officer with post military 
work experience at General Electric Com-
pany, Bank of America, Lendingtree, Serco 
Inc., Lockheed Martin and thermo Fisher 
Scientific. 

With a  passion for continuous improve-
ment and project portfolio success, Ken 
combines an agile mindset with practical, 
proven methods inspiring teamwork, con-
structive collaboration and breaking down 
functional and cultural silos that hinder 
successful project outcomes. 

Ken is an avid sailor, cyclist and enjoys 
surfing and music.

Ken
Eckert

er. With our global community we have 
sessions at least once per month that last 
about an hour, most people call in virtually.  
project managers involved in that communi-
ty, share ideas, thoughts, challenges and are 
enriching project management community. 
Additionally, we occasionaly bring in speakers 
from outside of our organization to touch on 
project management topics and other related 
topics that help project managers become 
more effective within their organization, e.g. 
leadership or emotional intelligence etc.

Would you like to give any advice to Pro-
ject Managers in Poland?  How PMs can 
contribute to build project management 
culture in their organizations?

Stay connected to each other and your pro-
ject management colleagues across the globe. 
Share those practices that you find helpful 
and produce successful outcomes with oth-
ers not just in poland but around the world. 
Join your company’s community of practice 
if you have one. Create a local community if 
you don’t have one. All in all, I know there is 
no one best way to manage projects portfoli-
os. It is most beneficial to collect  and share 
best practices, ideas, thoughts and new tools 
within communities of practice in which 
I definitely encourage you to participate.

consultant who did another assessment and 
confirmed my initial findings. We’ve refined 
my initial plan a bit and now have higher lev-
el visibility and support to completing the 
actions needed to take project management 
to the next level.

What was the main approach for change 
management to implement a cOe (for 
both project managers and stakeholders)?

I need to clarify the term “Change Manage-
ment”. Even in my own company there are 
various definitions. So, I’ll address this from 
the perspective of “organizational Change 
Management” meaning the impact that the 
CoE may have on project managers and pro-
ject Management offices (pMos) throughout 
the company. the approach I took was one of 
collaborative support. I have no intention of 
dictating to functions and organizations how 
to run their projects. Instead, I  seek them 
out and look for best practices and then find 
ways to proliferate those practices or begin 
to weave them into standard practices. one 
of the services my team provides is helping 
functions establish pMos and set up project 
portfolios or improve existing pMos/portfo-
lios across the company. By sharing the best 
practices that other functions use these 
gradually begin to become standard prac-
tices. one way that I’m facilitating this is 
through our project Management Communi-
ty of practice (Cop). I did this at a prior com-
pany I worked for and it was very effective. In 
the 20 months that we’ve had a community 
of practice in my current organization, it is 
proving to be very successful. We are making 
an impact and getting a lot of positive atten-
tion and feedback. 

What is the key element of building the 
cOe over the past 2 years? 

the key element is establishing relation-
ships with the project management and 
pMo leaders across the company and work-
ing together for the overall good of the or-
ganization.

you mentioned establishing Project Man-
agement community of Practice within 
cOe? How does it work in the organiza-
tion?

In the case of my organization, we have 
a  global community of practice, but I  also 
encourage our members in the regions to 
establish local face-to face sub-commu-
nities. Main aim is to share best practices 
but also network and learn from each oth-

nical and commercial success needs to be 
addressed. His research touches on compa-
nies in construction, It, defense, aerospace 
and pharma sectors. the conclusion to this 
research and to my observations today, is 
that recognizing project management’s val-
ue in project definition and prioritization is 
required for the discipline of project manage-
ment to be fully appreciated and recognized. 
However, to be effective in these areas re-
quires a strong and mature project manage-
ment organization. 

What was most surprising and challenging 
in implementing changes to build more 
mature project management processes in 
the organization? 

one of the most surprising things to me in 
working toward building more mature project 
management practices was the acceptance 
of poor processes and practices that seemed 
to contribute to a  low project management 
maturity in some functions and departments. 
there are several areas of higher maturity but 
in general, the lack of knowledge at senior 
levels of leadership about the value that ma-
ture project management can provide along 
with the lack of investment and leadership in 
project management development, I believe, 
were contributing factors to the current ma-
turity level. that is now changing – by es-
tablishing project management offices and 
creating centers of excellence, which is the 
case at my company.

 
you were an initiator of Project Manage-
ment center of excellence (cOe) in your 
current organization – how did you assess 
from where to start and what should be 
the focus areas?

I started by validating what our leaders re-
ally wanted from a CoE. My experience has 
been that too often we are not aligned on 
project management terms and definitions 
so that was my starting point. I wanted to 
make sure we have a common understanding. 
next, I  conducted a  rather informal assess-
ment of the state of project management 
across the organization and found that ma-
turity levels, processes and practices varied 
widely. Even within the EpMo organization 
alone. Along with the assessment I used 
past experience and referenced tools and 
resources for creating a CoE from pMI and 
other industry leading sources like Gartner/
CEB. I  then created a  plan and road map 
for improving our overall pM maturity. Ear-
lier this year, we also engaged a third-party 
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gaged workers who trust their leaders. Some 
leaders are too focused on the task at the 
expense of trust and relationships. Some 
leaders may be too focused on relationships 
and not get the task or job done. Emotional 
intelligence is how you balance the two.

do you think that emotional intelligence 
applies regardless of the industry? are 
there areas in which its use is limited?

research by Daniel Goleman of 200 multi-
national companies found that IQ and tech-
nical skills only account for about 8-9% of 
a leaders success. As a predictor of success, 
emotional intelligence is more than twice IQ 
and technical skills combined. the higher you 

science shows that the business leaders with 
high emotional intelligence are more effec-
tive than other leaders. the good news is the 
EI can be measured and developed. I will tell 
you how on the congress. 

the term ‘emotional intelligence’ is com-
monly known to us in the context of gen-
eral psychology, so what is it in the busi-
ness context?

Managers must balance the task of their 
work and the relationships with their teams. 
the best managers are able to create a pos-
itive environment where people want to 
work and are highly engaged. Getting the 
most discretionary effort comes from en-

Spencer, in November you will visit Po-
land because you have been chosen as the 
keynote speaker at the 13th International 
PMI Poland chapter congress. could you 
tell us what topics you will cover in your 
speech?

I  will cover the topic of emotional intelli-
gence. It has very clear application in business 
and for the effectiveness of project Managers. 
I could spend two full days talking about the 
impact on project, here are just two exam-
ples. Under stress and under pressure, our 
ability to make effective decisions is degrad-
ed. our higher brain function is inhibited. the 
second is that under pressure and stress, your 
reputation as a leader is determined. All the 
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Under Pressure - How Emotional Intelligence 
Can Help You in Difficult Times 

With Spencer Horn, corporate speaker, high-performance team whisperer, executive leadership 
savant, conflict advocate, accountability evangelist and keynote speaker at 13th International 
PMI Pc congress spoke Ewa Bożek and Aleksandra pryczek
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Spencer is able to draw upon his 26 years 
of executive experience to reenergize sea-
soned and emerging professionals and 
increase organizational effectiveness. He 
inspires change, to develop: a  powerful 
culture, effective communication, high per-
forming teams, and engagement. 

Spencer is currently the president of Spen-
cer Horn Solutions. He has previously been 
CEo of leadership development company 
and Vice president of a nASDAQ company, 
which developed IMAX theaters in tourist 
destinations. 

He is a  co-author of the Speakers on Life 
anthology The Power of the Platform along 
with Jack Canfield, Les Brown, Brian tracy 
and more.

Spencer 
Horn

we do to increase our EI for a better results 
and a stronger reputation.

Another study (Hay/McBer Consulting 
Study) of 3,871 executives worldwide found 
that the most effective leaders were able to 
adapt their leadership style between 6 lead-
ership styles: Coercive, Authoritative, Affili-
ative, Democratic, pacesetting, and Coach-
ing. Adapting requires emotional intelligence. 
the best leaders understand how and when 
to adapt and don’t just stick with one style 
of leadership.

talent Smart research, 87% of leaders with 
high emotional intelligence placed in the top 
1/3 for annual salaries and bonuses based 
on their business performance. Leaders with 
high EI are $250,000 more productive than 
their low EI counterparts. this can be easily 
translated to business results. David McClel-
lan, Harvard psychologist, thinks that work 
culture accounts for 1/3 of financial results. 
the cultures that we are talking about are 
positive and motivating. these cultures are 
lead by EI leaders and managers. 

do you want to tell something to Project 
Management community in Poland? 

yes, please join me on my workshop where 
we will discuss the benefits of EI, why it is so 
hard, or what gets in the way, and what can 

go in leadership roles, the more important EI 
becomes. So for someone who is interested 
in career growth opportunities, EI is imper-
ative. We do an in class experiment about 
this and we usually find that people in the 
class judge the best leaders they know by 
their EI competencies not their IQ or tech-
nical ability. It really drives home how impor-
tant this subject is. A company called talent 
Smart surveyed over 500,000 of their cus-
tomers. they found only 36% where aware of 
their emotions as they happen. that means 
almost 2/3 of people are unaware of their 
emotions at work. this means they are be-
ing controlled by their emotions. Emotional 
intelligence is about staying in control of our 
higher brain functions for better decisions, 
communication and connection. It means 
we do not allow our emotions to control us. 

are there any studies that shows that 
a  project manager with a  high emotional 
intelligence index is more effective then 
one with lower?

there are many! According to Hr.com 90% 
of people are hired based on technical com-
petency and ability, yet 90% are fired for be-
havior. EI is about our behavior.

13th International PMI Poland Chapter Congress
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O zmianie, ryzyku i branży IT…
czyli jak logistyk z branży produkcyjnej został 
Project Leaderem w międzynarodowej firmie IT 

Z Michałem Fidlerem, project Leaderem w Atos GDC poland 
rozmawia Ewelina Florkiewicz, Employer Branding Specialist

w trakcie której wiele się nauczyłem, pozna-
łem firmę oraz fantastycznych ludzi, z który-
mi teraz współpracuję. prawdopodobnie bez 
tych szkoleń, w tamtym czasie nie miałbym 
szansy na rozpoczęcie kariery w project ma-
nagemencie, a  zmiana której wtedy potrze-
bowałem ograniczyłaby się do zmiany firmy. 
na szczęście dostrzeżono we mnie poten-
cjał i po pozytywnie ukończonym egzaminie 
otrzymałem ofertę pracy. 

Zmiana stanowiska i branży po 9 latach, to 
wymaga odwagi, czułeś, że wiele ryzyku-
jesz?

Z  jednej strony tak. Zaczynałem zupełnie 
nowy, zawodowy etap. na szczęście byłem 
absolutnie pewny tego, że pM mnie intere-
suje. Dodatkowo, wielu moich znajomych 
pracowało już w  Atos, więc wiedziałem już 

dzenia projektu. okazało się, że świetnie się 
w tym odnajduję i są to zadania, które mnie 
ekscytują. Zdałem sobie wówczas sprawę, że 
jest to dla mnie szansa na rozwój w nowym 
obszarze.

Po zakończeniu projektu od razu postano-
wiłeś szukać szczęścia w innej firmie i za-
jąć się project managementem?

nie do końca. Wiedziałem, że mam pre-
dyspozycje, byłem pewny, że się w  tym 
sprawdzę. Jednak wiadomo, brakowało mi 
przygotowania merytorycznego. Zacząłem 
szukać na rynku bydgoskim firmy o  dobrej 
renomie, mam tu też rodzinę i nie chciałem 
stąd wyjeżdżać. Dowiedziałem się, że w Atos 
jest dział Zarządzania projektami i  postano-
wiłem zaaplikować. Zostałem zaproszony 
do udziału w kilkutygodniowej pM Akademii, 

Zacznijmy od zmiany. 2 lata temu zde-
cydowałeś się na rewolucję zawodową. 
Zamieniłeś logistykę na project manage-
ment, branżę produkcyjną na It. jak to się 
stało?

W poprzedniej korporacji pracowałem 9 lat 
i  zajmowałem się różnymi zagadnieniami 
z zakresu logistyki. Lubiłem swoją pracę, ale 
udział w  pewnym projekcie z  zakresu sup-
ply chain’u okazał się dla mnie przełomowy. 
naszym zadaniem było znalezienie korzyst-
niejszych finansowo rozwiązań przy zacho-
waniu dotychczasowej jakości. tworzyliśmy 
w  polsce nowy zespół planistów, który do 
tej pory funkcjonował w  Wielkiej Brytanii 
i  niemczech. Za jeden z  tych zespołów by-
łem odpowiedzialny. Było to dla mnie duże 
wyzwanie, ponieważ nie miałem żadnego 
merytorycznego przygotowania do prowa-
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Zawodowo od ponad dwóch lat zajmuje 
się zarządzaniem projektami w  Atos GDC 
polska.

Ukończył Administrację na UMK w toru-
niu oraz podyplomowo Zarządzenie Syste-
mami Logistycznymi na WSB w toruniu.

prywatnie jest szczęśliwym mężem oraz 
ojcem dwójki małych dzieci. Swój wolny 
czas stara się dzielić pomiędzy rodzinę oraz 
swoje pasje, takie jak motocykle i nurkowa-
nie, a  w  ostatnim czasie również wspólne 
bieganie z małżonką.

Michał
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Prowadzisz teraz swój pierwszy projekt 
techniczny, to pewnie duże wyzwanie. 
Wymaga to od ciebie większego zaanga-
żowania?

od dłuższego czasu komunikowałem swo-
jemu przełożonemu gotowość do podjęcia 
się tematów technicznych.teraz nadażyła się 
okazja i  dostałem na to szansę. Faktycznie 
staram się podszkolić, sporo czytam, ale też 
korzystam z  dostępnych w  firmie e-learnin-
gów. planuję także udział w  zewnętrznych 
szkoleniach. Interesuje mnie to, więc nie 
traktuję tego jak obowiązek czy przymus. 
Jest to naturalna kolej rzeczy, realizacja 
wcześniejszego planu na swój rozwój i  ka-
rierę.

Z  tego co mówisz, wydaje się, że konse-
kwentnie realizujesz plan na siebie. Zary-
zykowałeś, zmieniłeś branżę, stanowisko 

– wszystko zmierza w wyznaczonym przez 
ciebie kierunku. co jeszcze przed tobą?

rzeczywiście, wszystko układa się po-
myślnie, ale jeszcze mnóstwo przede mną. 
tak jak wspomniałem, chciałbym ukończyć 
jeszcze kilka szkoleń zarówno z zakresu pro-
ject managementu jak i takich, które posze-
rzą moją wiedzę techniczną. Mam również 
nadzieję na kolejne wyzwania w pracy i coraz 
bardziej zaawansowane projekty. 

W  takim razie życzę ci jak największej 
ilości wyzwań oraz gratuluję dotychcza-
sowych osiągnięć. jestem pewna, że two-
ja historia i  konsekwentne realizowanie 
pomysłu na siebie może być inspiracją dla 
tych, którzy czują, że potrzebują zmian, 
ale wciąż się wahają. dziękuję ci za miłą 
rozmowę.

logie, globalne projekty i  współpraca z  roz-
poznawalnymi klientami, to robi na mnie 
wrażenie.

Wspaniałe jest to, że tak wiele rzeczy moż-
na robić zdalnie, zespoły tworzą osoby z róż-
nych krajów, a często nawet kontynentów. 

Jednak najbardziej zaskoczyli mnie ludzie, 
są niesamowici. to grupa pasjonatów, dla 
których nie ma rzeczy niemożliwych zarów-
no w  pracy jak i  życiu prywatnym. na co 
dzień spotykam się z ludźmi którzy pasjonują 
się swoją pracą, to naprawdę wyjątkowe. Co 
ciekawe, większość oprócz tego rozwija się 
sportowo, muzycznie, artystycznie. Dodat-
kowo, wzajemne wsparcie i  chęć dzielenia 
się wiedzą. Bardzo mi się to podoba.

czy możesz opowiedzieć nad czym teraz 
pracujesz?

Aktualnie zarządzam kilkoma projektami. 
największym wyzwaniem jest pozornie nie-
wielki techniczny projekt dla klienta, który 
jest międznarodowym liderem branży elek-
tronicznej. projekt dotyczy tranzycji i zabez-
pieczenia wrażliwych danych oraz sprzętu 
w trakcie okna serwisowego przed planowa-
nym wyłączeniem prądu w jednej z  lokaliza-
cji klienta (USA). 

pracujemy w  międzynarodowmy teamie, 
który tworzą ludzie z  Indii, USA, Holandii 
i polski.

czy różne strefy czasowe powodują, że je-
steś zobligowany do pracy w  niestandar-
dowych godzinach?

Z reguły nie. Staramy się organizować pra-
cę tak, aby w  miarę możliwości wszystkim 
odpowiadało. oczywiście zdarzają się takie 
sytuacje, gdy telekonferencja musi się odbyć 
po południu lub wieczorem. Ale jeżeli do tego 
chciałaś nawiązać, to mój work-life balance 
na tym nie cierpi.

wcześniej jak funkcjonuje ta firma i, że to 
miejsce, w którym będę mógł się rozwijać.

niepewnym była tylko branża It, z  którą 
wcześniej nie miałem nic wspólnego. 

Nie miałeś doświadczenia ani wiedzy 
technicznej. jak wyglądały twoje pierw-
sze tygodnie, miesiące pracy? Pewnie nie 
było łatwo?

pracowałem już w  korporacji więc samo 
środowisko międzynarodowej firmy nie było 
dla mnie zaskoczeniem. W Atos, każdy nowy 
pracownik jest pod opieką tzw. buddy’ego. 
Miałem ogromne szczęście ponieważ osoba, 
która zadbała o moje wdrożenie i przekazanie 
projektu była bardzo kompetentna i zaanga-
żowana. Bardzo dużo się wtedy nauczyłem, 
co dość szybko zaprocentowało.

Na pewno doskonale pamiętasz swój 
pierwszy projekt?

o tak! Spotkałem się z dużą wyrozumiało-
ścią, ponieważ mój pierwszy projekt nie był 
techniczny, dotyczył bussines operations. 
Mogłem nie tylko wykorzystać wcześniej 
zdobyte umiejętności, ale także w praktyce 
wykorzystać wiedzę przekazaną mi podczas 
Akademii. Ważną rolę odegrał tu także buddy, 
na którego mogłem liczyć. na początku swo-
jej pracy otrzymałem mnóstwo wsparcia od 
wszystkich współpracowników. Wtedy bar-
dzo wiele to dla mnie znaczyło, dlatego teraz 
gdy sam mam możliwość bycia buddy’m an-
gażuję się w 100%.

Widzę, że ryzyko, które podjąłeś opłacało 
się, robisz to, co lubisz i świetnie ci to wy-
chodzi. a  co po 2 latach doświadczenia 
możesz powiedzieć o branży It? Odnajdu-
jesz się?

na pewno jest dynamicznie, na marazm 
i nudę nie ma co liczyć. najnowsze techno-
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pamiętam tą myśl, kiedy już częściowo po-
znałem Management 3.0: „Wow, ktoś napisał, 
że sposób, w który do tej pory intuicyjnie po-
stępowałem jest słuszny. Dodatkowo jeszcze 
przytoczył całą masę badań naukowych, któ-
re potwierdzają słuszność tego podejścia”. 

Kiedy poznajesz coś, co jest niesamowite, 
nie sposób pozostawić tego tylko dla siebie. 
Zacząłem więc robić szkolenia z  Manage-
mentu 3.0 wewnątrz organizacji a  potem 
również i dla innych firm. 

co jest potrzebne, żeby wdrożyć filozofię 
Management 3.0 w organizacji?

przede wszystkim chęć oraz potrzeba 
zmiany. Zmiana starych sposobów myśle-
nia oraz działania to trudne, lecz możliwe 
zadanie.

czy wielkość organizacji ma znaczenie?
Management 3.0 nadaje się zarówno dla 

start-upów, jak i  dla dużych organizacji. 
Mówi o tym, jak w efektywny sposób współ-
pracować z ludźmi. tam gdzie są ludzie przy-
daje się i  Management 3.0. Kilka tygodni 

co cię skłoniło do szerzenia wiedzy o filo-
zofii zarządzania 3.0?

Będąc managerem ufałem swojej intuicji 
i  traktowałem pracowników tak, jak sam 
chciałbym zostać potraktowany. Dawałem 
im wybór, słuchałem ich opinii i  punktu 
widzenia. przekazując decyzję starałem się 
przekazać informację o  powodzie właśnie 
takiej decyzji, podjętej przeze mnie lub wyż-
szy management. Widziałem, że cześć moich 
kolegów managerów postępowała podobnie, 
a  część wręcz przeciwnie. Czasami takim 
postępowaniem sprowadzałem na siebie 
problemy. Mój wewnętrzny głos podpowia-
dał mi jednak, że tak należy postępować. 

Marku, dla wielu czytelników Manage-
ment 3.0 to trochę takie słowo-wabik. Ma 
za zadanie przyciągnąć uwagę i  pokazać, 
że firma jest nowoczesna. ale czym tak 
naprawdę jest Management 3.0?

Management 3.0 to zestaw sposobów 
myślenia oraz narzędzi koniecznych aby stać 
się liderem przyszłości. Jesteśmy u  progu 
rewolucji w  sposobie pracy. nowe poko-
lenie nie chce, aby ktoś im nakazywał jak 
mają pracować, oni chcą, aby liderzy ich 
zrozumieli i z nimi rozmawiali. Management 
3.0 pomaga w  spojrzeniu na rzeczywistość 
w organizacji oraz w projekcie oczami innych 
osób.   
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Upgrade przywództwa 
– wersja 3.0 w natarciu
Z Markiem Bugielem, trenerem, facylitatorem, kierownikiem 
projektów, a także doradcą rozmawiał łukasz paluszkiewicz
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Jako doradca i  trener wspiera managerów 
w  byciu lepszymi liderami. podczas warsz-
tatów i  sesji mentoringowych dzieli się 
ponad 14-letnim doświadczeniem w  mię-
dzynarodowym środowisku It. Wieloletnie 
doświadczenie na stanowiskach od pro-
gramisty, poprzez Scrum Mastera, project 
Managera do Delivery Managera pozwala 
mu patrzeć na dany przypadek z wielu per-
spektyw. Miał przyjemność prowadzić jako 
manager projekty dla takich marek jak Da-
imler, BMW, Volkswagen. obecnie jest tak-
że trenerem w Indeed.best.

Marek
Bugiel

Jeżeli poznajesz inny sposób myślenia oraz 
zestaw narzędzi, zaczynasz w  inny sposób 
patrzeć na rzeczywistość i  używasz nowo 
poznanych narzędzi zarówno w  pracy, jak 
i  w  domu. Bardzo często podczas drugiego 
dnia warsztatów, kiedy podsumowujemy 
pierwszy dzień, uczestnicy mówią o tym, że 
wieczorem pokazali partnerowi na przykład 
narzędzie moving motivators i  rozmawiali 
o motywacji. Dużo lepiej wyglądałyby nasze 
interakcje z  najbliższymi gdybyśmy stoso-
wali zasady oraz narzędzia z  Management 
3.0. Bylibyśmy szczęśliwsi.

jak zostać facylitatorem Management 3.0?
najważniejsze jest to, aby być zainspiro-

wanym Managementem 3.0. Bycie facyli-
tatorem jest jak wejście na drogę. Formal-
nie należy uczestniczyć w  dwudniowym 
szkoleniu Management 3.0, ale to dopiero 
początek. Masz wiedzę startową, a  teraz 
trzeba ją samemu przemyśleć i  dalej uzu-
pełniać. Moim zdaniem musisz się „zapalić 
tematem”, aby uczyć go dalej. tylko wtedy 
przekazujesz podczas warsztatów energię 
konieczną do zmiany. 

co jeszcze chciałbyś przekazać czytelni-
kom „Strefy PMI”?

Chcesz być efektywnym managerem 
i  efektywnie współpracować z  innymi oso-
bami? Zastosuj podejście 3.0. Bardzo dużo 
informacji znajdziesz na stronie manage-
ment30.com

Aby jednak najlepiej poznać sposoby my-
ślenia oraz narzędzia z  Management 3.0 
warto uczestniczyć w  dwudniowych warsz-
tatach. Zapraszam oczywiście na te prowa-
dzone przeze mnie.

początku nakreślić kontekst tego o  czym 
chcemy powiedzieć, następnie należy prze-
kazać obserwacje, którymi chcemy się po-
dzielić. Ważne jest, aby wyrazić swoje emo-
cje, aby druga strona mogła zrozumieć, że to 
nie atak. W kolejnym kroku należy pokazać 
wartość, na której nam zależy, ostatecznie 
powinniśmy skonkludować sugestią kolej-
nego kroku. 

przykładowe zastosowanie Feedback 
Wrapa aby przekazać informację zwrotną 
projektantowi mogłoby brzmieć tak: „Cześć 
Karol, właśnie przeglądam Twoje propozycje 
koszul do nowej kolekcji. Zauważyłem, że za-
stosowałeś ozdobne guziki, podobne do tych 
z poprzedniej kolekcji. Jestem zdziwiony tym 
wyborem. Jak wiesz, chcemy wejść na rynek 
z  nową kolekcją, zupełnie inną od poprzed-
nich. Chciałbym, abyś podczas projektowa-
nia kolekcji brał pod uwagę nasze wspólne 
ustalenia”.

Jeżeli do tego dodamy zasadę, aby prze-
kazywać feedback jak najczęściej i  bezpo-
średnio to mamy już całościowe podejście 
do informacji zwrotnej.

Wielką zaletą Feedback Wrapa jest fakt, 
że bardzo dobrze nadaje się do komunikacji 
w  formie pisanej. przydaje się to, kiedy na 
przykład będąc w delegacji na drugim końcu 
świata, czy pracując w  zespołach rozpro-
szonych stajemy przed wyborem: odpisać 
dzisiaj czy porozmawiać twarzą w twarz za 
tydzień.

czy sądzisz, że zasady zarządzania 3.0 
można zastosować także w  życiu co-
dziennym?

Jak najbardziej. nie sposób, moim zdaniem, 
oddzielić życia zawodowego od prywatnego. 

temu rozmawiałem z  właścicielem start-u-
pu, którego zespół się rozsypał. powiedział, 
że gdyby zastosował podejście z  Manage-
mentu 3.0 dalej miałby zespół.

czy tymczasowe organizacje – na przy-
kład zawiązywane na potrzeby projektu 

– także mają szansę być zarządzane tą 
metodą?

tam, gdzie mamy zespół, przydaje się Ma-
nagement 3.0. należy pamiętać, że Mana-
gement 3.0 mówi o tym, jak współpracować 
z ludźmi, jak być liderem przyszłości.

Pracowałeś i nadal pracujesz w branży It, 
czy sądzisz, że poza tą branżą wdrożenie 
zasad Management 3.0 jest także możli-
we? jak sobie to wyobrażasz na przykład 
w przemyśle?

prowadziłem warsztaty dla wielu firm 
spoza It, na przykład z  branży fashion czy 
energetyki. W  każdej branży uczestnicy 
warsztatów znajdowali dla siebie narzędzia 
i nowe zasady do zastosowania od zaraz.

Weźmy na przykład branżę modową. Ko-
nieczna jest tu współpraca projektantów, 
kupców, technologów i  managerów. Kiedy 
popatrzymy, jak różna jest praca i  sposób 
myślenia projektanta i kupca czy managera 
możemy się domyślać, jak łatwo o konflikty. 
A więc jak powiedzieć projektantowi, że nie 
podoba Ci się jego nowy pomysł, podczas 
gdy on uważa go za rewelacyjny ?

Wielu ludzi rezygnuje z  przekazywania 
feedbacku, ponieważ nie wie jak to zrobić, 
aby nie urazić drugiej osoby. Z pomocą przy-
chodzi proponowany przez Management 3.0 
sposób przekazywania informacji zwrotnej, 
czyli Feedback Wrap. polega na tym, by na 
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Era kupionego szczęścia 

Z dr hab. Agatą Gąsiorowską, psycholog ekonomiczną 
i społeczną, rozmawia Joanna rubin

podobnie ponosimy wtedy, gdy nadmiernie 
się skupiamy na pieniądzach jest taki, że za-
niedbujemy te strategie i zachowania wobec 
samego siebie i innych ludzi, które co prawda 
wymagają więcej wysiłku teraz, ale w długim 
terminie mają zdecydowanie większy wpływ 
na nasz dobrostan. 

dlaczego tak jest? 
najprościej mówiąc, wartości, którymi 

ludzie się posługują można ułożyć na kole. 
oznacza to, że pewne wartości są wobec sie-
bie przeciwstawne. Jeśli realizujemy jedne, to 
tym samym, zaniedbujemy drugie, bo w  ży-
ciu nie ma tutaj miejsca i czasu na wszystko. 
Wartościowanie pieniędzy czy sukcesu mate-
rialnego to jedna z  tzw. wartości zewnętrz-
nych, która na kole znajdują się obok takich 
wartości jak sława (popularność) i wizerunek 
(atrakcyjność fizyczna). te trzy elementy 

– pieniądze, popularność i  uroda – to funda-
menty naszych czasów. 

a co jest po drugiej stronie koła?
Samorealizacja, bliskie relacje z innymi, mi-

łość, przyjaźń – wartości które nazywa się 
wewnętrznymi. W  te obszary trzeba włożyć 
bardzo dużo pracy, wysiłku, dlatego efekt jest 
długoterminowy a  nie natychmiastowy. Jed-
nak to, jest istotne to fakt, że nasze dobre re-
lacje z bliskimi silnie przekładają się na jakość 

różne właściwości, inne niż ta podstawowa 
funkcja.

Na przykład jakie właściwości?
Myślimy często, że pieniądze mają moż-

liwość redukowania wielu naszych psycho-
logicznych braków czy dysfunkcji, takich 
jak niskie poczucie własnej wartości, niska 
skuteczność w radzeniu sobie z otaczającym 
światem czy poczucie braku kontroli nad rze-
czywistością. prosty przykład: masz pienią-
dze, to masz poczucie, że rządzisz, że masz 
wpływ, że wszystko możesz. Właściwie to 
wydaje ci się, że po prostu jesteś lepszy. Czu-
jemy się z tymi pieniędzmi tak wspaniale, że 
niestety zaniedbujemy wtedy inne ważne ob-
szary, które długoterminowo mają największy 
wpływ na nasze samopoczucie i samoocenę, 
na przykład relacje z najbliższymi. 

Pojawiają się koszty.
Dokładnie. pieniądze mogą chwilowo obni-

żyć poczucie lęku czy zwiększyć samoocenę, 
jednak nie za darmo. Koszt, który prawdo-

czy to pieniądze kręcą nas najbardziej?
niektórych na pewno, bo – niestety – tak 

jest skonstruowany świat wokół nas. Waż-
ne jest to, co posiadamy. patrzymy na ludzi 
przez pryzmat tego, co mają, oceniamy siebie 
i  innych w  tym kontekście. Bardzo ciekawe 
jest także to, że używamy pieniędzy nie tylko 
po to, by nimi płacić w sklepie, ale dla wielu 
innych celów, wcale nie powiązanych bezpo-
średnio z kupowaniem.

czyli?
niektórzy używają ich, aby się mniej nudzić, 

lepiej czuć, żeby myśleć o sobie w barwniej-
szych kategoriach. na pewno nie raz słyszała 
pani, że komuś było smutno i poszedł sobie 
coś kupić. W  tym przypadku w  kupowaniu 
nie chodzi więc o funkcje, które mają rzeczy, 
ale o sam fakt kupowania. Kupujemy przed-
mioty nie po to, żeby ich używać, ale żeby 
czuć się inaczej. Z pieniędzmi jest podobnie. 
Wynaleziono je do tego, żeby ułatwiały ku-
powanie i sprzedawanie, i to jest ich podsta-
wową funkcją. My jednak przypisujemy im 
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bo tam mogą być zarazki, itd. te natręctwa 
powstają często właśnie dlatego, żeby sobie 
poradzić z poczuciem, że świat jest zagraża-
jący. Chodzi o  nałożenie na niego struktury, 
jakiś własnych kategorycznych zasad, aby 
łatwiej się nam żyło. 

to dosyć skrajny przykład.
Ale pokazuje do jakiego stopnia ludzie 

mogą zmieniać swoje zachowanie, aby uzy-
skać poczucie kontroli nad rzeczywistością. 
W  serii niedawno przeprowadzonych badań 
testowaliśmy, czy przywiązanie do zasad 
obowiązujących na rynku może pełnić taką 
funkcję. Sprawa w  sklepie jest prosta: ja 
kupuję, ty sprzedajesz. Wrzucam rzeczy do 
koszyka, podchodzę do kasy i  płacę, sprze-
dawca wydaje mi resztę, koniec, kropka. Albo: 
zamawiam ekipę, która ma mi wnieść meble, 
ja płacę, ja wymagam. Konkretna reguła, któ-
ra porządkuje świat. nie interesuje mnie, że 
schody są strome, że dzisiaj jest straszny upał 
i  że mebel jest za duży. Zapłaciłam, ma się 
znaleźć na swoim miejscu. Jak nie, to będzie 
skarga i  zwrot poniesionych nakładów. nie 
wydaje się nam to szczególnie niestosowne, 
jeśli chodzi o relacje zawodowe. niestety, go-
rzej, że takie podejście przenosi się też na re-
lacje z najbliższymi ludźmi, bo wydaje się nam, 
że tak będzie wygodniej i prościej – a potem 
okazuje się, że wcale nie jest. I  to jest naj-
większe zaskoczenie i paradoks. 

Na czym dokładnie polega ten paradoks?
Jeszcze w pokoleniu naszych rodziców było 

absolutnie niepopularne, aby mieć dwa osob-
ne konta i się rozliczać między sobą. A teraz 
myślimy tak: „oK, włożyłam do budżetu 1000 
zł, bo zarabiam 3000 zł. Czyli jeśli ty zara-
biasz 6000 zł, to musisz włożyć 2000, żeby 
było sprawiedliwie”. Albo: „Zapłaciłam wczo-

wartościowe, np. pasja, rozwój, bycie ze swo-
im partnerem, z dziećmi, z przyjaciółmi. 

Mamy też większy dostęp do informacji 
o wojnach, o śmierci. 

Faktycznie, wraz z  rozwojem technologii 
mamy coraz łatwiejszy dostęp do coraz to 
większej liczby informacji. nie żyjemy już – 
jak 30 lat temu – w świecie, w którym mamy 
dwa programy w  telewizorze i  trzy progra-
my w radio, plus może ze trzy gazety. I tyle 
widzieliśmy o  całym świecie – czyli jak na 
obecne standardy prawie nic. Gdyby cofnąć 
się jeszcze wcześniej, tak ze 100 lat, to pew-
no wiedzieliśmy o tym, co się dzieje w naszej 
wiosce, ale już za górą, kilka kilometrów dalej 
była jedna wielka niewiadoma. Dziś jest ina-
czej. Informacji jest bardzo wiele, są na wycią-
gnięcie ręki, wręcz żyjemy w potopie nowych 
danych i, co najgorsze – są to informacje 
w  dużej mierze negatywne, o  wypadkach, 
wojnach, śmierci i innych nieszczęściach. nie 
potrafimy sobie poradzić z taka ilością różno-
rodnych informacji, bo nasz mózg nie jest do 
nich przystosowany i  ten natłok powoduje 
poczucie, że świat jest nieuporządkowany, 
straszny, a  my jesteśmy pozbawieni kontro-
li nad tym, co dzieje się wkoło nas. Ludziom 
ciężko jest natomiast zaakceptować fakt, że 
nie mają kontroli, dlatego też potrzebujemy 
czegoś, co pozwoli nam naiwnie uporządko-
wać świat. Skoro nie da się go uporządkować 
naprawdę, to przynajmniej jakiejś protezy. 

Na przykład?
proszę pomyśleć o osobach, które ciepią na 

zaburzenie popularnie nazywane nerwicą na-
tręctw, czyli na przykład obsesyjnie zbierają 
szczoteczki do zębów albo kubeczki po jogur-
cie, pilnują się, aby nie chodzić po łączeniach 
płyt chodnikowych, albo nie dotykają klamek, 

życia. Efekt ten nie jest pozorny, tylko rzeczy-
wisty, inaczej niż ułudne przekonanie, że jak 
kupię sobie coś nowego, to będę fajniejszym 
człowiekiem. to złudne działanie pieniędzy 
czy posiadania można porównać do zupki 
chińskiej. Serwuje się ją szybko, brzuch nam 
wypełni, niektórzy ją nawet lubią, ale, gdy 
patrzymy na życie jako całość, czy to zdrowe 
jedzenie? 

czym charakteryzuje się jeszcze osobo-
wość naszych czasów?

niestety, od pewnego czasu sukcesywnie 
co roku wzrasta odsetek ludzi w krajach wy-
soko uprzemysłowionych, którzy chorują na 
depresje. 

dlaczego?
nie ma jednej prostej odpowiedzi na to 

pytanie, jednak badacze-psychologowie 
oczywiście usiłują zrozumieć, dlaczego tak 
się dzieje, by móc temu procesowi zapobie-
gać. popatrzmy na to z  takiej perspektywy: 
proszę sobie wyobrazić, że wracamy zmęcze-
ni po pracy do domu, do partnera, z którym 
jakoś tak nie mamy już tak super relacji jak 
kiedyś, a właściwie to nas, on czy ona, nudzi. 
Życie to codzienne odgarnianie śniegu, który 
przez noc bezlitośnie napadał, dzieci, obiady, 
gotowanie, sprzątanie i  płacenie rachunków, 
a  jutro znowu to samo. W  pracy za to ter-
miny, spotkania, presja i  nerwy. Jednak gdy 
włączamy telewizor albo komputer, a  szcze-
gólnie Instagram, Facebook czy Snapchat, 
widzimy zupełnie inny świat. piękni ludzie na 
wakacjach, w  pięknych domach albo w  no-
woczesnych, z gustem urządzonych biurach. 
Wszyscy zakochani, na wycieczkach, w  ka-
wiarni, w super ciuchach. takie obrazy szyb-
ko zestawiamy z  tym, co widzimy u  siebie 

– z górą niepozmywanych naczyń i deadline’m, 
który nas bezlitośnie goni. patrzymy więc 
sobie na ten świat za szybą telewizora czy 
komputera i wyciągamy wnioski, najczęściej 
dość naiwne.

Naiwne, czyli jakie?
nieco przerysowując, można powiedzieć, 

że zaczynamy myśleć, że jak kupimy so-
bie stosowny szampon, to będziemy czegoś 
warci. Że jak kupimy nowy samochód, to bę-
dziemy bardziej szanowani. Że jak będziemy 
mieć więcej lajków, to będzie to znaczyć, że 
jesteśmy lepsi. Skupiamy się więc na tych 
szamponach, samochodach i  lajkach, a  gdy 
spędzamy czas na takich bezproduktywnych 
przecież działaniach, to siłą rzeczy brakuje 
nam przestrzeni na to, co rzeczywiście jest W
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Pieniądze w kopercie?
Można spędzić trochę czasu i  poszukać 

idealnego prezentu dla bliskiej osoby. Za-
stanowić się wtedy, co lubi, co jest dla niej 
ważne, jakie ma zainteresowania, co ją cieszy. 
Żeby jednak to zrobić, trzeba mieć wiedzę na 
temat danej osoby, a  do tego zaangażować 
się czasowo i  emocjonalnie. Można też wło-
żyć do koperty stówę i  po temacie. Krótka 
piłka. nie zabiera czasu ani wysiłku.

tylko że z reguły prezent jest tańszy…
Właśnie! Książka, która kosztuje 35 zł, 

może być świetnym prezentem, ale do ko-
perty nie włożymy przecież 35 zł. podobnie 
jest z prezentem z wakacji. Jakiś drobiazg za 
2 euro może mieć gigantyczny ładunek emo-
cjonalny i  uradować obdarowanego ponad 
miarę. Sytuacja zupełnie nieporównywalna 
z  tym, gdybyśmy bliskiej osobie przywieź-
li z  wakacji dwa euro w  kopercie. Dlacze-
go tak jest? pieniądze są bezosobowe, nie 
niosą w sobie emocji, są nijakie – a choćby 
muszelka zabrana z plaży z myślą o bliskiej 
osobie jest „jakaś”, bo niesie ładunek emo-
cjonalny. Stąd pieniędzy trzeba dać więcej, 
by ten brak emocji skompensować. tyle, że 
nic tak naprawdę nie skompensuje braku za-
angażowania w relacje. Stąd moje ulubione 
powiedzenie: nie myśl co pieniądze mogą 
zrobić dla ciebie lub za ciebie. Myśl o  tym, 
jak możesz ich użyć, by zrobić coś dla innych 
ludzi.

niesienia. Czy oceniamy siebie jako osobę wy-
soką czy niską? to często zależy po prostu od 
tego, ile ma wzrostu ktoś, kto koło nas stoi. 
Czy telewizor w  sklepie jest tani czy drogi? 
Zależy, co sprzedawca ustawił obok na półce. 
podobnie jest z pieniędzmi – nie wiadomo, ile 
to dużo. Czy 1000 zł to dużo? A może dopiero 
milion? I  w  końcu, podobnie jest z  posiada-
niem. Skąd mam wiedzieć, czy mam wystar-
czająco dużo? Muszę się do czegoś porównać 

– do swojej przeszłości, do moich znajomych, 
do sąsiada, albo do tego pięknego, młodego 
i bogatego człowieka w telewizji. tak się skła-
da, że w  porównaniach społecznych raczej 
mamy skłonność do tzw. porównań „w górę”, 
to znaczy porównań do tych, którzy mają 
czegoś więcej. to z kolei bardzo niebezpiecz-
ne dla naszego poczucia szczęścia, bo na tle 
tych, którzy mają więcej, zawsze będziemy 
wyglądać gorzej.

a może trzeba byłoby wrócić do idei barte-
ru, gdzie kontekstem są relacje?

to raczej niemożliwe, ale warto dbać w ży-
ciu o takie sytuacje, gdzie pieniądze nie roz-
wiązują sprawy. Wyobraźmy sobie na przykład, 
że się przeprowadzamy, a  mamy dość dużo 
rzeczy i nie damy rady tego zrobić samodziel-
nie. Możemy więc zamówić usługę w firmie 
przeprowadzkowej, zapłacić i  już. Możemy 
jednak skrzyknąć się ze znajomymi, poprosić 
o  pomoc, zaangażować się i  nie oczekiwać 
perfekcjonizmu, a  cieszyć się ze wspólnego 
czasu i pracy. później zrobić coś do jedzenia, 
podziękować, być wdzięcznym swoim przyja-
ciołom. transakcja w oparciu o pieniądze jest 
szybsza, bardziej efektywna, jasna. płacę – 
wymagam. Jak mi ktoś coś stłucze, to będzie 
rekompensował. Jak praca będzie zrobiona to 
koniec, nic już do siebie nie mamy. Faktycznie 

– z punktu widzenia prostoty i efektywności 
taka transakcja jest lepsza, ale nie ma w niej 
doświadczenia budowania więzi. poproszenie 
przyjaciół o  pomoc rodzi natomiast proble-
my, bo wszyscy muszą znaleźć czas, bo jak 
ktoś coś uszkodzi to „przepraszam” powinno 
wystarczyć, ale rodzi także długoterminowe 
zobowiązanie. Kiedyś, gdzieś, w nieokreślonej 
przyszłości, przyjaciel może poprosić mnie 
o  podobną przysługę. Kiedy? Gdzie? Ile to 
czasu i wysiłku zajmie? nie wiadomo – i to 
jest właśnie niepewność której chcemy unik-
nąć. Jednak takie właśnie długoterminowe 
zobowiązania są sensem bliskich relacji spo-
łecznych.

Inny przykład gdy pieniądze „narzucają” 
swoje zasady do bliskich, emocjonalnych re-
lacji, to dawanie prezentów. 

raj za prąd, to ty musisz zapłacić za gaz”. Albo 
w  innych sytuacjach, nawet gdy bezpośred-
nio nie mówimy o pieniądzach: „Wczoraj zmy-
wałam pół godziny i 15 minut odpoczywałam. 
teraz ty zasuwasz na mopie, a ja sobie poleżę”. 
Wszystko staje się kalkulacją zysków i strat, 
zwykle pieniężnych, ale wcale niekoniecznie. 
taka kalkulacja nie prowadzi jednak do szczę-
śliwego życia, bo cały czas „wywiązujemy się 
ze zobowiązań”, a  w  relacjach właśnie o  to 
chodzi, by nie dbać o zyski i straty i być sobie 
dozgonnie wdzięcznym i zobowiązanym.

kiedy ludzie właściwie są najbardziej 
szczęśliwi w życiu?

Jeśli mówimy o  szczęściu w  zależności 
od zasobów finansowych, to można spro-
wadzić odpowiedź do jednej, prostej zasady: 
gdy mają mniejsze aspiracje. W pozytywnym 
znaczeniu, bo jednak przez to w jakim świe-
cie żyjemy sformułowanie „mniejsze ambicje” 
często odbierane jest negatywnie jako leni-
stwo i słabość charakteru. Chodzi natomiast 
o to, aby docenić to, co się ma tu i teraz, a nie 
stawiać sobie nie wiadomo jakich celów jeśli 
chodzi o rzeczy i pieniądze. oczywiście było-
by super, gdyby to działało tak, że stawiamy 
sobie cel, na przykład nowy samochód, a po 
jego zakupie czujemy się szczęśliwi. problem 
polega na tym, że apetyt rośnie w miarę je-
dzenia: raz osiągnięty cel materialny czym 
prędzej przesuwa się w  inne miejsce. Stąd 
przestajemy cieszyć się z zakupionego i wy-
marzonego auta, choćby dlatego, że w sprze-
daży za chwilę pojawiła się jego nowa wersja. 

albo chcemy być lepsi od sąsiada, który ma 
nowszą wersję auta.

Dokładnie! Ludzki umysł jest tak niestety 
skonstruowany, że przy większości ocen po-
trzebujemy jakiegoś kontekstu, punktu od-

Doktor psychologii i  zarządzania i  doktor 
habilitowany psychologii, pracuje jako pro-
fesor nadzwyczajny w  Katedrze psycholo-
gii Ekonomicznej II Wydziału psychologii 
Uniwersytetu SWpS we Wrocławiu. Jest 
skarbnikiem międzynarodowego stowa-
rzyszenia the International Association for 
research in Economic psychology i  redak-
torem naczelnym czasopisma naukowego 

„psychologia Ekonomiczna”. Jej podstawowe 
zainteresowania naukowe obejmują pogra-
nicze psychologii ekonomicznej i społecznej, 
a  szczególnie psychologię pieniędzy i  niere-
fleksyjne zachowania konsumenckie, oraz 
metodologię badań społecznych. Interesuje 
się tym, do jakich celów – poza kupowaniem 

– ludzie wykorzystują pieniądze oraz w  jaki 
sposób mogą one zmieniać ludzkie funkcjo-
nowanie. Bada również indywidualne różnice 
w zakresie postaw wobec pieniędzy.

Agata 
Gąsiorowska
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Czas rozwoju i sukcesów
PMI Poland Chapter w latach 2012-2013 
Z Witoldem Hendrysiakiem, członkiem grupy założycielskiej pMI w polsce i byłym prezesem 
pMI poland Chapter rozmawia Karolina Ciak

serwacja – potwierdzają to liczne rozmowy 
z osobami zaangażowanymi w prace pMI od 
Australii do zachodniego wybrzeża USA. Je-
steśmy doceniani za kreatywność, dynamizm, 
niespożyte pokłady energii i  pozytywne my-
ślenie, a  przede wszystkim za niesamowitą 
skalę działania w polsce.

Wasza działalność została zauważona i na-
grodzona…

W  okresie, kiedy byłem prezesem stowa-
rzyszenia dwukrotnie zostaliśmy docenieni 
i to wyjątkowymi nagrodami: Chapter of the 
year (oddział roku) i  rok później – w  kate-

funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za 
finanse.

Został Pan prezesem PMI Poland chapter 
w 2012 roku. jak z perspektywy czasu oce-
nia Pan te dwa lata prezesury? 

Cały ten okres wspominam bardzo dobrze, 
bo wiąże się z  ogromną satysfakcją z  suk-
cesów, które udało nam się wtedy osiągnąć. 
przez wszystkie 15 lat mojego zaangażowania 
w  prace stowarzyszenia widzę wyraźnie, że 
wolontariusze z  polski wyróżniają się na tle 
wszystkich innych wolontariuszy z  całego 
świata. Co ważne, nie jest to tylko moja ob-

Był Pan jednym z założycieli PMI w Polsce. 
jak trafił Pan do tej organizacji?

W 2002 roku przygotowywałem się do cer-
tyfikacji pMp. Była to wtedy druga możliwość 
zdawania tego egzaminu na terenie polski, 
a  osób certyfikowanych było mniej niż pięć-
dziesiąt. W ramach przygotowań do egzaminu 
nawiązałem kontakty z  osobami zaintere-
sowanymi zarządzaniem projektami i  w  ten 
sposób dotarłem do grupy, która tworzyła 
pierwszy oddział pMI w  polsce – pMI War-
saw poland Chapter. Brałem udział w pracach 
przygotowawczych do stworzenia naszego 
stowarzyszenia i w pierwszej kadencji objąłem 

W ostatnim numerze Strefy pMI opublikowaliśmy wywiad ze Zbigniewem traczykiem – jednym z założycieli pierwszego oddziału 
project Management Institute w polsce. Dowiedzieliśmy się jak wyglądały początki pMI w polsce, dlaczego w ogóle zdecydowano 

się na otwarcie oddziału pMI oraz jakie wiązały się z tym trudności. 15-lecie pMI pC to bardzo ważny okres dla wszystkich 
członków – w każdym mieście świętujemy to w inny sposób. Zaplanowane mamy różne niespodzianki, którymi zaskakujemy 

Was przez cały rok, a finał celebracji odbędzie się podczas 13. Międzynarodowego Kongresu pMI poland Chapter.
Karolina Ciak, Lider Marketingu w zespole 15-lecia rozmawia z osobami, które angażowały się w zakładanie organizacji 

pMI poland Chapter. publikując kolejne wywiady umożliwi Wam poznanie nieznanych faktów oraz wspomnień osób związanych 
z pMI od samego początku. Jedną z takich osób jest Witold Hendrysiak.

Spotkanie strategiczno-planistyczne wolontariuszy pMI poland Chapter w 2012 roku
pMI LIM Vancouver – Wręczenie nagrody „2012 Di-
stinguished Contribution Award” Agnieszce Gasperini

Warsztaty Akademickie w 2013 roku Zarząd pMI poland Chapter świętuje otrzymanie nagrody

Spotkanie regionu 8 w Warszawie w 2013 roku

VII Kongres pMI poland Chapter w 2012 roku
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Absolwent informatyki technische Univer-
sitaet w Wiedniu. Członek grupy założyciel-
skiej pMI Warsaw poland Chapter – pierw-
szego oddziału pMI w  polsce, powstałego 
w  2003 roku. Członek Zarządu pMI WpC 
odpowiedzialny za finanse w  latach 2003-
2006, członek Komisji rewizyjnej pMI po-
land Chapter. W  latach 2012-2014 prezes 
zarządu pMI poland Chapter. obecnie wice-
przewodniczący Ethics review Committee 
pMI. od ponad 20 lat rozwija swoje kom-
petencje w obszarze zarządzania projektami 
i  portfelem projektów. obecnie pełni obo-
wiązki Dyrektora Departamentu Zarządza-
nia portfelem projektów i projektami w ra-
iffeisen polbank gdzie wspiera zarządzanie 
portfelem projektów Banku.

Witold 
Hendrysiak
PMP

ma swoje życie zawodowe, rodzinę. Często 
ciężko jest pogodzić te obowiązki. Jest to dla 
nas wszystkich duże wyzwanie i tym bardziej 
cieszą nas sukcesy i owoce naszej pracy. naj-
większą wartością jest praca z osobami, które 
mają silną motywację do działania; wszyscy 
są pozytywnie „nakręceni” i  chcą robić coś 
ponad to, co muszą. podobne doświadczenia 
mają nasze koleżanki i koledzy z pMI z innych 
krajów. Widać to dobrze na spotkaniach pod-
czas kongresów regionalnych czy globalnych.

jakie rady ma Pan dla innych, którzy zasta-
nawiają się, czy warto być wolontariuszem 
w PMI Poland chapter?

Z całą pewnością warto. należy to jednak 
robić z głową. trzeba realnie ocenić, ile czasu 
można poświęcić na wolontariat i  podejmo-
wać się najpierw realizacji małych zadań. tak 
aby zbierając doświadczenia przekonywać się, 
że to jest właśnie to co daje mi satysfakcję 
i chcę robić dalej. W ten sposób z wolontariu-
sza wspierającego realizację jakiegoś projektu 
stajemy się dyrektorem w oddziale pMI, a po-
tem angażujemy się w pracę zarządu. Z takim 
doświadczeniem można się z kolei zaangażo-
wać w  role wolontariackie pMI na poziomie 
globalnym. 

jak z  perspektywy czasu ocenia Pan dzia-
łalność PMI Poland chapter ?

Cieszę się, że udało nam się zbudować 
i  ugruntować niezależną organizację. nie je-
steśmy kojarzeni z  jedną firmą. na początku 
naszej drogi takie podejście wymagało dużej 
determinacji, ale opłacało się. Dzisiaj może-
my powiedzieć z pełnym przekonaniem, że to 
było słuszne podejście.

niej jako odpowiedzialnej za rozwój Stowa-
rzyszenia.

Za 2013 rok otrzymaliście nagrodę w kate-
gorii Rozwój i Współpraca. co zdecydowało 
o przyznaniu Wam tej nagrody?

rok 2013, za który otrzymaliśmy nagrodę 
był kolejnym wyjątkowo aktywnym okresem. 
polska jako pilotażowy kraj miała okazję roz-
począć współpracę ze stowarzyszeniem stu-
denckim Enactus w ramach globalnej umowy 
podpisanej przez pMI. nasz chapter wspierał 
mentoringiem drużyny uniwersyteckie w pro-
wadzeniu projektów. najlepszy polski projekt 
walczył w Chinach o tytuł projektu roku. Wo-
lontariusze pMI poland Chapter zorganizowali 
w 2013 roku łącznie 84 wydarzenia – głównie 
seminaria, działając aktywnie w  oddziałach 
Warszawa, Kraków, Gdańsk, poznań, Wro-
cław, łódź i  Lubuskie. powstały dwa nowe 
oddziały – Śląski i  Kujawsko-pomorski. naj-
ważniejszymi wydarzeniami 2013 roku były 
VIII Kongres pMI poland Chapter, na którym 
polski oddział świętował swoje 10-lecie oraz 
spotkanie liderów pMI regionu 8 (Europa 
i Afryka) w Warszawie, podczas którego ponad 
90 liderów z  regionu wymieniało się swoimi 
doświadczeniami. Wyróżniłbym też Warszta-
ty Akademickie, w  ramach których Saul Spi-
vac reprezentujący pMI Academic relations 
Group dyskutował z  ponad 20 reprezentan-
tami uczelni uniwersyteckich w  polsce, jak 
pMI może wesprzeć rozwój uczelni. na uwagę 
zasługują również konferencje new trends in 
project Management w trójmieście oraz pAM 
Summit w Krakowie, a  także obozy dla dzie-
ci English Summer i Winter Camps. ponadto 
w 2013 pojawiły się też pierwsze trzy wydania 
naszego kwartalnika „Strefa pMI”.

co uważa Pan za najważniejszą wartość 
PMI?

Udało nam się zbudować największą w tej 
części Europy społeczność osób działających 
w  obszarze zarządzania projektami. Możli-
wość nawiązania współpracy pomiędzy człon-
kami stowarzyszenia jest jedną z najwyżej ce-
nionych wartości. 

Szczególnym kapitałem są wolontariusze 
i ich zaangażowanie. Zbudowaliśmy sprawnie 
działającą organizację, która daje możliwość 
realizacji własnych pomysłów wspierających 
zarządzanie projektami. Skupiamy ludzi ak-
tywnych społecznie, którzy stawiają na roz-
wój zawodowy i wzajemną współpracę. trzeba 
podkreślić, że wszyscy w pMI poland Chapter 
jesteśmy wolontariuszami. Każdy z nas, zaan-
gażowany w  pracę na rzecz stowarzyszenia, 

gorii Collaboration and outreach (rozwój 
i  Współpraca). Biorąc pod uwagę skalę dzia-
łania w polsce uważam, że na takie nagrody 
zasługiwalibyśmy praktycznie za każdy rok 
działania. Mam wrażenie, że moją zasługą jest 
tylko żmudne spisanie wszystkich aktywno-
ści i osiągnięć tak, by przekazać tę wiedzę ko-
mitetowi, który przyznaje nagrody.

jakie osiągnięcia spowodowały zdobycie 
przez PMI Pc nagrody „chapter of the year” 
za działalność w 2012 roku?

pMI poland Chapter działa w  strukturze 
„chapter with branches”, która polega na tym, 
że istnieje reprezentacja krajowa i  dopiero 
w  jej ramach powoływane są struktury od-
działowe. Byliśmy wówczas pilotażową jed-
nostką, która stosowała takie rozwiązanie. 
Struktura ta pozwala na działanie lokalne 

– w miastach, w których jesteśmy obecni oraz 
na funkcjonowanie na poziomie krajowym. 
posiadanie reprezentacji krajowej daje szansę 
na podjęcie współpracy z  innymi organiza-
cjami reprezentowanymi w kraju, osiągnięcie 
synergii wynikających ze współpracy między 
oddziałami, szybszą wymianę najlepszych 
praktyk, skuteczniejszą promocję i  obsługę 
członków. oddziały organizują cykliczne se-
minaria, a współpraca na poziomie krajowym 
pozwala na organizację większych wydarzeń, 
takich jak International pMI poland Chapter 
Congress. poza tym w  2012 roku zorgani-
zowaliśmy 66 wydarzeń, w  których wzięło 
udział ponad 4 600 uczestników. naszą pod-
stawową działalnością była organizacja se-
minariów. Staraliśmy się organizować jedno 
seminarium miesięcznie w  każdym z  miast, 
w  których działamy. oprócz wspomnianych 
wcześniej gdańskiego ntpM i  krakowskiego 
pAM Summit warto wymienić też takie wy-
darzenia, jak Lean Days w  łodzi czy pM at 
night w poznaniu. oprócz wydarzeń dla pro-
fesjonalistów, możemy pochwalić się działal-
nością społeczną. Wówczas zespół z oddziału 
gdańskiego organizował jak co roku – English 
Summer Camp i English Winter Camp. Są to 
kolonie językowe dla dzieci z domów dziecka 
i  rodzin potrzebujących, organizowane w  ra-
mach globalnej inicjatywy pMI Educational 
Foundation. Dziś tę inicjatywę podjęły rów-
nież inne miasta. Muszę oczywiście przypo-
mnieć o  tym, że w  2012 roku w  Vancouver 
Agnieszka Gasperini odebrała „2012 Distin-
guished Contribution Award” za jej zaanga-
żowanie w rozwój profesji zarządzania projek-
tami. nagrodę otrzymała krótko po tym, jak 
przestała pełnić funkcję prezesa pMI poland 
Chapter – traktuję to jako wyróżnienie dla 
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względu na wiek i  to, czym się zajmujemy, 
kompetencje te są ważne dla każdego przez 
cały czas. od najmłodszych lat jesteśmy 
otoczeni innymi ludźmi, i  czy tego chcemy 
czy nie musimy z nimi współpracować. Stąd 
też program, który uruchomiło pMI Educa-
tional Foundation (pMIEF, www.pmief.org) 
pod nazwą project Management Skills for 
Life. 

projekty towarzyszą nam od najmłod-
szych lat, dlatego warto pielęgnować i  roz-
wijać cechy, które pozwalają na efektywną 
pracę w  grupie, zarządzanie zespołem, od-
powiednie przypisywanie zadań względem 
posiadanych przez zespół talentów i  umie-
jętności. Mając to na uwadze cztery oddzia-
ły pMI poland Chapter (Gdańsk, Warszawa, 
Kujawsko-pomorskie, Kraków) od kilku lat 
uczy najmłodszych jak zarządzać projekta-
mi w trakcie dwutygodniowych obozów dla 
dzieci z  rodzin potrzebujących oraz wycho-
wanków domów dziecka.

technologiczne powodują, że od potencjal-
nych pracowników oczekujemy coraz więcej. 
Zarządzanie projektami stało się tzw. skill for 
life (umiejętnością potrzebną do życia). Stąd 
też już na etapie szkolnym dzieci coraz czę-
ściej zaczynają swoją przygodę z projektami. 
pMI poland Chapter również wspieramy na-
uczanie dzieci zarządzania projektami po-
przez program pMI Camps oraz pM@Schools. 

Czym skorupka za młodu 
nasiąknie

Komunikacja, umiejętności negocjacyjne, 
przywództwo – to i  wiele innych aspek-
tów liczy się w zarządzaniu projektami. Bez 

cechy, jakimi powinien charakteryzować 
się dobry lider, przydają się już od naj-
młodszych lat. Zarządzanie projektami to 
dziedzina w której ważne są różne kompe-
tencje. Potrzebna jest nie tylko konkretna 
wiedza z  dziedziny, w  której prowadzi-
my projekty, ale także szeroki wachlarz 
kompetencji miękkich. to, które z nich są 
ważniejsze, zależy bardzo często od firmy, 
natury projektu, stawianych oczekiwań 
wobec roli Project Managera i  wielu in-
nych.

Są tacy, którzy uważają że miękkie umie-
jętności grają zdecydowanie większą rolę. 
obecne wymagania, zmieniający się świat, 
często i  szybko pojawiające się nowinki 
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kazują instrukcje swoim zespołom. Wspólnie 
ustalamy, że wszystkie zespoły będą two-
rzyć psa z  otrzymanych elementów. Każdy 
kierownik może również skorzystać ze ścią-
gi, na której narysowany jest pies, ale tylko 
oni mogą go widzieć. Głównym celem jest 
przede wszystkim pokazanie, jak ważna jest 
precyzyjna komunikacja i  podział obowiąz-
ków. Ćwiczenie to znakomicie pokazuje, że 
dzieci, które współpracują razem i obmyślają 
koncepcję i  rozwiązania szybciej kończą za-
danie. Zdarzają się grupy, w  której sam kie-
rownik próbuje zrobić wszystko bez pomocy 
innych. Jednak to wcale nie powoduje, że 
zadanie jest skończone szybciej, a  do tego 
reszta grupy czuje się niepotrzebna. Sami 
uczestnicy zabawy dochodzą do wniosku, że 
więcej są w stanie osiągnąć w zespole. 

Sukces kolejnej zabawy zdecydowanie za-
leży od zaangażowania wszystkich. Dzieci 
(grupa około 30-osobowa) podzielona zo-
staje na 2-3 zespoły. Każdy zespół ma swo-
jego kierownika, którego obowiązkiem jest 

Wyciągaliśmy wnioski z każdego sukcesu czy 
problemu, który pojawił się w zespole.

Bawiąc uczyć, ucząc bawić
to jakie dobierzemy gry jest dość istotne, 
trzeba pamiętać, aby założony cel został 
zrealizowany. Często są to proste zabawy, 
czasami nawet takie, które wykorzystuję na 
warsztatach z dorosłymi. najważniejsze dla 
prowadzącego jest odpowiednie zakomu-
nikowanie celu zadania i  instrukcji. Jedno 
zadanie, które kilka razy przeprowadziłam 
z  dziećmi to ułożenie psa z  tangramu. tan-
gram to chińska łamigłówka, która ma 7 
elementów (5 trójkątów, kwadrat i  równo-
ległobok), które powstają z  rozcięcia kartki 
w  kształcie kwadratu. Z  tych samych ele-
mentów można ułożyć wiele różnych figur. 
tangram wykorzystuję dzieląc dzieci na kilka 
zespołów. Każdy zespół musi wyłonić spo-
śród siebie jednego kierownika i  tylko im 
komunikuję co mają zrobić. Kierownicy prze-

Dzieci podzielone na kilka mniejszych zespo-
łów codziennie przez dwa tygodnie mają czas 
na realizowanie projektu. Część tego czasu 
to samodzielna praca w zespole, a przy nie-
których elementach dzieciom pomagają wo-
lontariusze. projekty zaczynają się zawsze od 
ogólnych zajęć, podczas których dzieci po-
znają podstawowe pojęcia związane z meto-
dyką, potem podzielone na grupy pod okiem 
prowadzącego zajęcia zaczynają planowanie. 
najistotniejsze dla nas, jako wolontariuszy, 
jest pokazanie dzieciom ile daje praca w gru-
pie. Główny nacisk kładziemy właśnie na to, 
by pokazać korzyści wynikające ze współ-
pracy. Dużo łatwej trafia się do dzieci, które 
jeszcze nie mają wpojonych złych nawyków, 
jakimi my, dorośli, już przesiąknęliśmy. Ak-
ceptują one swoją „inność”, różny poziom 
wiedzy i  umiejętności. Zależy nam na poka-
zaniu im, że nie każdy musi być i będzie lide-
rem, ale ważne jest to by szanować wszyst-
kich i nauczyć się współpracy. Mając dobre 
wzorce, dzieci dużo szybciej i  łatwej budują 
ze sobą relacje w  grupie. Ważne, by tylko 
odpowiednio wyjaśnić im zasady współpracy.

Jak uczyć?
Uczenie dzieci zarządzania projektami jest 
z  jednej strony dość łatwe, nie licząc pano-
wania nad grupą, z drugiej jednak wymaga od 
nas trochę innego podejścia niż do uczenia 
dorosłych. Miałam okazję ostatnio po raz 
kolejny prowadzić z  dziećmi warsztat z  za-
rządzania projektami podczas English Sum-
mer Camp. Za każdym razem staram się go 
odrobinę zmienić, zrobić coś inaczej, tak by 
zajęcia były dla dzieci ciekawym doświad-
czeniem, ale też by faktycznie zrozumiały na 
czym polega realizacja i prowadzenie projek-
tów. 

Zajęcia zawsze opieram raczej na krótkich 
zabawach i  prezentacji ról, faz projektów 
i  podstawowych pojęć. Wcześniej jednak 
było to głównie w  oparciu o  klasyczną po-
werpointową prezentację. W ubiegłym roku 
skupiłam się raczej na narysowanych ma-
teriałach, a  ostatnie zajęcia były głównie 
oparte o  zabawy. Gry przygotowane są tak, 
by po pierwsze dzieci mogły się nieco po-
znać – zajęcia są pierwszymi podczas obo-
zu, a uczestnicy obozu jeszcze się dobrze nie 
znają. po drugie, chodzi o to, by zobaczyły, że 
bez pracy zespołowej nie są w stanie same 
wiele osiągnąć. po trzecie by zrozumiały, że 
pewne rzeczy należy robić w  odpowiedniej 
sekwencji. po każdej zabawie, krótko wspól-
nie omawialiśmy co udało się zrobić, a co nie. 
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przedstawienie planowanego wyniku, poda-
nie osiągniętego wyniku a  także zgłoszenie 
gotowości zespołu do realizacji zadania. Gra 
polega na tym by w ciągu dwóch minut prze-
kazać sobie jak największą liczbę piłek: punkt 
uzyskujemy jeśli piłka przejdzie przez obie 
ręce każdej osoby w zespole. Utrudnieniem 
jest to, że piłki nie można podawać osobie 
bezpośrednio stojącej po prawej lub lewej 
stronie. Zespoły mają najpierw 2 minuty na 
zaplanowanie pracy, potem 2 minuty na re-
alizację, a potem 1 minutę na podsumowanie. 
Wszystkie te czynności odbywają się trzy 
razy. Jako prowadząca byłam odpowiedzial-
na za pilnowanie czasu i zapisywanie plano-
wanych i  zrealizowanych wyników. Ćwicze-
nie pokazuje między innymi, jak ważny jest 
czas poświęcany na podsumowanie każdej 
iteracji i  czas przeznaczony na planowanie. 
Z  każdą rundą różnica między planowaną 
liczbą punktów i  liczbą rzeczywiście zdoby-
tych jest coraz mniejsza, często im więcej 
powtórzeń tym większa liczba zdobytych 
punktów w stosunku do planu. Dzieci same 
zauważają, jak ważne jest także to, by każdy 
był równo zaangażowany. Zdarzało się, że po 
każdym etapie zmieniały swoje ustawienie, 
albo doskonaliły obrane wcześniej rozwiąza-
nie. o  dziwo, dzieci częściej niż dorośli (na 
podstawie moich własnych doświadczeń) ro-
bią symulacje by sprawdzić komu i jak łatwiej 
się podaje. te i inne obserwacje omawiane są 
po zrealizowanym ćwiczeniu. 

podczas ostatniej edycji obozu wykorzy-
stałam także grę symulacyjną Lego City, któ-
ra pozwala na przećwiczenie pracy w  Scru-
mie. Zadanie polega na zbudowaniu miasta 
z klocków Lego. Dzieci same muszą wycenić 

swoją pracę, a potem kilka zespołów 4-6 oso-
bowych buduje jedno miasto według spriory-
tetyzowanego i  wycenionego backlogu. Grę 
miałam okazję prowadzić kilkukrotnie w  ze-
społach składających się z dzieci i dorosłych. 
najciekawszą obserwacją jako facylitatora 
był fakt, że dzieci są dużo bardziej zdyscy-
plinowane, trzymają się wyznaczonych reguł 
i bardzo szybko (często już w trakcie pierw-
szego sprintu) pytają się o  opinię product 
ownera. Zanim zaczną, zadają dużo pytań 
co do konkretnych wymagań, co jest jed-
nym z najważniejszych etapów, które później 
wpływają na sukces całej drużyny. 

Zabaw, które angażują i  uczą jest mnó-
stwo, wystarczy, że znajdziemy coś w sieci, 
albo wykorzystamy jakąś znaną już grę i  jej 
zasady dostosujemy do naszych potrzeb 
i celu, jaki sobie stawiamy. nie potrzeba wie-
le materiałów by wytłumaczyć dzieciom na 
czym polega zarządzanie projektami i  jakie 
aspekty są w projekcie najważniejsze. 

Agile górą
Wspominając ostatnie pięć lat, kiedy anga-
żuję się w  pomoc przy organizacji obozów 
i  patrząc, jak zmieniamy formułę i  sposób 
prowadzenia projektów nasuwa mi się jeden 
wniosek: dzieci uwielbiają zwinność. Czują 
one ducha Agile, samoorganizacja przychodzi 
im z dużą łatwością, nie muszą mieć szcze-
gółowych wytycznych. Same są bardziej kre-
atywne, z  większą dumą prezentują efekty 
swoich prac, czują się zespołowo związane 
z tym co przygotowały. nie muszą mieć kon-
kretnego planu, wiedzą, że dostaną wsparcie, 
jeśli będą potrzebowały, ale często też same 

kombinują, jak coś zrobić łatwiej, a  przede 
wszystkim samodzielnie. Co również cieka-
we, tematy projektów są z  góry narzucone 
przez organizatorów i  często na początku 
okazuje się, że większości temat się nie po-
doba. Ale potem, gdy przechodzą do realiza-
cji okazuje się, że każdy daje coś od siebie, 
wspaniale się przy tym bawiąc i integrując. 

PMI Camps
Kolejne cztery edycje pMI-owych obozów 
dla dzieci odbyły się tego lata. ogromne 
podziękowania dla wszystkich zaangażowa-
nych wolontariuszy, którzy sprawili, że po raz 
kolejny potrzebujące dzieci mogły spędzić 
cudowne wakacje. podziękowania także dla 
wszystkich partnerów, sponsorów, patrona-
tów, indywidualnych darczyńców, bez któ-
rych nie udałoby się to. Macie ogromne serca 
i  jesteśmy wdzięczni za Wasze zaangażowa-
nie w każdej postaci.

Nazwa obozu: english Summer camp PM kids camp junior camp PM kids camp

Oddział Gdańsk Warszawa Kujawsko-pomorskie Kraków

edycja 23. 5. 3. 2.

termin obozu 23.07-05.08 13-26.08 12-19.08 29.07-12.08

Miejsce obozu Szarlota (Kościerzyna) Serock Bory tucholskie Kasinka Mała

Project Manager Katarzyna Sempołowicz-
Lipska

Katarzyna Kuleszka Bożena pawłowska Szymon Janecki

Motyw przewodni Sport podróż dookoła świata Eko-ramki obóz odkrywców

Liczba dzieci 30 18 30

Głowni sponsorzy AUrAEKo, Staples, WnS, 
Metsa

Budimex SA, Fundacja 
Banku Zahodniego WBK

tE Connectivity, reell 
precision Manufacturing, 

SDL

UBS

www https://english-camp.pl/ https://kidscamp.pl/ https://juniorcamp.pl/ FB: Kids Camp
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Gabriel Sznajder
prezes Zarządu

Michał Dziamski
Członek Zarządu 
ds. Wolontariuszy

Piotr Jeleniewski
Członek Zarządu 

ds. profesjonalnego rozwoju

Grzegorz Szczepański
przewodniczący Komisji

Szymon Górnik
Członek Komisji

Jakub Polaszek
Członek Komisji

Monika Podkowińska
Członek Zarządu

ds. Finansów

Ewa Serwa
Członek Zarządu

ds. rozwoju regionalnego

Paweł Wachułka
Członek Zarządu

ds. Wydarzeń i programów

Piotr Ogonowski
Członek Zarządu ds. Edukacji 

i Współpracy z Uczelniami

Mateusz Jasny
Członek Zarządu 

ds. Administracji i Członkostwa

Aleksander Adamski
Członek Zarządu

ds. Marketingu i Komunikacji

Michał Serwa
Członek Zarządu

ds. Kontaktu z Biznesem

Mirosław Dąbrowski
Członek Zarządu ds. It

Zarząd PMI Poland Chapter 2018-2020

Komisja Rewizy jna



które wdrażali w życie. to dzięki nim mogliśmy 

dalej mocno rozwijać najbardziej rozpoznawalny 

oraz szanowany wśród ekspertów oddział polski 

i  wspierać budowanie profesjonalizmu w  zarzą-

dzaniu projektami w organizacjach. 

Bardzo lubiłam nasze spotkania strategiczne, 

na których przedstawiciele zarządu i oddziałów 

regionalnych wspólnie pracowali nad strategią 

rozwoju, zarówno poszczególnych obszarów, 

jak i  całego pMI pC. Do dziś pamiętam nasze 

spotkanie w  Strykowie w  lutym 2017 roku, 

pracowaliśmy wtedy w grupach, kiedy na hasło 

„przerwa”, nikt nie wstał, wszyscy dalej w skupie-

niu pracowali z uśmiechami na twarzy. Z takimi 

ludźmi można wiele osiągnąć!

ogromnie się cieszę, że po raz pierwszy 

w  15-letniej historii pMI pC rozpoczęliśmy pro-

jekt tłumaczenia PMBOK® Guide, 6th Edition na 

język polski angażując do współpracy nie tylko 

firmę pMExperts Sp. z  o.o., ale również grono 

kilkunastu członków pMI pC. Dodatkowo za-

pewniliśmy Language Aid w  języku polskim dla 

nowej wersji egzaminu pMp. przygotowaliśmy 

także oficjalne tłumaczenie PMI’s Code of Ethics 

and Professional Conduct na język polski razem 

z Ethical Decision Making Framework. 

przeprowadziliśmy również pierwszy program 

Mentoringowy we współpracy z  profesjonalną 

organizacją CoachWise, który cieszył się dużym 

uznaniem uczestników, o  czym świadczą zapy-

tania o kolejną edycję. 

blisko 60 tysięcy godzin, czyli to tak, jakby około 

trzydziestu osób pracowało tu na stałe. 

przewodzenie pMI pC to tworzenie wolonta-

riuszom warunków do dobrej i kreatywnej pracy, 

profesjonalnego rozwoju, dzielenia się swoją 

wiedzą i doświadczeniem. to budowanie jednej 

organizacji pMI w polsce, w której wszyscy gra-

my do jednej bramki i wspieramy się w tym co 

robimy. W pMI poland Chapter jest miejsce dla 

każdego, kto jest otwarty na rozwój i  dla kogo 

pasją są projekty. 

Minione dwa lata to ogrom różnych inicjatyw 

i  działań polskiego oddziału PMI. trudno, że-

byśmy tutaj podsumowali je wszystkie, dlate-

go czy mogłabyś wskazać te inicjatywy, wy-

darzenia, obszary rozwoju PMI Pc, z których 

jesteś najbardziej dumna?

najbardziej dumna jestem z  ludzi, z  którymi 

miałam możliwość współpracować i  pomysłów, 

agnieszko, w  czerwcu dobiegła końca twoja 

dwuletnia kadencja w roli Prezes PMI Poland 

chapter. dlaczego dwa lata temu zdecydowa-

łaś się kandydować do tej roli i czym dla cie-

bie było przewodzenie tej organizacji?

Z  pMI jestem związana od wielu lat, praco-

wałam w oddziale Warszawskim, następnie zo-

stałam członkiem Zarządu, więc był to naturalny 

kierunek rozwoju. to było dla mnie ogromne wy-

różnienie, że członkowie stowarzyszenia obda-

rzyli mnie zaufaniem i powierzyli tę rolę. Z drugiej 

strony było to duże wyzwanie pod kątem orga-

nizacyjnym i  czasowym, żeby pogodzić pracę 

i życie osobiste z nową rolą w pMI. Kiedyś ktoś 

mnie zapytał jaka jest moja recepta na taki stan: 

„po prostu mniej śpię i szybciej chodzę” – odpo-

wiedziałam z  uśmiechem. W  roli prezeski pMI 

pC miałam okazję doświadczyć jak całościowo 

zarządza się firmą i to nie małą, bo tylko za 2017 

rok szacowana pracochłonność wolontariuszy to 
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Miejsce dla ludzi z pasją 
do projektów i rozwoju
Podsumowanie kadencji Zarządu PMI Poland Chapter 

Z Agnieszką Krogulec, prezes pMI poland Chapter w latach 
2016-2018, rozmawia Szymon pawłowski
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Doświadczony lider, ekspert zarządzania 
projektami, certyfikowany project manager 
(pMp®, prInCE2®, pMo-Cp®), aktywny 
mentor, coach i trener biznesu. prezes pMI 
poland Chapter (2016-2018), wieloletni 
Członek Zarządu pMI pC. Asesor konkursów 
na najlepszy projekt w polsce i na świecie.

Kilkanaście lat profesjonalnego doświad-
czenia w  różnych sektorach gospodarki 
(instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, 
branża paliwowa, telekomunikacyjna, ad-
ministracja publiczna). W  ramach pracy 
w  Deloitte realizowała projekty z  zakresu 
optymalizacji procesów biznesowych, fuzji 
i przejęć, rozwoju organizacji i pracowników. 
Kierownik Działu projektów / Lider pMo 
w  Departamencie Strategii i  planowania 
w KIr SA. obecnie prowadzi projekty wdro-
żeniowe innowacyjnych rozwiązań w zakre-
sie płatności bezgotówkowych dla banków 
i agentów rozliczeniowych. 

pasjonatka społecznego przywództwa. 
Miłośniczka podróży, gór i  tańca. Ma też 
duszę społecznika, udziela się w projektach, 
które zmieniają świat na lepszy.

Agnieszka 
Krogulec

Wyzwaniem jest, aby wszystkie oddziały współ-

pracowały ze sobą przy organizacji konferencji 

czy innych wydarzeń, nie konkurowały, kto zor-

ganizuje coś lepszego, bardziej rozpoznawalnego 

w branży. 

potrzebujemy też skupić się na tworzeniu i ko-

munikowaniu korzyści z bycia członkiem pMI pC. 

na pewno ważne wyzwanie to przygotowanie 

kolejnych wyborów władz stowarzyszenia drogą 

elektroniczną, których, pomimo wielu działań 

nie udało nam się zorganizować w tym roku ze 

względu na roDo.

czy polski oddział PMI nadal będzie mógł ko-

rzystać z twojej energii i ogromnego doświad-

czenia?

tak, oczywiście, bo jakżeby inaczej! Jako past 

president pozostaję w roli Doradcy Zarządu oraz 

jestem łącznikiem w ramach współpracy z inny-

mi oddziałami pMI – European Chapter Collabo-

ration Liaison. Bardzo mi zależy, żeby wymieniać 

się dobrymi praktykami oraz realizować wspólnie 

z innymi oddziałami projekty, które pomogą nam 

w  ramach efektu synergii dostarczać większą 

wartość dla członków, sympatyków, partnerów 

biznesowych i wolontariuszy. 

Jeszcze raz bardzo dziękuje wszystkim naszym 

wolontariuszom, sponsorom, partnerom, człon-

kom i  sympatykom za zaangażowanie i  wkład 

w rozwój pMI poland Chapter przez te ostatnie 

15 lat. 

Współpracowaliśmy z  innymi organizacjami: 

technologia w spódnicy, Vital Voices poland czy 

Fundacją It Leader Club, z którą współorganizo-

waliśmy kolejne edycje Akademii Lidera It, skie-

rowanej do administracji publicznej. 

jak mogłabyś podsumować kadencję zarządu 

pod twoim przewodnictwem? co się zmieniło 

w przeciągu tych dwóch lat? 

Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej 

i dbaliśmy na bieżąco o wzrost efektywności we-

wnątrz organizacji. powołaliśmy pMo, ulepszy-

liśmy wiele procesów, zmieniliśmy statut, aby 

w przyszłości można było organizować wybory 

elektronicznie, ustandaryzowaliśmy narzędzia 

wykorzystywane do komunikacji wewnątrz i na 

zewnątrz organizacji. Ujednoliciliśmy logotypy 

i  polityki w  mediach społecznościowych, aby 

spójnie budować naszą markę w całej polsce. 

powołana została nowa rola – Członek Za-

rządu ds. rozwoju regionalnego, aby jeszcze 

lepiej wspierać wymianę wiedzy i  doświadczeń 

pomiędzy zarządem i oddziałami. rozpoczęliśmy 

stałą współpracę z kancelarią prawną Casus Iuris, 

zwłaszcza w  takich ważnych projektach jak za-

pewnienie zgodności z roDo czy wybory władz 

stowarzyszenia. 

nasza działalność jest rozpoznawana na 

arenie międzynarodowej. Jesteśmy uważani za 

jeden z  najbardziej aktywnych oddziałów na 

świecie. na spotkaniu pMI regionu 8 w Atenach 

w listopadzie 2016 podpisaliśmy tzw. Deklarację 

Ateńską, mającą na celu zwiększenie współpracy 

między oddziałami w Europie i dostarczanie do-

datkowej wartości dla naszych członków, spon-

sorów, partnerów i  wolontariuszy. W  ramach 

współpracy budujemy pMI Speakers Bureau, aby 

wymieniać się najlepszymi prelegentami na wy-

darzenia pMI na świecie. 

rozpoczęliśmy szereg działań dla człon-

ków pMI pC, m. in. przystąpiliśmy do European 

passport Initiative – nasi członkowie mogą ko-

rzystać z  wydarzeń organizowanych przez od-

działy z Europy na takich samych zasadach jak 

ich członkowie. Dodatkowo rozpoczęliśmy wy-

syłkę newslettera dedykowanego dla członków 

stowarzyszenia, utworzyliśmy adres kontakto-

wy membership@pmi.org.pl czy udostępniliśmy 

wejściówki na konferencje, gdzie byliśmy part-

nerem. 

a jakie widzisz wyzwania na przyszłość przed 

PMI Poland chapter?

Jest duża konkurencyjność jeśli chodzi o  wy-

darzenia przygotowywane przez różne organi-

zacje, więc warto podjąć spójne działania celem 

wzmocnienia rozpoznawalności wydarzeń orga-

nizowanych przez pMI pC.

nasi wolontariusze organizują profesjonalne 

wydarzenia w  całej polsce, które niejednokrot-

nie są o wiele lepsze od tych komercyjnych. nie 

tylko kontynuowaliśmy już istniejące konferen-

cje takie jak: new trends in project Management 

w Gdańsku, pAM Summit w Krakowie, pM Ma-

nia w oddziale Śląskim, Konferencja Zarządzania 

projektami we Wrocławiu, ale wprowadziliśmy 

też nowe: psychologia w Biznesie i Zarządzaniu 

projektami we Wrocławiu, Challenges of project 

Management: psychology, team, Agile w  od-

dziale Kujawsko-pomorskim, Mega projects 

w oddziale łódzkim. Wszystkie te konferencje 

budują markę pMI lokalnie. Zorganizowaliśmy 

też szereg innych wydarzeń, między innymi 

Women in project Management, pMI Connect 

czy toastmasters pMI Club. projekty rozpoczęte 

w  jednym oddziale zaczynają przenosić się na 

kolejne, zaczynamy budować programy na po-

ziomie całego Stowarzyszenia jak w przypadku 

Women in project Management. obok spotkań 

bezpośrednich był także cykl webinarów przygo-

towujący do pMp, organizowany przez oddział 

Szczecin wspólnie z pMI Finland Chapter. Duma 

rośnie, bo stale realizujemy nowe pomysły, na 

przykład pMI Business Future czy konferencja 

Highway to project Management w Szczecinie. 

W  ramach dwóch ostatnich edycji Między-

narodowego Kongresu pMI pC wprowadziliśmy 

nowe formy zaangażowania uczestników – panel 

dyskusyjny z udziałem wyższej kadry zarządzają-

cej, sesje mentoringowe czy innowacyjną debatę 

oxfordzką, która została bardzo wysoko ocenio-

na przez uczestników. nawiązaliśmy współpracę 

z  prestiżową organizacją CIonEt, zrzeszającą 

największą społeczność It Executives w  Euro-

pie, która była partnerem merytorycznym ścieżki 

Digital transformation. partnerem honorowym 

Kongresu było Ministerstwo Cyfryzacji, a  sama 

Minister Anna Streżyńska wręczała nagrodę 

zwycięzcom Konkursu projekt roku pMI pC. 

Byliśmy też aktywni w  środowisku akade-

mickim. Współpracowaliśmy przy otwarciu de-

dykowanego kierunku Zarządzanie projektami 

na SGH (drugi stopień) oraz zorganizowaliśmy 

I  edycję programu Ambasador na uczelniach 

wyższych w  Warszawie. nadal kontynuowali-

śmy współpracę z  EnACtUS, zapewniając stu-

dentom wsparcie mentoringowe, uczestnicząc 

w jury Enactus national Competition czy Speed 

Consulting Session. 

Kontynuowaliśmy projekty CSr – pm@

schools, obozy dla dzieciaków z domów dziecka 

i rodzin zagrożonych wykluczeniem, które są już 

realizowane w 4 oddziałach regionalnych (dołą-

czył Junior Camp w  oddziale Kujawsko-pomor-

skim i Kids Camp w oddziale Krakowskim) oraz 

nowy projekt robo Kids Zone.
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szarość w  narzędziach myślenia wizualnego. 
Marcin Wyrodek pokazał nam świat ocza-
mi testera, który również musi aktualizować 
swoje skrypty do zmieniających się wymagań. 
W ostatniej sali Marcin Ziółek i Maciej Mro-
zik pokazywali czym różni się Management, 
z którym mamy do czynienia na co dzień, od 
tego w wersji 3.0.

Jak widać zmiana dotyczy wszystkiego 
– od sposobów pracy (Action Learning czy 
myślenie wizualne), aż po kulturę organizacji 
(Management 3.0), a w przeciwstawieniu się 
oporowi przed zmianą mogą pomóc narzędzia 
i  techniki (ADKAr®), a  także poznanie per-
spektywy członków zespołu (m.in. testerów). 

Dzień drugi – wykłady i... 
Drugiego dnia uczestnicy mieli możliwość 
wysłuchania wielu przemówień, ale przede 

zalety, gdyż część z uczestników ma szansę 
poznać się już wtedy, a kolejny dzień można 
poświęcić na poszerzenie swoich kontaktów 
poprzez nawiązywanie relacji ze znajomymi 
osób poznanych wcześniej. W  tym roku od-
było się aż 5 warsztatów, które zgromadziły 
kilkadziesiąt osób. 

tomasz janiak poprowadził warsztat o Ac-
tion Learning, pokazując samemu co znaczy 
Action w  tym sformułowaniu. o  modelu 
ADKAR® we wprowadzaniu zmian opowiadał 
Mirosław dudek. edyta i  Remigiusz Sam-
borscy pokazali, jak kreatywnie wykorzystać 

W ostatnich dniach maja we Wrocławiu mia-
ła miejsce kolejna edycja Konferencji Zarzą-
dzania projektami. tym razem tematem prze-
wodnim była zmiana, a dokładniej 50 twarzy 
zmiany. temat niby znany, ale czy na pewno? 
odpowiedź na to pytanie poznali uczestnicy 
tego corocznego eventu. 

Dzień pierwszy – warsztaty 
powoli zaczyna być standardem wrocław-
skiej konferencji, że warsztaty odbywają się 
pierwszego dnia. Ma to swoje niewątpliwe 
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Wrocław pokazał swoją twarz
Podsumowanie V Konferencji Zarządzania Projektami 
łukasz paluszkiewicz
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Certyfikowany kierownik zarządzania pro-
jektami, mentor i  trener. posiada doświad-
czenie wieloletnie z  różnych branż, między 
innymi automotive, aerospace, industrial 
engineering czy shared services. podwójny 
magister inżynier, przez kolegów nazywany 
encyklopedią wiedzy niechcianej. W  wol-
nym czasie szuka ciekawostek ze świata. 
Wierzy, że pozytywne podejście i  uśmiech 
jest w stanie otworzyć wiele drzwi.

Łukasz 
Paluszkiewicz

czasach oraz czy różnica pokoleń jest rzeczy-
wiście wyzwaniem.

Już prawie koniec, 
ale nie do końca...

ostatnią prelekcję wygłosił stały gość na wro-
cławskich konferencjach, trener, ale też prak-
tyk wdrażania zmian na poziomie zarządczym 

– Grzegorz Szałajko. Jego prelekcja podawała 
gotowy przepis na radzenie sobie z  niespo-
dziewaną zmianą. omówiony został także 
stosunek ludzi do zmiany, a także sposobu bu-
dowania kultury firmy, w której ciągła zmiana 
nie wywołuje frustracji. następnie, po krótkiej 
przerwie technicznej, sala prelekcyjna prze-
mieniła się w salę bankietową, na której przy 
poczęstunku trwał networking wszystkich 
uczestników, partnerów wydarzenia, a  także 
zaproszonych gości. Gwiazdą wieczoru była 
grupa improwizacyjna Narwani z kontekstu, 
która skutecznie przełamała wszelkie lody, 
które jeszcze mogły występować wśród zgro-
madzonych. Dalsza część wieczoru upłynęła 
przy dyskusjach, omawianiu prelekcji, dziele-
niu się lessons learned, albo po prostu dysku-
towaniu o codzienności, bo każdemu przyda 
się też chwila relaksu.

dzania projektami i  wdrażania zmian. Piotr 
Serwin i  krzysztof Stachlewski przedsta-
wiali sposoby wdrożenia nowych przepisów, 
tak, by nie wstrzymać wewnętrznych pro-
cesów w firmie. okazuje się, że nie taki dia-
beł straszny jak go malują. tomasz janiak 
przestrzegał z  kolei przed podejmowaniem 
fatalnych decyzji w trakcie wdrażania zmiany. 
Wyciągał wnioski z  historii titianica, promu 
Challenger czy giełdowych krachów znanych 
i dużych firm. Uczestnicy otrzymali cała listę 
praktycznych porad czego nie należy robić. 

Po angielsku o projektach 
w Polsce – czyli jak nas widzą, 
tak nas piszą 

Anglojęzyczny strumień wiedzy otworzyli an-
thony Levey oraz andrew Noble. Ci przed-
stawiciele – wydawało by się – bardzo od-
ległych grup, bo Hr nieczęsto współpracuje 
z działem ciągłego doskonalenia, opowiadali 
o  jeszcze bardziej intrygującym w  tym kon-
tekście temacie – wdrożenia zmiany cyfrowej 
i  rozwoju centrum usług wspólnych. Jak wy-
glądała success story tego projektu, co mia-
ła do tego zmiana, czego po drodze nauczyli 
się project managerowie i  cała organizacja 

– tego można było dowiedzieć się właśnie 
z tej prelekcji. krzysztof Ogonowski dorzucił 
trochę teorii do tego strumienia praktyki i po-
kazał, co się dzieje, kiedy kierownik projektu 
spotyka doktora ADKAr®. Wystąpienie to 
udzieliło również odpowiedzi na pytanie, jak 
narzędzia służące do wdrażania zmian mogą 
pomóc w skutecznej implementacji potrzeby 
biznesowej. 

Modele wprowadzania zmian czy prowa-
dzenia projektów w  ostatnich latach były 
bardzo nośnym tematem. Któż nie słyszał 
o  podejściu Spotify? We Wrocławiu można 
było usłyszeć o  innym modelu, z  rodzimego 
podwórka, o  którym opowiedzieli Roman 
Reznikov i kostiantyn krykunov, pracujący 
w jednym z wrocławskich software house’ów, 
gdzie zespoły developerskie są wynajmowa-
ne przez zewnętrznych klientów do zbudo-
wania rozwiązania systemowego odpowia-
dającego na potrzeby biznesowe organizacji 
zewnętrznej. Jak zbudować zaufanie klienta 
i  nie nadwyrężać jego cierpliwości opowia-
dała historia wdrożeń romana i Kostiantyna. 
Z kolei Nicholas Holdcraft, Chief operation 
officer w  jednej z wrocławskich firm branży 
automotive odpowiadał na pytania czy i jakie 
zmiany musi wdrażać dyrektor, jakie modele 
przywództwa sprawdzają się w  dzisiejszych 

wszystkim zadawania pytań, budowania re-
lacji z innymi uczestnikami, wolontariuszami 
pMI, a  także z  prelegentami. nie zabrakło 
oczywiście konkursów z nagrodami w posta-
ci książek czy wejściówek na inne wydarze-
nia organizowane przez pMI poland Chapter. 
Już wiemy na przykład, że na tegorocznym 
13. Międzynarodowym Kongresie pMI pC na 
pewno nie zabraknie przedstawicieli Dolnego 
Śląska. Ale po kolei.... 

Wydarzenie oficjalnie otworzyli Paulina 
Gawlicka oraz Michał Prorok – wolontariu-
sze pMI Wrocław Branch. po zwyczajowych 
podziękowaniach zapowiedziano pierwszego 
z  prelegentów – Szymona Włochowicza, 
który opowiadał między innymi o  tym, dla-
czego wdrożenie systemów It to nie tylko 
robota dla ludzi z  It oraz jak zmiana podej-
ścia z serwisowego na kolaboracyjny wpływa 
na wyniki biznesowe tak wielowarstwowych 
i  skomplikowanych projektów jak wdrażanie 
systemów Erp. 

po tym wystąpieniu sala została podzielona 
na dwie mniejsze. W każdej z tak powstałych 
sal odbywały się równolegle prelekcje, któ-
re poza tematyką różniły się także językiem 

– prowadzone były po polsku lub angielsku. 

Po polsku o Polsce – czyli 
przykłady z praktyki

Jeśli znacie to uczycie oczekiwania na de-
cyzję sponsora czy komitetu sterującego, to 
zapewne do Was kierowana była prelekcja 
Przemysława Pietruszewskiego. Jak prze-
konać szefów, że warto dać szansę temu 
pomysłowi, który rekomenduje zespół i  jak 
prowadzić efektywne dyskusje z  wyższym 
kierownictwem, to wiedza, która przyda się 
wszystkim, których projekty utknęły na cią-
głych dyskusjach o zmianie czy zakresie pro-
jektu. podczas wystąpienia edyty i Remigiu-
sza Samborskich uczestnicy dowiedzieli się 
jak wygląda druga strona zmiany – co czują 
jej bierni uczestnicy, którzy także są intere-
sariuszami zmiany, ale jakże często nie za-
rządzanymi w  trakcie implementacji. W  ten 
sposób prelegenci próbowali zmienić punkt 
widzenia uczestników konferencji. Czy im 
się to udało? Zapytajcie Koleżanki i Kolegów, 
którzy wypełnili wrocławską salę hotelu IBIS 
Styles po brzegi. 

Drugi dzień konferencji to także pierwszy 
dzień obowiązywania GDpr (Global Data 
protection regulation), w polsce znana pod 
nazwą roDo. nie mogło więc zabraknąć 
tego tematu, oczywiście w kontekście zarzą-
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audience and speakers with top infrastruc-
ture.

Important to mention and to thank our main 
Sponsors, UBS (Gold), cIScO (Silver) and 
Whitecom (Bronze). thanks to them we were 
able to offer a great event to project Manage-
ment and Business Analysis enthusiasts.

Day 1: International speeches 
in historical place

this year we had the great honour to host 
Stefan Bossuwé, holistic business analyst 

– business analysis coach, trainer and con-
sultant. Stefan told us how Introducing the 
Holistic Business Analyst can help your busi-
ness. Michal coleman, worldwide program 
manager for project management learning at 
IBM, told us how Dealing with Data can give 
us an advantage in our field if data is under-
stood correctly. Simone jo Moore, the mixol-
ogist, service management and KM strategist 
and practitioner, a global speaker and master 

pAM Summit 2018 motto is Project Manage-
ment and Business analysis in Synergy!

this edition we were more than 150 par-
ticipants anxious and highly committed to 
participate and exchange points of views and 
knowledge in these business areas. 

For hosting the first day, the conference day, 
we selected Stara Zajezdnia, perfect spacious 
venue to conduct conference and network-
ing in a place with history (old tram Depot!). 
Currently adapted to host such type of events 
and others with added value of having a own 
Brewery, thing used by pMI to finish the day 
with networking beer time.

Second day, workshop day occurred at 
QUBUS Hotel, perfect place to provide our 

On 18th and 19th of june 2018, PMI Poland 
chapter krakow Branch had the opportuni-
ty to organize and provide to our audience, 
project management and business analy-
sis passionate, our biggest conference in 
krakow (Poland). PaM Summit is an inter-
national conference aiming to exchange ex-
periences between people not only working 
on projects but also interested in Business 
analysis and Project Management.

Most of all we would like to focus on the 
synergy between those two domains. It is 
a  great opportunity to meet other practi-
tioners and subject matter experts who can 
cast a  new light on issues related with busi-
ness analysis or with project management.
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Summit of Project and Analysis 
Managers in Krakow
roberto Soto Entrena
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project Manager for pAM Summit 2018. 
MBA graduate at Cracow School of Busi-
ness – Cracow University of Economics 
(UEK), Master of Science in professional 
Communication at Clark University (USA) 
and Bachelor in telecommunication Engi-
neering in the field of Electronic Systems 
at UpM (Universidad politécnica de Madrid 

– Spain), with experience in telecommunica-
tion, Automotive, Energy industries and Erp 
systems.

Holds prInCE2 Foundation and pSpo 
certificate. He has been working for sever-
al companies such as Ericsson, IBM, Delphi, 
ABB and Comarch. Currently working as 
product Manager in Kraków.

Eager for constant learning and looking 
for new challenges, with large Agile & Wa-
terfall software development experience.

Roberto Soto 
Entrena

tions about Relationship Agility in a World of 
Constant Change. How mixing frameworks to 
stand steady on the shifting business sand 
can help? When the world of business whizzes 
by so fast and project speed needs to match 
operation capability, we need the know-how 
to knit together the various frameworks and 
skills.

Impossible is nothing 
if you have a great team!

In the end, I would like to thank to the whole 
people that make this project possible. these 
are from PaM Summit core Management 
and team; ryszard Kolodziej, paweł Grze-
bień, Justyna Szmajduch, Dorota Kulikowska, 
Dominika Zygadło, Mateusz treliński, Karoli-
na paździor, Karolina rydz, rafał Miś, Maciej 
łosiński, Karolina Cislo, Agnieszka Walewska, 
nikola Banska, Maja Sergijenko, Małgorzata 
Kazak, Viktoriia Chernetska, Inga rasniuk.

Especially I  would like to thank Michał 
Kasprzyk for extraordinary conduct of our 
event and engagement of audience to get in-
volved and active.

I  would also like to thank the volunteers 
of PMI Poland chapter, always eager to 
help and provide support: Agnieszka Krogulec, 
Miroslaw Dabrowski, Lukasz paluszkiewicz, 
Joanna Jarosz, Kamila Czerniak and Kamila 
Mandziak.

Looking forward to see you on pAM Summit 
2020!

Day 2: Professional workshop 
with best leaders in the industry

First day evening was a great time together to 
relax a bit a get ready for the next challenging 
day of workshops. over 50 participants had 
the great opportunity to continue during the 
second day of the event, workshops, a dynam-
ic day with our speakers where more in prac-
tice time was achieved. 

the workshop held by Giancarlo duranti 
was all about Agile Business Analysis: how to 
apply agile practices to business analysis in an 
agile context with an agile mindset. In spite 
of those that believe that the role of the busi-
ness analysts has been marginalized by the 
agile approaches to business problems, or-
ganizations that have adopted agile business 
analysis practices have been able to maximize 
their business value. this workshop illustrated 
the role of the Agile Business Analyst and the 
techniques to be applied to support not only 
one Agile project but also the development of 
the whole organization in the path to achieve 
a more agile stance.

Mark kozak-Holland showed us that Man-
aging Impossible Projects is possible! When we 
say “nothing’s impossible,” we usually mean 
that given unlimited time, unlimited resources, 
and really flexible performance standards, we 
can do anything. “Give me a lever long enough 
and a  platform to rest it on, and I  will move 
the world” said Archimedes, but he was ob-
viously not a  project manager. our projects 
are constrained: the iron triangle of resources, 
time, and mandatory scope are only three of 
the dimensions that restrict our options. In 
project management, the question is whether 
the project is operationally possible, able to be 
done within the envelope of our constraints. 
Managing impossible projects is something 
every project manager faces sooner or later, 
and in this stimulating, inspiring, and practical 
workshop attendees learnt how to spot “im-
possible” projects early, find creative solutions 
to many “impossible” problems, make the 
business case for change, kill the truly impos-
sible ones before they get out of hand.

Introduction to TRIZ Functional Analysis 
and Trimming was a  topic of workshop pro-
vided by Michal Halas. Small teams had 
chance to analyse a system by building func-
tional model and employing trIZ trimming 
for simplification. this one-day workshop in-
spired us with fresh ideas coming from trIZ 
methodology

Simone jo Moore encouraged the partic-
ipants of her workshop to answer the ques-

trainer covered a  topic of Transition to Inno-
vation - A  way of thinking and being. If you 
were curious how to survive in innovating 
times, this was your speech. If you were in-
terested how PMI Business Analysis Approach 
in Practice looks like you could listen to the 
speech of Giancarlo duranti, consultant and 
trainer project manager with many certifica-
tions, including pMp, pgMp and pMI-ACp.. 
kaimar karu, It product & service manage-
ment expert, lead author of ItIL® practitioner, 
shared his knowledge on how to incorporate 
a  Practical use of Agile principles in Project 
Management in support of Digital Transfor-
mation. He confirmed that successful Digital 
transformation initiatives are a lot less about 
technology than they are about enabling peo-
ple, rethinking business processes, and im-
proving everyday working practices. Michal 
Halas, trIZ expert, member of two supervi-
sory boards, trainer at oDItK Group, took us 
on a journey to Solving difficult problems, how 
TRIZ can help? If you still do not know trIZ 
and missed this one, you must look for next 
Michal’s event! Mark kozak-Holland, phD, 
pMp, senior business transformation consult-
ant at DXC technology & lessons-from-histo-
ry founder, told us what is so special in Man-
aging difficult stakeholders – 3 case studies 
helped us to understand the concepts. What 
could you learn from 3 very different leaders: 
Fillipo Brunelleschi (Florence Duomo), Bruce 
Ismay (titanic), Charles Lindbergh (first-ever 
transatlantic solo flight)?

this year the variety of speaker’s expertise 
and conference topics allowed our audience to 
enjoy intense speeches and be able to “take-
aways”. We strongly focused on selecting 
speakers that can provide real business exam-
ples and cases. 

the added value for this 2018 edition, it 
was the inclusion of mini-workshops dur-
ing conference day, giving the audience the 
change to discuss in more detail any topic 
regarding the speech or any other related to 
the business.

Having the chance to be in close contact 
with the speaker professional is crucial to gain 
a real value from a conference, we strongly be-
lieve on it. this added value for the participant 
provides not only the chance to listen, but 
also to interact and have “hands dirty” work-
ing closely with the speaker.

to close the day, we celebrate the 15th Anni-
versary of pMI pC and what better than with 
a beer in a Brewery, cheering all together for 
the great conference day and for pMI poland 
Chapter.
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„Wszystko co piękne jest, przemija...” – śpiewał niegdyś Grzegorz turnau, 
podobnie tegoroczne wakacje dobiegły końca. Zazdrościmy oczywiście tym 
z Was, którzy urlop mają jeszcze przed sobą, jednak znacząca większość zapew-
ne dawno już zapomniała o odbytych wojażach. tymczasem zarówno w życiu 
codziennym jak i w projektach powinniśmy pamiętać o wartości płynącej z ana-
lizy zdobytych doświadczeń i dlatego właśnie chcielibyśmy przedstawić poniżej 
rejestr wakacyjnych doświadczeń naszych Czytelników.

Wraz z  końcem sierpnia zakończył się również nasz tegoroczny konkurs. 
Z nadesłanych prac wynika, że był to okres bardzo aktywny, a nasi Czytelni-
cy są fanami podróżowania wszelkimi możliwymi środkami transportu: lotni-
czymi, kolejowymi czy nawet wodnymi. Z Agnieszką wybraliśmy się w podróż 
w chmurach i razem pobujaliśmy trochę w obłokach. Anna zabrała nas na spływ 
pontonem, gdzie nawet wartki nurt rzeki w trakcie raftingu nie był w stanie od-
ciągnąć jej od lektury. Zapewne czuwał nad nią posejdon nadesłany przez Anię. 
łukasz przybliżył nam historię podziemnego transportu kolejowego. tomek po-
kazał, jak ta gałąź transportu otworzyła się na pasażerów dzięki stacjom metra. 
podziemia były również inspiracją oli, z  która zwiedziliśmy chodniki zabytko-
wych kopalni oraz Vlada, który wraz ze Strefą zwiedzał kopalnie soli w Wieliczce. 
odpoczywaliśmy również w parku z Jolantą, spędzaliśmy czas na wczasach we 
Francji z  tomkiem. Byliśmy w górach z Andrzejem i nad jeziorami z Martyną 
i z Jackiem. Zdjęcia nadsyłali do nas Czytelnicy z całej polski. Bardzo nas cieszy, 
że „Strefa pMI” towarzyszy Wam w odpoczynku!

niemniej jednak przyszedł czas na podsumowanie i rozstrzygnięcie naszego 
konkursu. pomimo tego, że wszystkie przesłane zdjęcia bardzo nam się podoba-
ły i wzbudziły spore zainteresowanie w redakcji musieliśmy zmierzyć się z tru-
dem wyłonienia zwycięzców. Złożone z członków redakcji jury oceniało prace 
w  kategoriach: kreatywność, kompozycja, ogólne wrażenie estetyczne, zwią-
zek z tematem wakacji i zaprezentowanie „Strefy pMI”. Decyzja nie była łatwa, 
ponieważ poziom prac był bardzo wyrównany. poniżej prezentujemy laureatów 
pierwszych 3 miejsc wraz z wygranymi nagrodami. Dodatkowo, najlepsze zdję-
cia zostały nagrodzone roczną prenumeratą „Strefy pMI” w wersji papierowej. 
redakcja będzie kontaktować się z autorami nagrodzonych prac w celu usta-

lenia adresu wysyłki.

Oto nasi zwycięzcy:
Miejsce 1: anna – Rafting ze Strefą
nagroda: Voucher umożliwiający darmowe uczestnictwo w konferencji 
psychologia w Biznesie i Zarządzaniu projektami organizowanej przez 

pMI poland Chapter oddział Wrocław w 2018 roku. 

Miejsce 2: Vlad – Wieliczka – „digging into 
knowledge”
nagroda: Książka związana z tematyką zarządzania projektami.

Miejsce 3: agnieszka – Strefa buja w obłokach
nagroda: Książka związana z tematyką zarządzania projektami.

jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie!
pomimo tego, ze konkurs już się zakończył, zapraszamy wszystkich tych, 

którzy wyjazdy maja jeszcze przed sobą do przesyłania zdjęć. Zawsze miło jest 
nam widzieć jak spędzacie czas z naszym kwartalnikiem i stanowi to dla nas 
motywację do kontynuacji wolontariatu w ramach „Strefy pMI”. Co więcej jeżeli 
Wasze zdjęcie pojawi się na naszym profilu Facebook’owym, możecie otrzymać 
papierowe wydania naszego kwartalnika.

Z pozdrowieniami!
Redakcja

oprac. Andrzej Kacperski

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny Strefy PMI

Zdjęcia nagrodzone

Miejsce 1: anna – Rafting ze Strefą

Miejsce 2: Vlad – Wieliczka – „digging into knowledge”

Miejsce 3: agnieszka – Strefa buja w obłokach
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Pozostałe prace konkursowe i pozakonkursowe

Andrzej z Katowic

Ania z Warszawy

Jacek z Lublina

Kuba ze Szczecina

ola z Sopotu ola z Sopotu

łukasz z Wrocławia

tomasz z Kalisza

piotr z łodzi

Magda ze Szczecina Martyna z poznania

Jacek z Lublina Jolanta
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Angażowanie się w  życie pMArtu stawia przed 

członkami wiele wyzwań i korzyści. Wszystko po 

to, aby wspólnie poszerzać wiedzę o zarządzaniu 

projektami oraz popularyzować ją wśród mło-

dych inżynierów. rozwijamy tym samym umie-

jętności pracy zespołowej oraz uczymy się pro-

wadzić projekty naukowe. Dzielenie się zdobytą 

wiedzą oraz informacjami buduje zaangażowanie 

wśród społeczności Koła. Jak to robimy?

Po pierwsze: komunikacja
Zmotywowany zespół to nie wszystko, aby osią-

gnąć zdefiniowany cel. Istotną rolę odgrywa 

komunikacja. Efektywne porozumiewanie się 

w  realizowanych przez nas projektach sprawia, 

że wszyscy jej członkowie mają lepsze spojrzenie 

na dane zagadnienie, są w  stanie podejmować 

korzystniejsze decyzje, a  także lepiej planować 

pozostałe do wykonania zadania. Komunikacja 

ma również znaczny wpływ na atmosferę pra-

cy. przekłada się to bezpośrednio na motywację 

i zaangażowanie do działania, rzetelną współpra-

cę i  jest przede wszystkim kluczem do sukcesu 

w realizowanych projektach. Co więcej, skutecz-

ne zarządzanie przez naszych kierowników pro-

jektów opiera się właśnie na wzajemnym przeka-

zywaniu sobie informacji.

Jak sprawić, by komunikacja w naszych zespo-

łach projektowych, mimo licznych zajęć i wykła-

dów na różnych wydziałach uczelni, wciąż prze-

roku i  liczy już około 50 osób. po kilku latach 

stało się jedną z najbardziej aktywnych organiza-

cji zrzeszających studentów, których łączy jeden 

wspólny cel – pogłębianie i popularyzacja wiedzy 

o zarządzaniu projektami. podejście pragmatycz-

ne, a może teoretyczne – w naszym Kole każdy 

pasjonat znajduje odpowiedni dla siebie projekt 

umożliwiający mu rozwinięcie skrzydeł.   

Motywacja, cele, korzyści
Motywowanie ludzi do działania również stoi 

wysoko w hierarchii ważności w naszym Kole. Ze 

względu na niezarobkowy charakter organizacji, 

musimy ograniczać się do motywacji niema-

terialnej. Dzięki temu stajemy się w  tym coraz 

lepsi. Głównym motorem do działania zespołów 

projektowych jest wspólny cel. Czasami ciężko 

jest taki znaleźć, lecz kierownicy projektów stają 

na wysokości zadania by go określić i sprawić, by 

utożsamił się z nim cały zespół. Budowanie wizji 

oraz dobrego wspólnego celu to główne wyzwa-

nia w pMArcie. 

Stać się prawdziwym naukowcem, spędzać 

czas w barze ucząc się o projektach, a może 

zamienić się w  szkoleniowca? te i  wiele in-

nych aktywności podejmujemy aby posze-

rzać wiedzę o zarządzaniu projektami. jak to 

wszystko dzieje się w warszawskim PMarcie? 

Przeczytajcie sami!

W  Kole naukowym Zarządzania projektami 

pMArt, działającym przy politechnice Warszaw-

skiej, realizujemy między innymi takie projekty 

jak: BarCamp, Konferencja project Engineering, 

Kreatywna przestrzeń czy szkolenia. trudno 

wymienić w  tym miejscu wszystkie projekty, 

jednakże należy podkreślić, że same projekty to 

nie wszystko. pMArt to przede wszystkim ludzie, 

którzy są otwarci na współpracę, czego żywym 

dowodem są kooperacje z  innymi kołami na-

ukowymi w takich projektach jak SolarBoat czy 

WUtracing. 

organizacja non-profit, która cieszy się dużą 

popularnością wśród studentów i  doktorantów. 

niemożliwe? A  jednak. Koło naukowe pMArt 

działa na politechnice Warszawskiej od 2009 

Studenckie projekty 
— czyli jak to robi warszawski PMArt
Mateusz Szymborski, Karol Bocian
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przyszły magister Global production Engine-
ering and Management na politechnice War-
szawskiej. Aktualnie uczący się w technische 
Universiteit Eindhoven w Holandii na kierunku 
Industrial Engineering & Innovation Sciences. 
przygodę z projektami rozpoczął działając 
m.in. w Samorządzie Studentów pW i Kole 
naukowym Zarządzania projektami „pMArt”. 
Lubi angażować się w co raz to nowe przed-
sięwzięcia. Zainteresowany nowoczesną tech-
nologią i zarządzaniem projektami.

od lat związany z politechniką Warszaw-
ską, gdzie obronił tytuły inżyniera z dziedzi-
ny: Informatyka oraz Zarządzanie i Inżynieria 
produkcji oraz tytuł magistra ze specjalności 
Sztuczna Inteligencja. Dwa lata piastował 
funkcję prezesa Koła naukowego Zarządza-
nia projektami ,,pMArt’’. W branży It pracuje 
już ponad 3 lata na stanowisku programista 

.net. Współtworzy bloga: Kierownikprojektu.
com. Interesuje się agentami programowal-
nymi, zarządzaniem projektami oraz inżynierią 
produkcji.

Mateusz 
Szymborski

Karol
Bocian

społów, osiągnięcie sukcesu nigdy nie przychodzi 

łatwo. Właśnie wiedza z zarządzania projektami 

umożliwia nam przemyślaną ich realizację i  zaj-

mowanie kolejnych kartek z  kalendarza cieka-

wymi wydarzeniami. Zbieramy ogromną ilość 

doświadczenia, a  nasze style i  podejście do za-

rządzania wyklarowują się, co widać w różnych 

podejściach naszych kierowników projektu.

* * *
Koło naukowe Zarządzania projektami pMArt 

to nie tylko zbiór zasad zarządzania projektami, 

lecz organizacja ucząca się i dynamicznie zmie-

niająca. tworzą ją studenci pasjonaci, ale nie 

można w tym miejscu zapomnieć o wszystkich 

osobach z różnych przedsiębiorstw goszczących 

na naszych spotkaniach. to oni ukierunkowu-

ją nasz sposób myślenia na dane zagadnienie, 

przedstawiają praktyczne przykłady zastosowa-

nia teoretycznej wiedzy oraz są naszymi mento-

rami, motywując nas tym samym, by sięgać po 

marzenia i  być prawdziwymi, dobrymi pM-ami 

w  przyszłości. Ci wszyscy ludzie są nieodzow-

nym elementem Koła. Jeśli zainteresowaliśmy 

Cię naszą działalnością lub chcesz nawiązać 

z  nami współpracę, zachęcamy do zapoznania 

się bliżej z  naszą działalnością — szukając nas 

w Internecie pod hasłem ,,pMArt’’!

nak nie wszystko uda nam się pogodzić, a słowo 

dane naszym kolegom z zespołu jest cenniejsze 

od złota. Z  racji niemożliwości uczestniczenia 

w spotkaniu ciałem, staramy się czynnie uczest-

niczyć w  miarę możliwości przez Skype’a  lub 

inne podobne narzędzia. nietrudno się domy-

ślić, że mając setki pomysłów na minutę trudno 

wszystko omówić i  o wszystkim pamiętać pod-

czas spotkań. W komunikowaniu się w grupach 

projektowych, publikowaniu informacji o  cie-

kawych wydarzeniach i  nie tylko, wspieramy 

się między innymi naszą grupą założoną na Fa-

cebooku, powszechnym Messengerem, a  także 

aplikacją do grupowej komunikacji — Slackiem. 

ponadto, korzystamy z narzędzi służących do or-

ganizowania pracy w naszych zespołach, takich 

jak trello czy Asana, dodatkowo wspieramy się 

dokumentami Google’a oraz e-mailami. pomaga 

to nam w  sprawnej komunikacji w  zespołach, 

a także z zarządem Koła przy przekazywaniu do-

kumentacji projektowej. Dzięki temu nie musimy 

martwić się, że część dokumentów zostawiliśmy 

w  domu. przy okazji uczymy siebie nawzajem 

obsługi tych narzędzi, co sprawia, że jesteśmy 

lepiej przygotowani do pracy zawodowej.

Każdy zespół projektowy sam dobiera sobie 

grupę narzędzi, z  której będzie korzystał. Cza-

sem wystarczą 2-3 spotkania a  reszta zadań 

odbywa się zdalnie. W przypadku większych pro-

jektów niezbędne jest wykorzystanie rozwiązań 

pozwalających skutecznie zarządzać zadaniami 

i  szybko komunikować się z członkami zespołu 

projektowego.

Wiedza, wnioski, doświadczenia
o  wykorzystywanych przez nas narzędziach 

można by powiedzieć o  wiele więcej. Jednak-

że najwyższy czas poruszyć temat zarządzania 

wiedzą. Jest to istotne zagadnienie ze względu 

na opuszczanie przez absolwentów nie tylko 

kierunku studiów, ale całej pMArtowej społecz-

ności. Zbieranie doświadczeń jest bardzo ważne, 

ponieważ większość studentów działa w pMAr-

cie tylko dwa lata.

Wracając do tematu, każdy z naszych kierow-

ników projektu prowadzi kartę projektu, którą 

skrupulatnie wypełnia wraz z  postępem prac. 

nie sposób zapomnieć o  końcowych raportach, 

które informują Zarząd o naszych wszelkich suk-

cesach i porażkach, a także budują wiedzę Koła 

o przeprowadzonych projektach. Wszystko to po 

to, by poprawiać nasze osiągnięcia w przyszłości 

i, jak wspomnieliśmy, przekazać cenną wiedzę 

naszym następcom.

Mimo tak licznych narzędzi wspierających 

pracę, nagromadzonych przez lata cennych 

wskazówek i raportów oraz zaangażowanych ze-

biegała na wysokim poziomie? Jest to niezwykle 

trudne zadanie dla zapracowanych studentów, 

jednakże na wszystko jest rozwiązanie. W Kole 

naukowym Zarządzania projektami pMArt sta-

wiamy przede wszystkim na integrację wśród 

członków naszej społeczności. W  tym celu, co 

tydzień spotykamy się w  murach uczelni, aby 

poszerzać wiedzę, uczyć się od zaproszonych 

gości, wspólnie realizować zadania, a  przede 

wszystkim dyskutować na temat realizowanych 

projektów. projekt Mentor to jedno z  naszych 

przedsięwzięć, w  którym integrujemy nowych 

członków Koła poprzez przydzielanie im men-

torów, czyli doświadczonych pMArtowiczów. 

Wprowadzają oni studentów, pokazując nasze 

zwyczaje i zasady, by łatwiej i szybciej mogli brać 

czynny udział w działalności Koła.

oficjalne spotkanie nie jest dla nas końcem in-

tegracji z innymi. Zaraz po nim przenosimy się do 

pobliskiej knajpki, gdzie w luźniejszej atmosferze 

kontynuujemy tematy poruszone na spotkaniu. 

Spotykamy się znacznie częściej niż tylko raz 

w tygodniu. Zazwyczaj robimy to w pokoju Koła 

w grupach projektowych. 

Nauka poprzez praktykę
Członkowie Koła wcielają się w rolę kierowników 

projektów lub członków zespołów projektowych 

i  razem realizują takie projekty jak konferencje 

z  zaproszonymi osobami z  przedsiębiorstw, se-

minaria pogłębiające wiedzę z  zarządzania pro-

jektami czy targi pracy dla naszych kolegów. 

należy zaznaczyć, że cała działalność opiera się 

na metodykach używanych w firmach na całym 

świecie. Ułatwia to nam start w naszej zawodo-

wej karierze. Jednakże nie wszystkie projekty re-

alizujemy zgodnie z wytycznymi danej metodyki. 

Jesteśmy też naukowcami i wymyślamy własne 

sposoby rozwiązania problemu, a  także robimy 

wariacje już istniejących. ponadto, każde zreali-

zowane przez nas przedsięwzięcie jest brane pod 

lupę. Weryfikujemy, mierzymy, sprawdzamy, czy 

projekt osiągnął sukces oraz co najważniejsze, 

wyciągamy wnioski, które są cennymi wskazów-

kami w  kolejnych projektach. Wspomagają nas 

w  tym między innymi narzucone przez zarząd 

szablony dokumentów z  najważniejszymi pyta-

niami: ,,Jaki jest cel projektu?’’, ,,Jakie są miary 

sukcesu?’’.

Z technologią za pan brat
Jesteśmy w XXI wieku i w pełni to wykorzystu-

jemy. Jak na prawdziwych studentów przystało, 

chcemy być w kilku miejscach jednocześnie, by 

móc na spokojnie zrealizować nasz plan dnia. 

Zdarza się, że dochodzimy do wniosku, że jed-
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się wiedzą w problematyce, w której czują się 
najlepiej.

Rozgrzewka
Konferencję rozpoczęła się od… akcji ratun-
kowej! A  to wszystko za sprawą Grzegorza 
Szałajko, który przedstawił w  jaki sposób 
wyprowadzić projekt z tarapatów i przywrócić 
w  nim kontrolę, a  także motywację zespołu. 
równolegle, za sprawą Sponsora Konferencji 
(KpMG) i  ich specjalisty – Piotra Pawlaka, 
można było zasięgnąć wiedzy na temat Chan-
ge Managementu. W  pierwszym bloku zajęć 
nie zabrakło także zajęć czysto praktycznych. 
przedstawiciele Bosch polska – katarzyna 
Nowak i Michał Zieliński wprowadzili uczest-
ników w niezmiernie ważny (i często pomijany) 
temat lessons learned.

Kiedy emocje na chwilę opadły, przyszedł 
czas na oficjalne otwarcie Konferencji. Koor-
dynator programu aleksandra Pryczek przy-
witała uczestników, a  następnie oddała głos 
kolejnemu prelegentowi. opiekun SKn Zarzą-
dzania projektami, dr Bartosz Grucza – dy-
daktyk, konsultant i kierownik projektów, opo-
wiedział o  aktualnych trendach i  nowinkach 
w  zarządzaniu projektami. po przerwie obia-
dowej przyszedł czas na keynote speakera te-

wego Zarządzania projektami Szkoły Głów-
nej Handlowej w  Warszawie. W  tym roku, 
w dniach 9-11 maja, w budynku głównym SGH 
odbyła się już trzynasta edycja tego rozpozna-
walnego eventu. Wzięła w nim udział niemal 
setka uczestników – zarówno studentów, jak 
i przedstawicieli biznesu.

Merytoryka ponad wszystko
W  ramach konferencji, uczestnicy mieli moż-
liwość brać udział w  trzech ścieżkach tema-
tycznych – project Management, Soft Skills 
oraz Agile. Założeniem organizatorów było 
zapewnienie jak najwyższego poziomu me-
rytorycznego, angażując wybitnych specjali-
stów w swojej dziedzinie. prelegenci nie mieli 
narzuconego tematu wystąpienia – każdy 
z nich miał pełną dowolność, przez co dzielili 

Zadowoleni uczestnicy, prelegenci z  naj-
wyższej półki, najlepsza publiczna uczelnia 
ekonomiczna w  Polsce, wysoko oceniana 
gala networkingowa i  kilkunastu zaangażo-
wanych wolontariuszy. czego chcieć więcej?

Cofnijmy się do początku maja 2018 roku. 
Długi weekend trwa w  najlepsze, studenci 
wypoczywają przed zbliżającą się powoli se-
sją, a  kilkunastu pasjonatów przeżywa jedne 
z najbardziej stresujących dni w swoim życiu. 
Co chwila pojawiają się nowe nieprzewidziane 
sytuacje z każdej możliwej strony, a mimo to 
wytrwale działają, aby dopiąć na ostatni guzik 
projekt, nad którym pracowali przez ostatnie 
kilka miesięcy.

Mowa o trzydniowej konferencji o tematyce 
zarządzania projektami project Management 
Days, corocznym wydarzeniu organizowanym 
przez członków Studenckiego Koła nauko-
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Kultowa konferencja dla studentów 
i nie tylko
XIII edycja Konferencji PMDays 

robert Augustyniak
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pasjonat zarządzania projektami, specjalista 
ds. projektów w pZU, wolontariusz pMI pC, 
współorganizator XIII edycji pMDays, a tak-
że miłośnik górskich wycieczek i  podróży 
pociągiem.

Robert 
Augustyniak

merytoryki i  zajęć praktycznych, mógł wziąć 
udział w  inspirującym szkoleniu Leadership 
Tango łączącym umiejętności miękkie z  tań-
cem. nauki można było pobierać od agnieszki 
Gasperini i  jej tanecznego partnera. niedo-
bór adrenaliny? Sposobem na jej podniesienie 
była możliwość przejechania się w  roli pa-
sażera, ulicami Warszawy, sportową teslą S. 
Wgniatające w  fotele przyspieszenie od 0 do 
100km/h w niewiele ponad 4 sekundy z pew-
nością zadowoliło nawet największych kone-
serów szybkich samochodów. Chęć zwykłej 
zabawy? Zapewniła ją kapela, która muzyką 
na żywo umilała rozmowy i  zabawę podczas 
gali. rozładowany telefon nie pozwala zrobić 
pamiątkowego selfie? Fotobudka przeżywała 
prawdziwe oblężenie!

Na zakończenie
tegoroczna edycja project Management Days 
spotkała się ze sporym zainteresowaniem 

– studenci są coraz bardziej zainteresowani 
rozwojem w  kierunku project managementu, 
a  biznes – rozwojem swoich pracowników. 
Każde z zajęć kończyły się serią pytań, na któ-
re prelegenci bardzo chętnie i obszernie odpo-
wiadali. 

Zapewne dla większości Czytelników spo-
ra część nazwisk wspomnianych w  tekście 
będzie znana. nic dziwnego, wielu z nich jest 
w  mniejszym bądź większym stopniu związa-
nych z pMI poland Chapter – jedynym (oprócz 
SGH) partnerem strategicznym tegorocznej 
edycji.

organizatorzy przyszłorocznej, czternastej 
edycji tej popularnej konferencji staną przed 
niełatwym zadaniem. poprzeczka została za-
wieszona wysoko, prelegenci pokazali się z jak 
najlepszej strony, a kwestia organizacji same-
go wydarzenia również została wysoko oce-
niona. pozostaje z niecierpliwością czekać na 
to co SKn Zarządzania projektami przygotuje 
na wiosnę 2019 roku. Chcesz być na bieżąco? 
Śledź fanpage na Facebooku: project Manage-
ment Days – pMDays!

dr ewy Sońty-drączkowskiej – wykładowcy 
SGH. poruszone zostały zagadnienia związane 
z zarządzaniem projektami w startupach, które 
niekoniecznie można znaleźć w pMBoKu. Już 
w następnym slocie czasowym nadeszła odpo-
wiedź ze strony pMI. nie kto inny jak agniesz-
ka krogulec, prezes pMI pC, przeprowadziła 
szkolenie z  narzędzi projektowych, o  których 
mówi najsłynniejsza lektura pM-ów na świe-
cie. narzędzia projektowe są zbędne, jeżeli nie 
ma projektu – to oczywiste. Ale aby powstał 
projekt, najpierw musi narodzić się pomysł. 
Magiel Kreatywności, czyli jak generować naj-
lepsze pomysły – to tytuł warsztatu poprowa-
dzonego przez ewę kokolus i  kiryla Salatę. 
Były to zajęcia, które zostały ocenione najle-
piej z całej ścieżki i uplasowały się na trzecim 
miejscu ze wszystkich w opinii uczestników.

Trochę Agile, trochę Lean…
Część tematów ostatniej, trzeciej, ścieżki 
była związana z  Agile. należy zaznaczyć, że 
stosowanie metod Agile wcale nie oznacza 
bycia Agile. przekonywał o  tym Piotr Ogo-
nowski – doświadczony manager, konsultant 
i trener. Dokonanie transformacji korporacji do 
stosującej podejście zwinne wymaga szeregu 
skomplikowanych działań. opowiedział o nich 
wybitny specjalista, przedsiębiorca, informa-
tyk – Mirosław dąbrowski. transformacja 
oznacza nie tylko mentalne, merytoryczne czy 
praktyczne zmiany. Bardzo ważny jest także 
aspekt prawny i  tak zwane „umowy agilne”. 
Swoją wiedzą ekspercką w  tym zakresie po-
dzielił się łukasz Węgrzyn – prawnik specja-
lizujący się między innymi w transformacjach 
cyfrowych i zwinnych.

oprócz tematów zwinnych, poruszone zo-
stały także aspekty lean management. jakub 
kocjan, specjalista w  zakresie odchudzania 
organizacji, od strony praktycznej omówił pro-
jekty doskonalące i podejścia takie jak Kaizen 
czy Six Sigma. 

Sytuacja kryzysowa dopada niemal każdy 
projekt czy startup. Mikołaj Winkiel, przed-
stawiciel startupu Brand24, na przykładach 
z działalności firmy opowiedział w jaki sposób 
z nich wybrnąć i co mogą wnieść do organizacji. 

Nie samą nauką PM ży je
Konferencja nie ograniczyła się tylko do zajęć 
w  salach wykładowych. Drugiego dnia kon-
ferencji, w podziemiach SGH, odbyła się wie-
czorna gala networkingowa, podczas której na 
uczestników czekały kolejne wspaniałe atrak-
cje. Jeżeli komuś w dalszym ciągu brakowało 

gorocznej edycji. W tej roli wystąpił profesor 
andrzej Blikle, który przedstawił coraz popu-
larniejszy temat turkusowych organizacji XXI 
wieku. Mieszanka zaangażowania, merytoryki, 
praktyki i  dowcipu sprawiły, że zajęcia profe-
sora były bardzo inspirujące dla słuchaczy.

Być miękkim, a nie twardym
rokrocznie największym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia o  tematyce umiejętności 
miękkich, które w tym roku zostały ocenione 
wyjątkowo dobrze. I tak najlepszym prelegen-
tem konferencji jednogłośnie została arleta 
Guzowska-kusaj, która pomogła zagłębić 
się w umysł project Managera i zdiagnozować 
czyhające na niego pułapki. Drugie miejsce 
przypadło Wojciechowi Woźniczce – auto-
rowi książek i  negocjatorowi, który zdradził 
w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, aby osiągać 
swoje cele w duchu strategii win-win. 

project Manager musi posiadać cechy przy-
wódcze, aby skutecznie zarządzać zespołem. 
temat ten, podobnie jak motywowanie i  in-
spirowanie pracowników, poruszył Maciej 
Nowosad – konsultant biznesowy z doświad-
czeniem międzynarodowym. Jednakże same 
cechy przywódcze nie wystarczą, aby uzyskać 
autorytet wśród podwładnych. katarzyna 
Syrówka, trenerka biznesu, mentorka i  prak-
tyk biznesowy z wieloletnim doświadczeniem, 
przeprowadziła warsztat, podczas którego 
uczestnicy mogli zapoznać się z  kluczowy-
mi czynnikami budowy autorytetu, a  także 
sprawdzić swoje predyspozycje przy użyciu 
specjalnie przygotowanego testu. Jeżeli kie-
rownik projektu nie radzi sobie z  organiza-
cją komunikacji w  zespole lub ma problem 
z konfliktami, być może potrzebuje w swoim 
zespole facylitatora. Jego zakres obowiązków 
koncentruje się na polepszaniu komunikacji 
między osobami oraz mediacji. o  specyfice 
tego zakresu obowiązków opowiedział Paweł 
dąbrowski – doświadczony facylitator, anali-
tyk biznesowy i kierownik projektów.

Typowe zarządzanie projektami
Ścieżka „project Management” była ukierun-
kowana na doskonalenie warsztatu przyszłych 
i  obecnych kierowników projektów. Uczest-
nicy mieli okazję wysłuchać Marii Parysz 

– kierownik projektów, założycielki startupów 
oraz pomysłodawcy pierwszej edycji pMDays. 
Maria zdradziła metody doskonalenia produk-
tu podczas prelekcji o chwytliwym tytule: No 
bullshit project & product management. te-
matyka startupów towarzyszyła wystąpieniu 
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Simon Sinek to nazwisko, które mało komu nic nie 

mówi. Wykładowca i pisarz, ale także, a może przede 

wszystkim – mówca motywacyjny. Jego międzyna-

rodowa kariera zaczęła się od zadania jednego, jak-

że prostego pytania – dlaczego? Jego wystąpienie 

podczas tED obejrzano w serwisie youtube prawie 

9 milionów razy! od tamtej pory Simon występował 

między innymi jako mówca motywacyjny dla takich 

marek jak Microsoft czy Wal-Mart, ale także przed 

Kongresem Stanów Zjednoczonych. W swoich wy-

stąpieniach zachęca ludzi do robienia tego, co ich 

inspiruje. W tym roku inspirował społeczność ABSL 

w polsce, dzięki czemu jest jeszcze bardziej rozpo-

znawalny w kraju nad Wisłą.

W  jednym z  konkursów organizowanych przez 

pewną firmę szkoleniową udało mi się wygrać trze-

cią w kolejności książkę Sineka – Liderzy jedzą na 

końcu. po przeczytaniu pierwszego rozdziału zda-

łem sobie sprawę, że Simon jest równie dobrym 

pisarzem co mówcą. Jego niezwykły zmysł story-

tellingu jest nie do podrobienia i  chociaż pierwszy 

rozdział był w zasadzie wstępem, uzasadnieniem do 

napisania tej książki, to historia w  nim przytoczo-

na wciągała bez reszty, a wyobraźnia malowała to, 

o czym opowiadał autor. 

Książka składa się z  ośmiu części, w  których 

Sinek próbuje przekonać nas do postępowania we-

dług zaproponowanego przez niego planu gry. robi 

to przytaczając argumenty, z  którymi ciężko się 

spierać – zaczyna od pokazania, że jedną z  pod-

stawowych potrzeb większości ludzi jest poczucie 

Z koncepcją „Zaczynaj od DLACZEGo” spotkałam 

się po raz pierwszy kilka miesięcy temu oglądając 

udostępnione w  portalu youtube wystąpienie Si-

mona Sineka na konferencji tED. Już wtedy pre-

lekcja wywarła na mnie niesamowite wrażenie 

i  w  związku z  tym z  nie mniejszym zainteresowa-

niem sięgnęłam po książkę pod tym samym tytułem. 

W publikacji autor wyjaśnia genezę powstania kon-

cepcji zaczynania od DLACZEGo oraz szczegółowo 

omawia poszczególne jej elementy: tzw. złoty krąg: 

DLACZEGo, JAK, Co – które odpowiadają trzem 

głównym obszarom mózgu. Celem, który przyświe-

ca twórcy w  rozpowszechnianiu tej koncepcji jest 

natomiast chęć, aby więcej ludzi odczuwało satys-

fakcję z tego co robi na co dzień. przypomina mi to 

sytuację związaną z prezydentem Johnem F. Kenne-

dym i jego pierwszymi odwiedzinami siedziby głów-

nej nASA w 1961 roku. podczas zwiedzania zakładu 

prezydent przedstawił się dozorcy, który wycierał 

podłogę i zapytał go, czym zajmuje się on w nASA. 

„Pomagam umieścić człowieka na Księżycu!” – odparł 

dozorca.

Autor zastanawia się na czym polega geniusz 

wielkich przywódców (dr Martin Luther King, Ste-

ve Jobs) i  co takiego mieli w  sobie bracia Wright. 

Dlaczego warto 
być liderem
łukasz paluszkiewicz

Zainspiruj się, 
by inspirować
Aneta Wereszczak

Zwraca też uwagę na czynniki, które zadecydowały 

o  sukcesie firm takich jak Apple, Harley-Davidson 

czy Southwest Airlines. Zachęca czytelnika, aby 

zainspirował się i nauczył się myśleć, działać  i  ko-

munikować tak samo jak ci, którzy potrafią inspi-

rować. ponadto definiuje termin prawdziwego 

przywództwa i roli lidera w tworzeniu odpowiednich 

warunków dla innowacji. Zdaniem Sineka podstawą 

jest zaufanie, którego przywódca potrzebuje aby 

uzyskać poparcie dla urzeczywistniania swojej wizji. 

ponadto tylko wzajemne zaufanie może sprawić, że 

organizacja będzie dobrze funkcjonować.

Autor ubolewa na tym, że we współczesnym 

świecie biznesu wiele firm ucieka się w swoich dzia-

łaniach do manipulacji zamiast inspiracji. Wierzy, że 

dzięki zastosowaniu jego koncepcji może być ina-

czej. Wielokrotnie podkreśla, że ludzie nie kupują 

tego Co robisz, lecz to DLACZEGo to robisz i  że 

w  biznesie chodzi o  zdobywanie takich klientów, 

którzy wierzą w to samo co ty. Zachęca, aby poznać 

swoje DLACZEGo, które każdy z  nas musi odkryć, 

a nie wymyślić.

Simon Sinek, Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy 

liderzy inspirują innych do działania, onepress, 2013, 

s.245

bycia bezpiecznym, następnie prowadzi nas przez 

teoretyczne założenia, pokazuje wpływ hormonów 

na nasze decyzje i zachowania, aby skonkludować 

krótkim przepisem na to, jak zbudować lub zmienić 

kulturę organizacyjną oraz jak zostać dobrym lide-

rem i dlaczego w ogóle warto. 

Simon przytacza w  swojej książce mnóstwo 

przykładów z  własnego doświadczenia, a  także 

doświadczenia innych ludzi. to bardzo uwierzytel-

nia stawiane przez autora tezy. niebezpieczeństwo, 

jakie czyha na czytelnika, to “cherry picking” – przy-

kłady są tak idealnie dobrane, że aż trochę niepraw-

dopodobne dla sceptyka i zaczynałem się zastana-

wiać, czy nie możnaby znaleźć przykładów na tezę 

odwrotną. Jest to jednak bardzo częsta przypadłość 

amerykańskich autorów i, jak w przypadku jakiejkol-

wiek lektury, należy czytać te przypowieści z pewną 

dozą sceptycyzmu i krytycznego myślenia. 

ogólnie warto przeczytać tę książkę chociaż-

by dla samego stylu Sineka. Chociaż całość treści 

można by streścić na 15 stronach, to przytoczone 

historie, opowiastki i anegdoty wynagradzają czas 

spędzony nad tą pozycją. Jestem również przeko-

nany, że każdy kierownik projektu, people manager, 

czy nawet członek zespołu znajdzie w niej motywa-

cję do dalszego samodoskonalenia. Sinek naprawdę 

wie, jak grać na emocjach, na szczęście wykorzy-

stuje tę wiedzę, by wygrywać wesołe melodie. taka 

też grała we mnie po skończonej lekturze.

Simon Sinek, Liderzy jedzą na końcu, one press, 

2015, s.272 
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Budowanie zaangażowania i  zarządzanie potencja-

łem pracowników to jedna z  kluczowych kompe-

tencji menedżera XXI wieku. Wysiłek podejmowany 

w  kierunku motywacji członków zespołu stanowi 

fundament współczesnych organizacji, gdyż to 

właśnie ludzie decydują o  sukcesie bądź porażce 

firmy. A  te prześcigają się w  wymyślnych sposo-

bach na przyciagnięcie pracowników. Jednak czy to 

wystarczy, aby utrzymać ich w firmie? Czy ludzie 

potrafią dostrzec sens swojej pracy? Badania wska-

zują, że aż 80% pracowników nie jest zaangażowa-

nych w pracę. Jak można temu zaradzić? Autor, na 

bazie swojego wieloletniego doświadczenia w pracy 

konsultanta rozwoju organizacji, potwierdza, że lu-

dzie chcą się angażować w  swoją pracę. problem 

pojawia się gdy ich potencjał nie jest właściwie 

zarządzany. tu na myśl nasuwają mi się słowa Ste-

ve’a  Jobsa, który mówił: nie ma sensu zatrudniać 

mądrych ludzi, a następnie mówić im, co mają robić; 

zatrudniamy inteligentnych ludzi, aby to oni mówili 

nam co zrobić.

Zapewne niejednokrotnie też spotkałeś się 

z  twierdzeniem, że ludzie przychodzą do firmy 

a odchodzą od menedżera. Maciej Sasin na kartach 

książki dzieli się z  czytelnikiem opracowaną przez 

siebie strategią aktywizowania pracowników jaką 

jest model pro Active tools. pozycja ta stanowi 

swoisty przewodnik po narzędziach służących po-

rozglądając się za książką, która połączy zarzą-

dzanie zespołem, projektami i  organizacją, natra-

fiłam na Flow: Get Everyone Moving in the Right 

Direction... And Loving It – pozycję o tyle ciekawą, 

że traktującą o  wysokiej wydajności wszystkich 

powyższych dzięki stosowaniu tzw. Unified Vision 

Framework. Autorzy, ted i Andrew Kallman, przez 

ponad 30 lat kształtowali Flow, zaczynając od kilku 

narzędzi i metod, a dochodząc do obecnego kształ-

tu, który ciągle ewoluuje. 

Książka to przewodnik po frameworku, którym 

zainteresują się zarówno kierownicy projektów jak 

i liderzy organizacyjni, również z poziomu executive, 

bez względu na aktualnie stosowane metodyki, po-

dejścia czy modele. Branża, w której działa organi-

zacja też nie ma tu większego znaczenia. Celem jest 

wysoka produktywność osiągana między innymi po-

przez modyfikację metod zarządzania, pokonywanie 

silosów, zmianę struktur i  synergię. Wyliczając to, 

chciałoby się powiedzieć „déjà-vu”, słyszymy prze-

cież o  tym od lat na konferencjach i  warsztatach, 

a w praktyce niewiele się zmienia. Czy zatem można 

znaleźć coś innego w tej książce? I czy to zadziała? 

przyjrzyjmy się temu bliżej.

Już na początku uderzają w  nas twarde dane. 

Bracia Kallman podają liczby odnoszące się do przy-

chodów i  zysków netto, które firmy z kilku konty-

nentów wypracowały dzięki zmianom i  implemen-

Czym jest Flow 
i jak go osiągnąć?
paulina Szczepaniak

Jak skutecznie 
zarządzać 
potencjałem ludzi?
Aneta Wereszczak

tacji Flow. poznajemy potem systematycznie sam 

koncept Flow, elementy must have dla jego utwo-

rzenia i utrzymania. Kolejna sekcja to identyfikacja 

przeszkód, w tym wzorców, które stoją w opozycji 

do upragnionego “high-performance”. przeczytamy 

też testimoniale przedstawicieli kadry zarządzającej 

wielu organizacji i  wskazówki dotyczące szkoleń 

i mentoringu.

odrębną częścią są załączniki na końcu opraco-

wania. Jeden z  nich poświęcony jest case studies, 

które pokazują proces dochodzenia do Flow i efekty, 

jakie uzyskały przedsiębiorstwa, które podjęły to 

wyzwanie. Kolejny załącznik skupia się na wspiera-

niu skalowania Agile przez Flow, zarówno bottom

-up, jak i top-down. Autorzy wiele swojej uwagi od 

lat poświęcają zwinnemu podejściu do zarządzania 

i  jest to dobrze widoczne w  tej publikacji. Całość 

przeplatana jest wypowiedziami i  ciekawymi przy-

kładami, które choć momentami mogą przytłaczać 

czytelnika, to jednak dobrze obrazują efekty wdro-

żenia Flow. podsumowując, Flow... to pozycja godna 

uwagi, jeśli chcemy skupić się na wysokiej efektyw-

ności i pod tym kątem przeprowadzić transformację 

i zmiany organizacyjne lub programowe.

ted Kallman, Andrew Kallman, Flow: Get Every-

one Moving in the Right Direction... And Loving It, 

Morgan James publishing, 2018, s. 238

budzaniu zaangażowania pracowników i  zawiera 

cały zestaw wskazówek, w  jaki sposób zbudować 

efektywny zespół. Autor wskazuje aż kilkanaście 

obszarów budowania zaangażowania pracowników. 

W swych rozważaniach pochyla się między innymi 

nad sposobami na pobudzenie proaktywności pra-

cowników w  organizacji oraz pomaga zdefiniować 

styl przywództwa sprzyjający dobrym relacjom na 

linii menedżer-podwładny. Zachęca do refleksji nad 

tym, dlaczego warto być otwartym na opinie pra-

cowników i omawia zestaw narzędzi poprawiających 

efektywność pracy. Autor wyjaśnia również, dlacze-

go kształtowanie zaufania w organizacji jest ważne. 

Dzięki tej lekturze dowiesz się jak kreować innowa-

cyjne rozwiązania i  jakie metody stosować aby po-

budzić kreatywność pracowników. poznasz sposoby 

na wyzwolenie prawdziwej motywacji wewnętrznej 

oraz na stworzenie przyjaznych i  motywujących 

warunków pracy. ponadto autor zastanawia się 

nad przyczynami chorób organizacyjnych, nad rolą 

szkoleń w organizacji oraz przestawia sprawdzone 

sposoby na rozwinięcie potencjału pracowników. 

Zdecydowanie jest to pozycja obowiązkowa dla 

osób na stanowiskach kierowniczych, właścicieli 

firm, specjalistów działu Hr i trenerów.

Maciej Sasin, Budowanie zaangażowania czyli jak 

motywować pracowników i  rozwijać ich potencjał, 

Wydanie II, onepress, 2018, s.368

STREFA PMI, nR 22, WRZESIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL 61



dr
 J

er
zy

 S
ta

w
ic

ki
. Ź

ró
dł

o:
 J

. S
ta

w
ic

ki

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).

Jeżeli jesteście – jak ja – miłośnikami literatury 

science-fiction to z  pewnością znacie twórczość 

Janusza Zajdla i dwie jego wspaniałe książki Limes 

inferior i  Paradyzja, w  których opisywał systemy 

społeczno-polityczne przyszłości. przypomniały mi 

się one, gdy ostatnio przeczytałem o projekcie SCS 

(Social Credit System) realizowanym w Chinach od 

kilku lat.

projekt SCS integruje dane mieszkańców Chin, 

zawartych w  bazach danych urzędów, banków, 

serwisach społecznościowych. Ma na celu moni-

torowanie 24/7 działań i zachowań społeczeństwa 

chińskiego (docelowo miliarda 300 tysięcy osób, 

obecnie – lato 2018 – objętych jest nim kilkanaście 

milionów osób) oraz przyznawanie lub odejmowanie 

punktów za działania i zachowania zgodne lub nie-

zgodne z przepisami i regulaminami, czyli kryteriami 

przyjętymi w  systemie. System na przykład moni-

toruje korespondencję wysyłaną przez komunikator 

WeChat, a od przyszłego roku jego zakres obejmie 

także lokalizację wszystkich pojazdów. A posiadana 

liczba punktów może powodować danie możliwości 

– lub ich zabranie – korzystania z  różnych dostęp-

nych w kraju usług. Jak to działa? Jeśli na przykład 

zachowujesz się niezgodnie z  ustalonymi kryteria-

mi, tracisz punkty, w wyniku czego nie możesz na 

przykład kupić biletu na samolot lub pociąg (co już 

dotknęło kilka milionów ludzi w  2018 roku). nie 

możesz objąć konkretnego stanowiska, nie możesz 

kupić mieszkania w określonej lokalizacji, lub prze-

prowadzić się do innego miasta. 

Szybko przypomniała mi się też książka Geor-

ga orwella 1984 powstała cztery lata po II wojnie 

światowej i hasło Big Brother is watching you. Big 

Brother to naprawdę „mały pikuś” wobec systemu 

SCS. U  orwella pokazane były metody inwigilacji, 

które jednak dawało się obejść. SCS to nie tylko 

inwigilacja, to także kształtowanie – między inny-

Czas się bać?
Jerzy Stawicki

mi za pomocą zdobywanych i  traconych punktów 

– zachowań i  działań ludzi. technologia i mechani-

zmy Big Data pozwalają już bowiem na tworzenie 

systemów zbierania i analizy danych o każdym z nas, 

a w konsekwencji także wpływania na nasze zacho-

wania.

SCS to w  gruncie rzeczy projekt inżynierii spo-

łecznej, wspieranej zaawansowanymi technologia-

mi, między innymi Big Data oraz Sztuczną Inteligen-

cją (SI). Ciarki przechodzą już, gdy czyta się frazę: 

„projekt inżynierii społecznej”. Dodanie do niej frazy 

„zaawansowane technologie” naprawdę może wy-

wołać przerażenie. Bo przecież projekty inżynierii 

społecznej były już realizowane w XX wieku, także 

w  Chinach... cóż – nie będę kończył tego zdania. 

A  zaawansowane technologie? Czego tu się bać? 

przecież służą człowiekowi, ułatwiają pracę, biznes, 

a także wiele codziennych działań. to prawda, tyle 

że podobnie jak przy projektach inżynierii społecz-

nej, także w  przypadku technologii coraz bardziej 

widoczne są jej skutki niezamierzone. I  chyba też 

coraz częściej obserwujemy, że to nie technologia 

jest dla człowieka, lecz... człowiek dla technologii.

powiecie: ale to Chiny, nas na Zachodzie to nie 

dotyczy. Eliyahu Goldratt mawiał w  takich sytu-

acjach: „czyżby?”. Może jednak i my żyjemy w po-

dobnym systemie? A  czy produkty firm technolo-

gicznych określanych mianem GAFA (od pierwszych 

liter ich nazw) nie stworzyły i  nie rozwijają dalej 

świata nie tylko inwigilacji, lecz świata sterowania 

naszymi zachowaniami i działaniami? Czy napraw-

dę sami, podejmujemy autonomiczne decyzje, czy 

może… dokończcie sami. 

orwellowski Big Brother tylko „obserwował”. 

Współczesny Big Brother, czyli firmy GAFA i  Inter-

net nie tylko obserwuje: zmienia strukturę mózgu 

(pamiętacie Płaski umysł n. Carra?), kształtuje kul-

turę, stymuluje cywilizację obrazkową i cywilizację 

140 znaków, stawia na emocje, zabijając myślenie. 

Już nie wiadomo co jest prawdą, a  co fake-iem; 

i  gdzie podziały się autorytety. A  to tylko niektó-

re oddziaływania. o  innych możecie przeczytacie 

w książce Wojciecha orlińskiego Internet. Czas się 

bać (wydanej jeszcze w 2013 roku!). 

Wieje grozą? to dołóżmy jeszcze do tego SI, 

o której wiele się ostatnio pisze i która się szybko 

rozwija. pojawiają się też kolejne wizje „nowego, 

wspaniałego świata”. tyle, że nie do końca wiemy, 

jak maszyny się „uczą” i  jaki poziom mogą osią-

gnąć. I przy okazji w tych działaniach dotyczących 

SI zagubiło się pojęcie „skutków niezamierzonych,” 

zwłaszcza w  sferze społecznej. technologia jest 

stosunkowo łatwa do przewidzenia, skutki społecz-

ne zdecydowanie nie. nie wiemy na przykład co te 

zmiany oznaczają dla człowieka i jego podmiotowo-

ści, dla tzw. wolnej woli i demokracji.

Dwudziestowieczni pisarze science-fiction i  pu-

blicyści opisywali przyszłościowe systemy społecz-

no-polityczne, by ostrzec przed różnymi „wspania-

łymi” wizjami i pomysłami. Wygląda na to, że w XXI 

wieku człowiekowi udało się te wizje, dzięki róż-

nym technologicznym projektom – mimo licznych 

ostrzeżeń i sygnałów – (z)realizować nawet z nad-

miarem. Ba, czasem mam wrażenie, że niektórzy 

naprawdę nie zdają sobie sprawy w jakim systemie 

funkcjonują, a inni są wręcz szczęśliwi i zadowole-

ni z  funkcjonowania w  tym „nowym wspaniałym 

świecie”.

pamiętacie starą anegdotę, jeszcze z XX wieku, 

o  tym, jak Amerykanie zbudowali wielki kompu-

ter, do którego wprowadzili zawartość wszystkich 

książek istniejących na Ziemi. Gdy komputer zaczął 

pracować, wprowadzono do niego pierwsze pytanie 

ustalone przez areopag wielkich mędrców: „Czy ist-

nieje Bóg?”. po dłuższym czasie padła odpowiedź: 

„teraz tak”.

Chyba naprawdę czas się bać.
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