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Konferencja – 8 kwietnia 2019 r.
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Jedyne w Polsce wydarzenie o tematyce z obszaru Zarządzania Portfelem Projektów i PMO,
skupiające praktyków i ekspertów z kraju i ze świata.
Organizator:

Bezpłatna prenumerata
„Strefy PMI” dla wszystkich
członków PMI Poland Chapter!
Nie czekaj i zamów:
StrefaPMI.pl/prenumerataPMI
Otrzymasz pocztą każdy nowy numer
„Strefy PMI” na wskazany adres!

Zapraszamy na: www.StrefaPMI.pl

www.portfolioexperience.pl
https://www.facebook.com/PortfolioExperience/
Tel. + 48 781 006 800

Attitude is a little thing that makes
a big difference.

Winston Churchill

Ostatni w roku numer Strefy PMI ukazuje się tradycyjnie
tuż przed Międzynarodowym
Kongresem PMI Poland Chapter, największym wydarzeniem
w obszarze zarządzania projektami w Polsce. To już 13. edycja
Kongresu, która odbywać się
będzie pod hasłem “Make the
Difference”. Tworzenie różnicy,
wprowadzenie zmiany to pewna miara skuteczności kierownika projektu i uzasadnienie dla jego zatrudnienia, warto więc zapoznać się z doświadczeniami najlepszych
praktyków i spisać swoje lessons learned.
Część poświęconą Kongresowi zaczynamy tradycyjnie od słowa wstępu prezesa
PMI PC – Gabriela Sznajdera (s. 5) oraz kierownika projektu Kongresu – Kamili Mandziak (s. 6). Na kolejnych kartach naszego magazynu znajdziecie informacje o programie i biogramy prelegentów kongresu (s. 7-13). Ciekawe, która prelekcja zmieni
Wasze postrzeganie rzeczywistości?
Dalsza część wydania będzie miała tradycyjny podział i w tym przypadku mamy
nadzieję, że nie zrobi to Wam różnicy. Wiedzę o tym, jak znaczącą poprawę może
przynieść zastosowanie metody definiowania celów OKR w organizacjach możecie zdobyć z artykułu Jerzego Stawickiego (s. 14). O tym, jak usprawniać działania
firmy dzięki zastosowaniu Agile na szerszą skalę opowiada Ada Grzenkowicz (s. 18),
a o zmianach, jakie niosą za sobą nowe technologie możecie dowiedzieć się z artykułu Anny Gambal (s. 24).
Mamy nadzieję, że Wasze podejście do Earned Value zmieni artykuł Boba Mumforda
(s. 36), natomiast o tym, jak można zrobić sporą różnicę podnosząc swoją produktywność dowiecie się od Pawła Stelmacha (s. 38). Z kolei Marta Soja podpowie, jaką
poprawę może przynieść zastosowanie gier w ceremoniach Scrum (s. 40).
Z wywiadu z Mohamedem Khalifą Hassanem (s. 42) dowiesz się, że podejście zwinne
robi różnicę nie tylko w IT. Gdzie jeszcze? Sprawdź sam! A jeśli myślisz, że za mało
umiesz, aby coś zmienić to przeczytaj, co według Agnieszki Gasperini do zaoferowania ma PMI Poland Chapter (s. 48) oraz jak “upgradować” siebie dzięki Leadership
Institute Master Class (s. 51).
Również studenci i ich projekty mogą zrobić różnicę, zmienić świat, mają potencjał
nawet na ratowanie życia – przekonacie się o tym z artykułu Kai Kowalczyk i Tomasza Tarnawskiego (s. 60).
Mamy nadzieję, że sami poczujecie różnicę po lekturze ostatniego w tym roku wydania Strefy PMI. Końcówka roku to też czas postanowień. Pierwsze pięć lat wydawania naszego kwartalnika za nami, a więc do dekady już z górki. Dziękujemy, że
jesteście z nami i mamy nadzieję, że lektura naszego czasopisma pomaga Wam robić
różnicę! Postanówmy więc sobie, że nadal będziemy to czynić i wspólnie pokażemy
prawdziwą wartość z zarządzania projektami!
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Make the Difference!
Światem rządzi pieniądz. Wynagrodzenia w IT rosną szybciej, niż wróżyły
najśmielsze prognozy. Firmy huczą od
legend (prawdziwych!) o pięciokrotnym wzroście pensji w ciągu miesiąca.
Dzisiejszy rynek pracy leży bezbronnie na grzbiecie u stóp pracownika.
Zrozpaczeni managerowie średniego
szczebla tracą całe zespoły z dnia
na dzień, nie mogąc dać dwucyfrowej podwyżki. „Motywowanie bez pieniędzy” stało się smutnym
korporacyjnym żartem. Bez solidnego wynagrodzenia nikt dziś nie
ruszy nawet metaforycznym palcem.
A jednak w takiej Polsce doświadczyliśmy właśnie cudu nad
Wisłą. Oto przez ostatni rok, kilkudziesięciu wysoko wykształconych specjalistów i managerów poświęciło tysiące godzin ciężkiej
pracy – bez żadnego wynagrodzenia – aby stworzyć wspólnie
to wyjątkowe wydarzenie i aby dać okazję kilkuset uczestnikom
do nawiązania wartościowych kontaktów i lepszego zrozumienia
istoty zarządzania. W ekonomii, w której łatwo spieniężyć każdą
wolną minutę, zaangażowali swój czas zupełnie za darmo.
Dlatego na łamach Strefy PMI chcę podziękować raz jeszcze
tym kilkudziesięciu wolontariuszom pracującym po nocach przy
tegorocznej edycji Kongresu. Chapeau bas! Jesteście niesamowici!
Okazja jest niebagatelna – w tym roku mija już 15 lat od powstania PMI w Polsce. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy zestaw intelektualnych smakołyków. Proszę sobie wyobrazić
mistrza, który ma 400 lat (tak, czterysta!) doświadczenia w zróżnicowanych obszarach biznesu. Jaką wartość miałoby spędzenie
trzech dni na jego naukach? Nasi prelegenci mają w sumie właśnie
tyle i będą do Państwa dyspozycji. Mamy zaszczyt gościć polskie
i światowe autorytety: autorów poczytnych książek o zarządzaniu, praktyków zwinności, CEO znanych firm, laureata PMI Fellow
Award (za szczególny wkład w rozwój profesji) i członka PMI Bo-

ard of Directors, specjalistę od networkingu, a nawet dyrygenta.
Podzielą się oni swoim doświadczeniem i obserwacjami, poczynając od prestiżowej certyfikacji PgMP®, przez PMI Talent Triangle®,
transformacyjne PMO, zarządzanie wymaganiami, aż po zwinność
w międzynarodowych środowiskach rozproszonych i nowe trendy
w przywództwie. Będzie szczypta futurologii związana z cyfrową
transformacją wraz z wiwisekcją zrobotyzowanego PM-a. Zobaczymy też, czy z kakofonii wyłoni się porządek i rytm, jak w dobrym interdyscyplinarnym zespole scrumowym.
Całość dopełni Gala Kongresowa, która jest okazją nie tylko do
doskonałej zabawy i zrelaksowanego networkingu, ale także obejmuje finał konkursów na Wolontariusza Roku i Projekt Roku PMI
Poland Chapter.
Chcę podziękować także naszym Sponsorom, Partnerom i Patronom, bez których pomocy wydarzenie to nie mogłoby się odbyć.
Ponieważ w PMI Poland Chapter w tym roku odbyły się wybory
władz stowarzyszenia, chcę także podziękować Zarządowi PMI PC
poprzedniej kadencji za zbudowanie solidnego fundamentu dla
dalszych lat PMI w Polsce. Część Zarządu pozostała przy swoich obszarach w nowej kadencji. Agnieszka Krogulec pozostaje
z nami w doradczej roli PMI Past President oraz jako nasz łącznik
z innymi oddziałami świecie (European Chapter Collaboration Liason). Pozostali członkowie poprzedniego Zarządu nadal aktywnie
angażują się w stowarzyszenie. Cieszę się szczególnie, że wbrew
polskiej tradycji politycznej, w PMI PC dbamy o ciągłość działania
i konsekwentnie realizujemy strategię. PMI jako organizacja międzynarodowa w przyszłym roku skończy pół wieku, dlatego także
w Polsce patrzymy długoterminowo.
Wraz z Agnieszką, życzymy Państwu dużo merytorycznych
wrażeń, ciekawych obserwacji i dobrze zainwestowanego czasu!
Niech ta 13. edycja Kongresu będzie szczęśliwą liczbą!
Gabriel Sznajder
Prezes PMI Poland Chapter
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13. Międzynarodowy
Kongres
PMI Poland Chapter
przygotowali:
Kierownictwo:
Kamila Mandziak (kierownik projektu)
Łukasz Paluszkiewicz
(wsparcie merytoryczne)
Agnieszka Krogulec (wsparcie strategiczne)

Zespół finansów:
Adam Wereda
Katarzyna Jasiak
Jakub Polaszek (doradztwo ws. strategii
finansowej)

Zespół marketingu:
Bożek Ewa
Kamila Czerniak
Krzysztof Moskwa
Paulina Paluszkiewicz
Dorota Kulikowska
Bożena Pawłowska
Wojciech Znaniecki

Zespół programu:
Aleksandra Pryczek
Sławomir Pawełczyk
Lech Ambrzykowski

Zespół uczestników:
Joanna Jarosz
Robert Augustyniak
Patrycja Rodak

Zespół logistyki:
Katarzyna Labocha
Łukasz Strzelec

Zespół gali:
Urszula Koziatek
Aleksandra Wagasewicz
Iwona Piotrowska

Tegoroczny Kongres jest dla mnie szczególnie ważny, nie tylko ze względu na obchody
15-lecia PMI w Polsce, ale również dlatego,
że obdarzona zaufaniem Zarządu mam przyjemność, drugi rok z rzędu, koordynować organizację kongresu jako Kierownik Projektu
– za co najmocniej dziękuję!
„Szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać różnych rezultatów” – powiedział kiedyś Albert Einstein. Słowa te towarzyszyły nam przy budowaniu hasła przewodniego „MAKE THE DIFFERENCE” oraz całego programu tegorocznego 13. Międzynarodowego
Kongresu PMI PC.
Jako osoba, która od 8 lat zarządza projektami, wiem, że mimo zmieniających się trendów, nowszych technologii, ciągle rozwijającego się świata,
jest jedna rzecz, która się nie zmienia – marzenie PM-a – pracowanie ze
świetnym zespołem, jak ostatnio usłyszałam – zgraną drużyną. Zarządzanie projektami to nie tylko narzędzia i techniki, to przede wszystkim ludzie! Niezmiennie wielka jest ich pasja oraz zaangażowanie. O nie! Tu bym
skłamała, zaangażowanie potrafi być jeszcze większe! Mój zespół dowiódł
tego w tym roku!
W dobie wirtualnych zespołów niełatwo jest współpracować. My znaleźliśmy sposób, aby zrobić z trudnego projektu wielka przygodę i szansę
na własny rozwój. Szybko odkryliśmy, że hasło przewodnie towarzyszy
nam od samego początku. Udowadniało, że nie ma rzeczy niemożliwych,
a są tylko niewłaściwe sposoby działania. Mimo zmęczenia, braku czasu,
chwilowego zwątpienia, tam gdzie inni nie widzieli nadziei, my znajdowaliśmy motywację oraz chęć szukania nowych rozwiązań, bo pasja i rozwój
to również odwaga sięgania tam, gdzie od początku wiadomo, że będzie
trudno. To co nazywa się sukcesem projektu, w dużej mierze zależy od nas
samych. To jacy jesteśmy, jak traktujemy drugiego człowieka, czy jesteśmy otwarci na nowe i z jaką determinacją działamy.
Kochani, nie mogłam sobie wymarzyć wspanialszego zespołu, jestem
z Was baaaardzo dumna i ogromnym zaszczytem było z Wami pracować. Przyjemnością było patrzeć jak sięgacie po więcej mając to coraz
ciekawsze pomysły. Dziękuję Wam, za to że byliście (ZAWSZE!), za to że
umieliście wspierać siebie nawzajem i się uzupełniać jak była taka potrzeba, za Waszą pozytywną energię, za chęci, za konstruktywne podejście do problemów, za owocne godziny spędzone na callach, za ogromny
dystans do siebie samych, bo to sprawiało, że chciało się nam pracować
ze sobą!
Efektem naszej pracy jest tegoroczny 13-ty już Międzynarodowy
Kongres PMI PC. To dzięki Waszej, naprawdę CIĘŻKIEJ pracy jesteśmy tutaj! Dlatego mam nadzieję, że wspólnie z Wami, drodzy uczestnicy,
będziemy świętować nasz Kolejny Sukces, 13 Kongres jak i 15-lecie PMI
w Polsce, bo „Good things happens when you get involved with PMI”.
Kamila Mandziak
Kierownik Projektu
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Program Kongresu
Dzień 1 – poniedziałek, 26 listopada
8:00-9:00

Rejestracja i sesja dobrych relacji

9:00-9:15

Powitanie i rozpoczęcie kongresu

9:15-10:15

Keynote Speech: Michel Thiry – Balance Projects and Programs to Maximise Benefits

10:15-10:30

Grzegorz Turniak – Never stand alone – a session of positive relationships

10:30-10:50

Przerwa kawowa

THE ENLIGHTENED LEADER

BE A GAME CHANGER

10:50-11:25

Roger Carlos Ramirez – How to build
confident and proactive teams

Maria Parysz – Project Management 4.0 –
already a robot or still a human?

11:25-11:45

Przerwa kawowa

11:45-12:50

Darryl W. Booker – 5 Key Challenges
in Requirements Management

12:50-13:40

Przerwa lunchowa

13:40-14:15

Marek Gmerski – Implementing Project Portfolio approach in custom production company
not only success stories

14:15-14:45

Projekt roku: prezentacja firm finalistów

14:45-15:05

Przerwa kawowa

15:05-16:05

Keynote Speech: Grażyna Piotrowska-Oliwa – Jak skutecznie zarządzać w dobie Big Data,
Business Intelligence oraz AI?

16:05-16:25

Przerwa kawowa

16:25-17:55

Piotr Sutt – warsztat: Let's play together – What Does the Project Manager Have Common
With the Conductor?

17:55-18:15

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

20:00-00:00

Uroczysta Gala PMI PC

Ariel Zgórski – Agile without Borders –
how to manage squads distributed across
the Europe
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Program Kongresu
Dzień 2 – wtorek, 27 listopada

8:45-10:00
9:15-9:45

Rejestracja i sesja dobrych relacji
W międzyczasie: MindBoost30' Yoga – zajęcia dla rannych ptaszków

10:00-10:10

Rozpoczęcie drugiego dnia

10:10-11:10

Keynote Speech: Thomas Walenta – Are You Ready to be a Project Leader?

11:10-11:30

Przerwa kawowa

THE ENLIGHTENED LEADER
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BE A GAME CHANGER

11:30-12:35

Victoria Kumar – Effective Requirements
Management

12:35-13:25

Przerwa lunchowa

13:25-14:30

Paweł Gąsowski, Marcin Żmigrodzki – warsztat: DOMINO

14:30-14:50

Przerwa kawowa

14:50-15:50

Srinivas Maram – How to lead when
we lack authority

15:50-16:10

Przerwa kawowa

16:10-17:10

Keynote Speech: Spencer Horn – The Neuroscience of Effective Leadership

17:10-17:40

Zakończenie drugiego dnia Kongresu i rozwiązanie konkursów

STREFA PMI, NR 23, GRUDZIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL

Mike Palladino – Adapt, Adopt and Thrive:
The Robot Revolution, Agile and their Impact
to your Profession

Shobhna Raghupathy – Innovation, Agility,
Project Management in the age of Digital
Transformation

Program Kongresu
Dzień 3 – środa, 28 listopada

WARSZTATY
8:30-9:00

Rejestracja na warsztaty

9:00-17:00

Spencer Horn – Communicate with Impact and Effective Delegation and Coaching Skills
For Busy Leaders

9:00-17:00

Michel Thiry – Program Management Fundamentals

9:00-17:00

Roger Carlos Ramirez – How to build confident and proactive teams

Złoty Sponsor

Brązowi Sponsorzy
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Kongres
prezentacja prelegentów
Keynote Speakers

Spencer Horn
Businesses across the country look to
Spencer as an enthusiastic, insightful
source for counsel and advice on developing productive and focused corporate
cultures. Spencer is able to draw upon his
26 years of executive experience to reenergize seasoned and emerging professionals and increase organizational effectiveness. He inspires change, to
develop: a powerful culture, effective communication, high performing
teams, and engagement. Spencer is currently the President of Spencer
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.

Grażyna Piotrowska – Oliwa
The graduate of INSEAD in Fontainebleau
(EMBA), National School of Public Administration in Warsaw and Academy of
Music in Katowice. Manager with over 20
years of experience, with the majority of
this time in the telecommunications sector. Entrepreneur and investor. Member of
Board of Directors in AR Packaging Group AB. During her career, she
held executive positions such as Executive Director of Strategy, Development and Wholesale in Telekomunikacja Polska (TP SA/Orange),
President and CEO in PTK Centertel (Orange), Chief Sales and Logistics
Officer in PKN Orlen and President and CEO in PGNiG. She has also
run her own investment and consultancy company and was previously
a member of the Supervisory Board of i.e. PZU, KDPW, ABC Data, Orlen
Deutschland and PGNiG International.

Thomas Walenta
Thomas Walenta is a retired IBM project
and program manager, working occasionally for clients seeking to improve their
organizational project management capabilities. Since 2002, he has been teaching project management at the University
of Applied Sciences, Darmstadt, Germany. His cultural working experience is from government and the utility, insurance, banking, electronics and automotive industries, as well
as geographically from most European countries, Russia, Japan, the
United States and India. Mr. Walenta has volunteered with PMI since
1998, serving as PMI Frankfurt Chapter president for almost eight
years, a three-year term on PMI’s Board of Directors 2006-2008, and
was a member of the PMI Ethics Review Committee since 2011, serving as chair in 2016. In parallel to these leadership roles, Mr. Walenta
had global volunteer roles, for example on PMI standards development,
PMI Project of the Year Award, R.E.P. application reviews and exam
item writing. His key volunteer professional awards are the PMI Fellow
Award he received in 2012 and the first honorary membership of the
PMI Frankfurt Chapter in 2006. He received his Project Management
Professional (PMP)® certification in 1998 and the Program Management Professional (PgMP)® in 2014.

Michel Thiry
Michel is recognized worldwide in applications of project, program, portfolio and
value management at the organizational
level. He supported the development of
portfolio frameworks and strategic programs for major corporations in various
fields using agile and change concepts.
He has extensive worldwide experience and has worked in many cultural environments. Dr. Thiry is a regular keynote speaker for major
international events, both at the academic and practice levels, since
1996. In 2013, PMI published a revised and updated version of his book,
A Framework for Value Management Practice. His 2010 book, Program
Management, received an Award of Merit by the Canadian Project
Management Association and is on PMI’s recommended list of readings
for the Program Management Professional (PgMP)® exam. The second
edition is currently in print. He was also a contributing editor for PM
Network® magazine from 2003 to 2008, and a significant contributor
to The Standard for Program Management – Third Edition (2013), and
was on the core team of Managing Change in Organizations: A Practice
Guide (2013).

Sponsorzy PMI Poland Chapter
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Kongres
prezentacja prelegentów
The Enlightened Leader
Roger Ramirez

Victoria Kumar

Roger has experience as Planning and
Project Manager in real estate development projects, coach, trainer and
consultant for 30+ companies in the
construction, oil and gas, services and
banking companies. Passionate volunteer
for PMI, founding member, vice president,
president, chapter board advisor and mentor for new members of the
Santa Cruz, Bolivia Chapter. He believes that inspiring others to share
ideas and knowledge can make us grow our true potential as leaders,
teams and individuals.

Darryl Booker
Mr. Booker has first-hand knowledge and
experience with direct customer contact/
interface and conducts Requirements
Workshops for the purpose of gathering
business solutions. He has incorporated
several IT product and service best-practice taxonomies and techniques for requirements solicitation, gathering, and documenting. Darryl focuses
on strategic business intelligence: CRM, PRM, ERP, knowledge management, and project management. He gained his knowledge and experience from years of working at IBM in various capacities, including
performance consulting, requirements gathering and analysis, skills
analysis and assessment, application design and development, sales
and marketing, and process and project management.

Victoria Kumar, PMP®, PMI-ACP® served
as Director, PMI Board of Directors (20142016). She is past president of the PMI
North Carolina Chapter where she currently serves as VP Programs. Ms. Kumar’s professional career includes PMO
program management for organizations
in both the private and public sectors. Ms. Kumar has served the North
Carolina State Government for several years as Project Management
Office (PMO) Program Manager / Senior Project Manager. She also
served as Sr. Program Manager with AIG United Guaranty leading the
EPMO in its Enterprise Agile transformation effort. She currently serves
as Principal Project Portfolio Analyst at Red Hat, Inc.

Srinivas Maram
Srinivas is a Policy and Program Officer at
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC) where is
responsible for annual review of negotiations, appointment & reappointment of
Contract Federal Negotiators and other
related processes. In addition, he teaches
Project Management Professional (PMP)® certification training courses and is a lead organiser for the #Meetup professional group in the
National Capital Region (NCR) for project management professionals.
Srinivas is an active member of PMI since 2010.

Patroni medialni Kongresu
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Kongres
prezentacja prelegentów
Be A Game Changer
Maria Parysz

Mike Palladino

Innovation PM with over 14-years’ experience in effective project, program and
change management, complex project
leadership and creating management processes. Co-owner of LogicAI – one of the
leading AI and Data Science companies
in Poland. UX and UCD Product Manager.
Startup founder. Lecturer at Warsaw University of Technology, Warsaw
School of Economics and Collegium Civitas.

Ariel Zgórski
Ariel is a Manager specializing in complex, IT-related projects. In previous experience he worked for different sectors
ranging from energy, transportation, and
IT industries and for the last 5 years has
been working in the banking sector. He
possesses expertise in managing a number of teams working on the same initiative in many countries. He is
an MBA graduate at Koźmiński University. Certified PMP®, AgilePM®,
PRINCE2®, and ITIL. Passionate about new technologies, Apple products ecosystem, and Ferrari.

Michael is a Project Management and
Agile professional with broad experience
across several industries. He is the Head,
Agile Methods Center of Excellence at
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals.
Mike is an adjunct Professor at Villanova
University, Past President of PMI-DVC
and has presented in several countries for over 15 years.

Shobhna Raghupaty
Shobhna is a Global Strategy & Project
Portfolio Management consultant. She
has extensive experience in managing
enterprise-wide technical and strategic
projects in Telecommunications, Healthcare, Finance and Consulting. Shobhna
is a recognized presenter at PMI Global
Congresses and Leadership Institute Meetings and invited Speaker at
PMI Chapter PDDs and Symposia.

Partnerzy Kongresu
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Kongres
prezentacja prelegentów

Piotr Gąsowski

Special guests
Marek Gmerski
Marek Gmerski was managing strategic
IT projects in telecommunications, financials and public. The latest one took place
in a medium size insurance company and
resulted in complete alteration of claim
process. Now he has been directly involved in business development of a former start-up in electrical power engineering. The company has reached
a second position on the protection relays terminals market in Poland
and keeps a constant growth factor at approx. 50% per year since the
set-up in 2013.

Piotr Sutt
Piotr has developed an innovative training project and workshops on creativity,
self-presentation, communication, and
management – based on many years of
artistic and pedagogical experience – and
he has worked throughout Europe for the
largest companies and corporations.Since
2015 he is an artistic director of the National Percussion Workshops in
Gdańsk under the patronage of the Ministry of Culture and National
Heritage. In 1999-2003 he was the artistic director of the International Percussion Music Festivals in Kalisz.

Piotr is a business trainer and coach. Possesses a certificate of the School of Business Trainer and a certificate of School
of Coaching. Coordinator and creator of
development programs in corporations.
The creator of strategy training games in
project management. In the course of his
work in the area of change management, he was responsible for developing the competence of 3000 employees in financial institutions.
Over the years, he has carried out activities supporting the implementation of change in companies in the field of project management and
competence management.

Marcin Żmigrodzki
Long-time project manager, with experience of being a director of project and
process management department in the
bank, a vice president of a manufacturing
company, an IT company owner. Author
of several dozen articles on management,
lecturer at many conferences and seminars in the field of project management and Six Sigma, manager of the
six sigma programme, winner of PMI® Awards for the best project management training courses in the world. Head of Post-degree Studies
in Project Management at WSB University and Kozminski University.

Grzegorz Turniak
Grzegorz is a tireless advocate for valuable ideas of networking, mingling talent
management and career advancement.
In February 2006 he started BNI Polska
where he held position of president till
2012. He founded and leaded The Top
Careers Club. Previously we was also
president of Jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager at SAP Polska,
Managing Director at Neumann Management Institute or Director of
Polish International School of Management.

Partnerzy Kongresu
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Stawianie celów w zwinnej firmie
– metoda OKR
Jerzy Stawicki
Jednym z najważniejszych – moim zdaniem – aspektów przywództwa jest ustalanie celów oraz ich realizacja, zarówno
na poziomie firmy, jednostek biznesowych,
jak i poszczególnych zespołów. Tradycyjne
podejście do ustalania celów – MBO (Management By Objectives) – tak, jak często
realizowane jest w praktyce, nie prowadzi
jednak do wspólnych celów firmy i zespołów, do utożsamiania się pracowników
z tymi celami. Może wręcz prowadzić do
różnego typu „gier” wokół wskaźników
związanych z tymi celami. Często też
utrudnia osiągnięcie zwinności biznesowej
jak i zwiększenia zaangażowania, odpowiedzialności i kreatywności pracowników, co jest podstawą takich podejść, jak
Management 3.0, turkusowa organizacja,
a także agile.
Dlatego też od kilku lat coraz częściej stosowane jest – zwłaszcza przez firmy nowych
technologii – podejście do ustalania celów
nazywane: OKR – Objectives Key Results. Podejście to stosują takie firmy, jak: Google, LinkedIn, Twitter, czy Dropbox. W Polsce metodę wykorzystuje między innymi Allegro: przy
jej pomocy uruchomiono niedawno usługę
Allegro Smart, a także Flixbus, czy Monterail.
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OKR to metoda zarządzania celami w organizacji, obejmująca:
■■ wspólne (tj. zarówno przez kadrę zarządzającą, jak i zespoły i pracowników
w tych zespołach) określanie okresowych (zwykle kwartalnych) celów biznesowych jednostek organizacyjnych
(np. firmy, działu, zespołu),
■■ częste (np. tygodniowe lub comiesięczne) przeglądanie, w jakim stopniu są one
realizowane i osiągane
■■ podsumowanie okresowe
(zwykle
kwartalne): analiza w jakim stopniu zostały zrealizowane, w jakim nie, dlaczego
tak się stało oraz ustalenia jakie wnioski
i lekcje można stąd wyciągnąć.
Metoda OKR służy identyfikacji i realizacji
najważniejszych celów biznesowych firmy
i zespołów oraz ich adaptacji do zmieniających się warunków, a także do doskonalenia się, do wyjścia z sytuacji status quo, do
określenia i realizacji ambitnych celów rozwojowych oraz do uczenia się na podstawie
analizy uzyskanych rezultatów.
Najważniejsze w metodzie OKR są trzy
następujące elementy: format i sposób zapisania celów i kluczowych rezultatów
(Objectives, Key Results), proces ustalania
i przeglądania realizacji tych celów oraz
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sposób wdrożenia w konkretnym kontekście biznesowym firmy.

Format i sposób zapisu
celów i kluczowych
rezultatów
Dwa podstawowe elementy OKR-ów to:
■■ Cel (ang. O: Objective) ambitny, inspirujący i niemierzalny. Cel to inspirujące
pracowników, łatwe do zapamiętania
i powtórzenia hasło, opisujące stan do
osiągnięcia
■■ Kluczowy rezultat (ang. KR: Key Result)
mierzalny rezultat, opisany konkretnym
miernikiem, umożliwiający odpowiedź
na pytanie: po czym poznamy że osiągnęliśmy cel. Dla każdego celu zwykle
określanych jest kilka kluczowych rezultatów; można powiedzieć, że te KR-y są
różnymi perspektywami/spojrzeniami na
dany cel.
Jednak, by OKR-y spełniły swoją rolę konieczny jest jeszcze jeden element, będący
praktycznym uzupełnieniem metody. Są to
akcje lub działania prowadzące do uzyskania
rezultatu (czyli KR) i określane zwykle na poziomie zespołu.
Ponadto metoda OKR potrzebuje „na wejściu” istotnego elementu, jakim jest strategia firmy lub danej jednostki organizacyjnej.
Przecież cele kwartalne powinny służyć i być
powiązane z konkretnym celem wyższego
poziomu, np. celem rocznym. A cele roczne
powinny wynikać właśnie ze strategii i celów
strategicznych firmy.

Ważna jest w tej metodzie liczba poszczególnych elementów. Otóż celów nie powinno
być – dla danej jednostki definiującej OKR-y
– więcej niż circa 3-4, co umożliwia koncentrację na celach faktycznie najważniejszych.
Dla każdego celu nie powinno być więcej niż
circa 4 kluczowe rezultaty (KR), czyli 4 różne
perspektywy spojrzenia na cel (np. finansowa,
rozwojowa, ludzi, klienta).
Przykładowo: firma tworząca specjalistyczną aplikację mobilną może sobie postawić za
cel na bieżący rok zdobycie rynku w Polsce.
Cel ten może być także przyjęty jako cel na
trzeci i czwarty kwartał roku.
Przykładowe Kluczowe Rezultaty dla tego
celu na trzeci kwartał:
■■ KR-1: przyrost liczby zarejestrowanych
użytkowników w Q3 z poziomu X do poziomu Y
■■ KR-2: zwiększenie przychodów ze sprzedaży aplikacji w Q3 z poziomu P1 do poziomu P2
■■ KR-3: uzyskanie rozpoznawalności marki (mierzonej odsetkiem ankietowanych
znających markę) na poziomie R1
■■ KR-4: ocena aplikacji w sklepie na poziomie minimum 4.7
Znając kwartalne cele firmy zespoły mogą
teraz odpowiedzieć na pytanie: do osiągnięcia
których celów i/lub rezultatów kwartalnych
firmy możemy się – jako zespół - przyczynić,
definiując własne OKR-y zespołu.

Proces OKR-owy
Punktem wyjścia cyklicznego (zwykle kwartalnego) ustalania i przeglądu celów metodą
OKR jest ustalenie celów rocznych (na podstawie strategii firmy) za pomocą metody
OKR. Następnie cele roczne w procesie OKR-owym są dekomponowane na cele okresowe,
zwykle kwartalne.
Proces ustalania celów i rezultatów obejmuje – w pewnym uproszczeniu – 3 następujące kroki:
1. Ustalanie OKR-ów, czyli planowanie,
realizowane zwykle kwartalnie – na poziomie firmy, a na tej podstawie także
na poziomie zespołów. Krok ten obejmuje również uzgadnianie celów, zarówno
w układzie pionowym (firma – zespoły),
jak i poziomym (między zespołami).
2. Przeglądanie osiągania celów poprzez
mierzenie i analizę KR-ów: zwykle tygodniowe, dwutygodniowe albo miesięczne.
3. Podsumowanie okresowe (zwykle kwartalne) realizacji OKR-ów, często połączo-

ne z przejściem do kroku 1, czyli planowania kolejnego okresu (kwartału).

OKR a MBO
Metody OKR i MBO mają wiele wspólnego.
Można nawet powiedzieć, że metoda OKR
to zmodyfikowane i poprawione MBO. Najważniejsze praktyczne różnice między tymi
podejściami to:
■■ Cel stosowania metody: chociaż zarówno OKR, jak i MBO są narzędziem ustalania celów, to OKR-y służą przede wszystkim do doskonalenia, wprowadzania
usprawnień, zmiany status quo; nie jest
ich celem dokonywanie ocen i rozliczanie
(w tradycyjnym znaczeniu) pracowników
i menedżerów.
■■ Częstotliwość prac w metodzie: OKR są
ustalane kwartalnie, a w trakcie kwartału
są często przeglądane, są więc dynamiczne, umożliwiają częsty feedback, a więc
i szybką korektę kierunków działania.
■■ Sposób ustalania: OKR-y nie są ustalane metodą kaskadowania, „z góry na dół”,
lecz wspólnie, poprzez dyskusje i wspólne uzgodnienia.
■■ Właścicielstwo celów: OKR-y są narzędziem dla danego zespołu i/lub jednostki organizacyjnej; to ten zespół jest ich
właścicielem; nie są natomiast narzędziem oceny i rozliczania w ręku wyższego szczebla zarządzania.
Dzięki zastosowaniu metody OKR można
uzyskać:
■■ zwinność biznesową (ang. Business Agility) – szybsze dostosowanie się i adaptację celów do aktualnych warunków
biznesowych, dzięki krótszym cyklom
ustalania i przeglądu celów oraz kluczowych rezultatów,
■■ zgodność celów „w pionie” i współpracę „poziomą” między komórkami
w organizacji: wspólnie ustalone OKR-y
umożliwiają współpracę „w pionie”
– pracę na rzecz celu z wyższego poziomu,
jak i „w poziomie” – wspieranie osiągania
celów przez współpracujące, będące na
tym samym poziomie komórki firmy,
■■ zrozumienie wspólnych celów i priorytetów firmy/zespołu przez pracowników organizacji, dzięki transparentności
i udziałowi pracowników w ustalaniu
wspólnych celów,
■■ zaangażowanie pracowników: wspólne
ustalanie OKR-ów integruje pracowników z firmą i zwiększa ich zaangażowanie w pracę,

■■ autonomię i odpowiedzialność zespołów i działów: zespoły i komórki na
podstawie kierunków i celów firmy samodzielnie określają sposoby osiągnięcia
swoich OKR-ów,
■■ skupienie na kilku najważniejszych celach, dzięki ograniczonej liczbie celów,
■■ ambitne, będące wyzwaniem cele:
dzięki oderwaniu OKR-ów od systemu
oceny i premiowania pracowników mogą
oni stawiać ambitne cele.
Powyższa lista potencjalnych korzyści stosowania metody OKR pokazuje, że wspiera ona
wiele elementów zarządzania partycypacyjnego,
zorientowanego na samoorganizację i umożliwia zbudowanie organizacji zwinnej, działającej
według zasad Agile i Management 3.0.
Metoda OKR – jak można wnioskować
z powyższego opisu – to stosunkowo proste
podejście, mogące dać znaczne korzyści biznesowe. Podejście jest faktycznie proste, lecz
nie jest łatwe do wdrożenia i utrzymania jako
stałego sposobu działania firmy i zespołów.
Główne wyzwania dotyczą z jednej strony
aspektu „technicznego”, tj. jak poprawnie
sformułować OKR-y, z drugiej strony aspektu
biznesowego: czy mamy właściwe – biorąc
pod uwagę strategię i najważniejsze aktualne
potrzeby i wyzwania biznesowe – cele oraz
związane z nimi rezultaty. Po trzecie wreszcie – i to jest chyba najtrudniejsze – jak zaangażować zarówno kadrę menedżerską, jak
i zespoły we wspólną pracę nad ustaleniem
OKR-ów oraz w konsekwentne realizowanie
działań w procesie OKR-owym.

dr Jerzy
Stawicki
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem
praktycznym w zarządzaniu projektami,
prowadzący od 2003 roku firmę konsultingowo-szkoleniową JS PROJECT. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, PMO.
Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych, Lean i łańcucha krytycznego. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty
z zarządzania projektami. W okresie 19952003 pracował w SAP Polska, m.in. zarządzając projektami wdrożeniowymi systemu
SAP, nadzorując projekty z poziomu komitetów sterujących, a także kierując zespołami konsultantów. Członek założyciel PMI
Poland Chapter. Posiadacz certyfikatów
PMP®, Agile Project Management Practitioner, PRINCE2 Practitioner, Certified Project
Manager (IPMA level C) oraz CPIM.
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wyjątkowo nieudolna i absolutnie nie oddaje
zwartego w nim ładunku emocjonalnego. Pocieszam się, że nawet Lewis Caroll mógłby
mieć z tym spore problemy.)

Toksyczne narzędzia,
czyli o przyczynach
wszelkiego zła
w organizacjach

Diagnoza

Fot. Fotolia.com

Paweł Dąbrowski

Ostatnie lata są dla mnie szczególnie ciekawym okresem w wymiarze zawodowym. Nigdy wcześniej nie doświadczałem tak dużej
różnorodności realizowanych zleceń, dla organizacji działających w tak różnych branżach
i sektorach. Zlecenia te obejmowały zarówno
prowadzenie projektów, jak i uczestniczenie
w nich w rolach analityka, audytora, konsultanta czy facylitatora. Miałem do czynienia
z wdrożeniami metodyk i systemów wspomagających te metodyki, przygotowywałem
i prowadziłem szkolenia, ale też różne formy
konsultacji. W tym kalejdoskopie zleceń zaskakująco często pojawiał się pewien wątek,
który zdaje się mieć dość interdyscyplinarny
wymiar. Możliwe zresztą, że wcale nie powinienem być tym wątkiem tak bardzo zaskoczony, bo nieracjonalne istoty ludzkie lubią
znajdować sobie jakieś racjonalnie brzmiące
przyczyny własnych niedostatków. Ważne,
by przyczyny te przynajmniej z pozoru tkwiły
gdzieś poza ich kontrolą i możliwością wpływu,
a przy tym, by można było na nie bezkarnie
zwalać całe zło tego świata. Wątek, o którym
mówię spełnia te warunki, a sprowadza się on
do stwierdzenia z podziwu godną zgodnością,
że życie byłoby o wiele prostsze, gdyby nie
konieczność posługiwania się w codziennej
pracy paskudnymi, bezużytecznymi, nieintuicyjnymi, przestarzałymi i – ogólnie rzecz
ujmując – szkodliwymi narzędziami. Użyte
w poprzednim zdaniu przymiotniki są dosłownymi cytatami z konkretnych, jak najbardziej
prawdziwych wypowiedzi moich nieszczęśliwych rozmówców.
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Objawy
Wygląda na to, że w większości organizacji
używa się złych narzędzi. Narzędzi, które
komplikują i tak już skomplikowane projekty. Zabierają cenny czas i zmuszają do bezsensownych i nieproduktywnych działań.
I gdyby tylko te narzędzia można zmienić na
jakiekolwiek inne, to natychmiast wszystko by się zmieniło. Projekty kończyłyby się
samymi sukcesami, ludzie mieliby wreszcie
czas dla żon, mężów i dzieci, poznikałyby
im zmarszczki i hemoroidy, a każdy znalazłby w swojej piwnicy złoty pociąg. Krytyka
narzędzi przybiera wszelkie możliwe formy.
Bywają komentarze subtelne i sprawiające pozory rzeczowych w rodzaju „musi pan
zdawać sobie sprawę, że nie da się pracować
skutecznie bez sprawnie działającego modułu
do naliczania odsetek”. Są też stwierdzenia
znacznie mniej konstruktywne, często zabarwiane obcobrzmiącymi i nienadającymi się do
druku wtrąceniami: „system, którego musimy
używać to katastrofa… największy szmelc, jaki
widziałem w życiu” („szmelc” to eufemizm
zastępujący inne, częściej używane słowa).
Różnorodność pojawiających się komentarzy
w tej kwestii przekracza granice wyobraźni. Niedawno, w odpowiedzi na moją prośbę
o ocenę użyteczności systemu wspomagającego zarządzanie portfelem projektów w pewnej organizacji usłyszałem: „to jest takie szare
i obleśne… bleee”. (Cytat jest dosłowny, choć
próba zarejestrowania na piśmie dźwięku,
który usłyszałem w trakcie tej rozmowy jest
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Rozumiem frustracje spowodowane niedopasowaniem narzędzia do rzeczywistych
potrzeb. Konieczność nieustannego poszukiwania obejść dla funkcjonalności, których
w systemie nie ma, albo które działają inaczej
niż wynikałoby to z organizacyjnej procedury, czy też przyjętej rutyny. Przedzieranie się
przez nieintuicyjne zestawy poleceń tylko po
to, żeby znaleźć w końcu to, czego się potrzebuje w zupełnie innym miejscu i to wyłącznie
dlatego, że ktoś opisał, jak tam dotrzeć w jakimś forum internetowym. A mimo to budzi
się we mnie niepokój, a nawet gorący sprzeciw, kiedy zaczynamy traktować narzędzia
jak wszechwładnego i wrednego pryncypała,
który uwziął się, żeby uprzykrzyć nam życie.
Jak jedyną przyczynę wszystkich problemów.
Na dodatek, przyczynę, na którą nic a nic nie
można poradzić. Kwintesencją tego podejścia
jest rozmowa, którą odbyłem jakiś czas temu
w ramach świadczonej przez nas usługi audytu dojrzałości biura zarządzania projektami
w pewnej organizacji. Jednym z podstawowych produktów dostarczanych w ramach
takiej usługi jest rekomendacja dotycząca
możliwych usprawnień w badanym przez nas
obszarze organizacji. A ponieważ z moich doświadczeń wynika, że najbardziej wartościowe
inicjatywy dotyczące potencjalnych usprawnień rodzą się w głowach ludzi znajdujących
się wewnątrz organizacji, zwykle pytam osoby, z którymi prowadzę wywiady, jakie zmiany zaproponowaliby, gdyby nie wiązały ich
żadne ograniczenia – techniczne, polityczne,
organizacyjne, czy jakiekolwiek inne. W tym
wypadku odpowiedź była wyjątkowo zwięzła:
„zaorać X” (X ze zrozumiałych względów zastępuje tu nazwę konkretnego narzędzia używanego w tej organizacji). Tylko tyle… „Zaorać”
i nic więcej. Zupełnie jak „Balcerowicz musi
odejść”. Podobnie wnikliwe i konstruktywne.
Niestety, tego rodzaju postawy i stwierdzenia nie są odosobnionymi przypadkami malkontentów. Pojawiają się niezmiernie często
– praktycznie w każdej organizacji, niejednokrotnie stanowiąc głos większości.
A przecież narzędzia, których używamy
w organizacjach, istnieją w konkretnym
kontekście. Z jednej strony definiowany jest
on przez samą organizację – branżę i jej standardy oraz regulacje, specyfikę prowadzonej

działalności operacyjnej, podejście do realizacji procesów biznesowych, czy charakter
podejmowanych projektów. Z drugiej strony,
niezmiernie ważnym czynnikiem kształtującym kontekst dla narzędzi są ludzie tworzący
daną organizację. Należałoby tu właściwie
mówić o bardzo złożonym zbiorze czynników.
Obejmują one zarówno charaktery, postawy,
uprzedzenia, motywacje, kompetencje, doświadczenia i inne atrybuty na poziomie jednostek funkcjonujących w ramach organizacji,
jak i właściwości dotyczące całej grupy: kulturę organizacyjną, mechanizmy przywództwa i zarządzania, transparentność przepływu
informacji, układy i powiązania, czy ogólnie
rozumiany klimat w organizacji. Wszystko to
powoduje, że nawet w pozornie bardzo podobnych do siebie organizacjach wdrażanie
i używanie danego narzędzia wymaga zupełnie innego podejścia i niesie ze sobą zupełnie
odmienne wyzwania i problemy. Niezwykle
rzadko okazuje się, że problemy związane
z narzędziem wynikają bezpośrednio z samego narzędzia. Prawie zawsze ich źródłowe
przyczyny związane są z interakcjami pomiędzy narzędziem a kontekstem, w którym
tego narzędzia próbuje się używać. W efekcie,
jakiekolwiek próby „zaorania”, czy nawet zastąpienia jednego narzędzia innym nie rozwiązują problemu. Stanowią rozpaczliwe próby
leczenia objawów, którym towarzyszą ciągłe
nawroty pogłębiającego się schorzenia.

Leczenie
Pierwszym i najważniejszym krokiem jest
przekonanie pacjenta, że trzeba zmienić
perspektywę postrzegania problemu. Samo
stwierdzenie, że obecnie używane narzędzie
się nie sprawdza to zaledwie początek drogi do
rozwiązania, a nie finalna konkluzja. Co więcej,
niemal zawsze jest to droga długa i wyboista.
Zrozumienie rzeczywistych źródeł narzędziowych problemów wymaga nie tylko przyjrzenia się samemu narzędziu, ale również jego
punktom styku z kontekstem, a w większości
wypadków głębokiego wejścia w kontekst.
Bardzo często bowiem przyczyny związane są
z niewydolnymi procesami, zbyt rygorystycznymi, albo za mało rygorystycznymi procedurami, niejasnymi rolami, czy też jednym z wielu wspomnianych elementów składających się
na „czynnik ludzki”. Wnioski mogą być często
bolesne i dla organizacji, i dla jej członków. Ale
nie chodzi tu nawet o to, jak bardzo bolesne
są wnioski, ile o wysiłek i zmianę mentalną
potrzebne, żeby w ogóle do tych wniosków
dotrzeć. Wymaga to dojrzałości i cierpliwości,

których na ogół brakuje zarówno organizacjom, jak i jej ludziom. Dlatego potrzebne jest
możliwe najsilniejsze umocowanie połączone
z bardzo konsekwentnym i często akcentowanym wsparciem ze strony najważniejszych
autorytetów w organizacji. Kilkanaście miesięcy temu mieliśmy do czynienia z taką właśnie sytuacją, w której dzięki zaufaniu i jednoznacznemu poparciu zarządu udało nam się
przeprowadzić organizację przez bardzo złożony i żmudny proces analizy rzeczywistych potrzeb organizacji, który zaowocował jednym
z najbardziej udanych wdrożeń systemu PPM
w naszym dorobku. Wielokrotnie w trakcie
tego procesu pojawiały się sygnały zniecierpliwienia i zniechęcenia na różnych szczeblach
organizacji. Niekiedy na sygnałach się nie kończyło. W każdej z tych sytuacji jednak zarząd
„stawał po naszej stronie”, a ściślej mówiąc odwoływał się do naszych pierwotnych ustaleń
i przyjętego podejścia, co ostatecznie pozwalało radzić sobie z tymi wyzwaniami. A co do
samego podejścia? W rzeczywistości nie ma
w nim nic szczególnie odkrywczego. Można
by je pomieścić w trzech słowach: adekwatna analiza biznesowa. Mało kto kwestionuje
już zasadność i wartość analizy biznesowej.
Spieramy się może o operacyjne szczegóły
sposobu jej przeprowadzenia w danej sytuacji, ale na poziomie pryncypiów okazuje się,
że jesteśmy zgodni. Najlepszym według mnie
podsumowaniem tej zgodności jest model
podstawowych pojęć analizy biznesowej (Business Analysis Core Concepts Model) zawarty
w standardzie IIBA1. Model ten opiera się na
sześciu powiązanych ze sobą kluczowych elementach obejmujących:
■■ konteksty, czyli wszelkie okoliczności
wpływające na zmianę oraz podlegające
wpływowi ze strony zmiany i pozwalające
ją lepiej zdefiniować i zrozumieć,
■■ interesariuszy, czyli osoby i grupy w różny
sposób powiązane ze zmianą, potrzebami
lub rozwiązaniami,
■■ potrzeby, czyli problemy, którymi trzeba
się zająć lub szanse, które można podjąć
w danym kontekście,
■■ rozwiązania, czyli konkretne formy zaspakajania potrzeb istniejących w danych
kontekstach,
■■ zmiany, czyli akty transformacji przeprowadzane w odpowiedzi na potrzeby, oraz
■■ wartość, czyli korzyść, istotność lub użyteczność wynikającą ze zmiany i postrzeganą z perspektywy konkretnego interesariusza.
W ten sposób model tworzy przejrzystą
i bardzo użyteczną strukturę dla praktycznie

każdego przypadku analizy biznesowej. Pozostaje on naturalnie tylko „frameworkiem”, który trzeba wypełnić na bardziej szczegółowym
poziomie konkretnymi narzędziami, metodami
i działaniami analitycznymi. A te mogą być
bardzo różne, zależnie od sytuacji, z jaką mamy
do czynienia w danym scenariuszu. Sam model
stanowi jednak solidny fundament, na którym
opiera się analiza biznesowa, przypominając
o tym, że wszelkie problemy i wyzwania pojawiające się w ramach jednego z elementów nie
mają charakteru obiektywnego, tylko wynikają
ze specyfiki powiązań z innymi elementami
modelu. I że chcąc wdrożyć w organizacji narzędzie informatyczne („rozwiązanie”), trzeba
określić i uszczegółowić potrzeby osadzone
w należycie opisanych procesach biznesowych („kontekst”). Nawiasem mówiąc, trudno
mi sobie wyobrazić wdrożenie rozwiązania bez
wprowadzenia ulepszeń i optymalizacji w tych
procesach, które następnie są w jakimś stopniu automatyzowane dzięki wdrażanemu narzędziu. Jak dotąd nie zawiodłem się na tym
modelu. Co więcej, nie zawiodła się na nim
żadna ze znanych mi osób, które ten model
zastosowały w swoich projektach.
Jestem przekonany, że wspomniane wyżej
elementy pozwalają konstruktywnie rozwiązywać problemy, jakich organizacje doświadczają
w związku z używanymi narzędziami. Rozwiązywać je tam, gdzie rzeczywiście mogą być
skutecznie rozwiązane. Trzeba mieć jednak
świadomość, że im bardziej skomplikowane
jest schorzenie, z jakim boryka się organizacja,
tym trudniejsza i bardziej bolesna będzie pełna
kuracja.
1. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), Version 3, wydany przez International Institute of Business Analysis w 2015
roku.
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Skalowalna zwinność
Ada Grzenkowicz, PMP

Moda na Agile trwa w najlepsze. Firmy
wpisują go w sobie w strategię, decydując się tym samym na zwinne transformacje. Wartości i zasady zmieniają nasze
otoczenie biznesowe i to często na lepsze.
Najpopularniejsze zwinne podejście, jakim
jest Scrum przeżywa obecnie swój renesans. Szereg nowych książek, najróżniejsze
szkolenia, certyfikacje, nowe role w firmach to wszystko pokazuje nam, że to nie
tylko moda, ale jednak też pozytywne rezultaty płynące dla organizacji z wdrożenia
zwinnych metod pracy.
Jako, że apetyt rośnie w miarę jedzenia,
pojawiają się także nowe wyzwania. Wraz
z wdrożeniem nowego podejścia do zarządzania projektami i rozwoju produktów firmy zaczynają zastanawiać się, jak nie tylko
w departamentach IT pracować zgodnie ze
Scrumem, ale też prowadzić metodami Agile
duże projekty, całe programy, a nawet zarządzać zwinnie portfelem projektów w organizacji. Patrząc na pozytywne efekty jakie daje
podejście do pojedynczych zespołów, pragniemy, aby całe organizacje były zwinne, od
działu HR, przez IT, marketing, aż po zarząd.
Zaczynamy się zatem rozglądać w poszukiwaniu metod, które, zwłaszcza dużym firmom,
pomogłyby w skalowaniu popularnego Scruma i czerpania z praktyk Agile’owych tego, co
w nich najlepsze i najbardziej wartościowe.
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Dlatego w tym numerze bierzemy pod lupę
kilka wybranych metod skalowania i będziemy je ze sobą porównywać.

opracowane wewnętrznie (10% organizacji).
Miejsca na podium zdobyły odpowiednio podejście Scaled Agile Framework (SAFe, 29%)
oraz Scrum of Scrums (19%). Disciplined Agile
Delivery (DAD) i Large Scale Scrum (LeSS) zadeklarowało po 5% firm. Co ciekawe zaledwie
1% stosuje Nexusa, podejście promowane
przez scrum.org, znane z certyfikacji PSM,
która jeśli chodzi o Scrum króluje w statystykach certyfikacji dla Scrum Masterów obok
Scrum Alliance i certyfikatu CSM.
Kilka z nich, tych mniej lub bardziej popularnych omówię pokrótce i porównam ze sobą.

Worek bez dna

Agile to worek bez dna. Dobre praktyki, nowe
podejścia, metody, ramy postępowania pojawiają się nieustannie. Jedne zyskują większą
popularność, inne niekoniecznie. Geneza ich
powstawania też jest różna. W większości są
odpowiedzią na pewne konkretne problemy,
często wiążą się z certyfikacjami, na których
ktoś zwyczajnie chce zarobić. Inne powstają też, by nie
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Rys 1. Popularność podejść do skalowania Agile
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Nie będę jednak zanadto roztrząsać tematu
ich przydatności, bo to zależy od indywidualnych potrzeb firm i tego wyboru firmy muszą
dokonać same. Czasem testując kilka rozwiązań, czasem wybierając jedno konkretne na
podstawie szerszych analiz. Co raz częściej
decydując się na jedno rozwiązanie modyfikują je potem do swoich potrzeb. Nie ma
złych dróg, ważne by jak zawsze podchodzić
do nich racjonalnie i z odpowiednim planem
transformacji.

SAFe – Scaled Agile Framework
Scaled Agile Framework (SAFe), jak przedstawiono w raporcie 12th State of Agile Report,
jest na ten moment najpopularniejszym podejście do pracy zwinnej. Jest to podejście
szeroko opisane, a dostęp do materiałów
o SAFe jest bezpłatny i możemy o nim przeczytać na stronie scaledagileframework.com.
Właścicielem SAFe jest organizacja Scaled
Agile, która cały czas dba o aktualizację podejścia, całkiem niedawno pojawiła się wersja
4.6, która uzupełniona została o opis 5 głównych zasad dla Lean Enterprise. Co ciekawe
dodany został w najnowszej wersji również
aspekt wdrożenia SAFe w organizacjach
rządowych. Scaled Agile ma w swojej ofercie obecnie 10 certyfikatów, każdy po roku
trzeba odnowić uiszczając odpowiednią kwotę. Aby zdać certyfikat należy również wziąć
udział w szkoleniu akredytowanym.
Podstawą podejścia jest 9 zasad, które
bazują na Agile Manifesto. SAFe do pracy
zespołów rekomenduje Scrum, Kanban oraz
XP, łącząc najlepsze praktyki z tych trzech
zwinnych ram postępowania. Cały sposób
pracy został dokładnie opisany i pozwala na
wdrożenie go dla pojedynczych dużych projektów. Omawia również inne poziomy, które
pozwalają zastosować go dla różnej wielkości
programów, portfeli projektów, a także całych organizacji. Na stronie możemy znaleźć
nie tylko opisy konkretnych ról, zasad, sposobów pracy, ale również artykuł o wdrażaniu
SAFe krok po kroku. Jest w nim sporo nowych
ról i nowych ceremonii, których zadaniem jest
usprawnienie współpracy pomiędzy zespołami i wspólne osiąganie celu.
Praca w SAFe oznacza głównie, że zespoły
scrumowe pracują w tzw. pociągach. Każdy
z nich pracuje w tym samym rytmie, ma tej
samej długości sprinty i planuje swoją pracę
regularnie. Cele wyznaczane są na kilka tygodni, zazwyczaj 8-12, cały okres, tzw. Program
Increment (PI) rozpoczyna się tzw. planowaniem PI. Jest to dwudniowe wydarzenie, pod-

czas którego spotyka się cały pociąg (lub kilka) i wspólnie planują pracę swoich zespołów,
uzgadniają zależności, ryzyka oraz deklarują
co zamierzają dowieźć na koniec tego okresu.
Kluczowym aspektem jest tzw. IP (Innovation and Planning) sprint, który kończy każdy
PI, i jest jednocześnie startem kolejnej iteracji.
W trakcie IP sprintu zespoły spotykają się celem identyfikacji usprawnień, przeglądu całego PI’a, a także skupiają się na zaplanowaniu
kolejnego takiego okresu.
SAFe porusza bardzo dużo tematów, z którymi borykamy się w przypadku projektów,
których realizacją zajmuje się od kilku do nawet kilkunastu zespołów scrumowych. Ma
dużo zalet, o czym może świadczyć chociażby liczba firm, które zdecydowały się na jego
wdrożenie. Nie jest jednak bez wad. Bardzo
dobrym rozwiązaniem jest to, że możemy zacząć od jednego pociągu, a w miarę upływu
czasu dobudowywać kolejne i kolejne, wdrażając tym samym tę metodę w całej firmie. To,
co jest najczęściej krytykowane to podejście
góra-dół. Mimo, że zespoły nadal mają przestrzeń na dzielenie się swoimi pomysłami, to
jednak dużo wymagań płynie z tzw. „góry”,
dodatkowo ilość ról, ceremonii, zasad może
nieco przytłaczać, a tym samym nie daje
większych możliwości modyfikacji. Jak na
ramę postępowania, niektóre instrukcje są
tak dokładne (chociażby agenda na PI planning), że wręcz możemy odnieść wrażenie że
gdzieś gubimy „ducha zwinności” i nie ma
opcji zmian.

Scrum of Scrums
Właściwie Scrum of Scrums (SoS) to prosta
technika, a nie metoda. Znany również jako
meta-scrum. Polega na tym, że kilka zespołów scrumowych pracuje w oparciu o Scrum
Guide. Jedyna różnica jest taka, że codziennie po daily w zespołach wybierany jest
ambasador, który uczestniczy w spotkaniu
SoS. Podczas tych codziennych spotkań ambasadorzy rozmawiają o zależnościach pomiędzy nimi i ich zespołami, próbują szukać
synergii, wspólnego rozwiązania problemów,
czy usuwania przeszkód między zależnościami. Spotkanie powinno trwać od około 30
do maksymalnie 60 minut. W jego trakcie
wszystkie ustalone akcje, które rozwiązać
mają problemy zespołów zbierane są w jednym rejestrze, który monitorowany jest na
każdym spotkaniu.
To proste rozwiązanie, dzięki czemu łatwo
je wprowadzić do firmy. Nie wymaga wielu
środków, specjalnych szkoleń, podręczników.

Trzeba jednak uważać, żeby SoS nie przerodziło się w klasyczne spotkania statusowe.
Ma być codziennym planowaniem i usuwaniem zależności, blokerów i koordynowaniem
pracy zespołów scrumowych.

DAD – Disciplined Agile Delivery
Disciplined Agile Delivery (DAD) jest integralną częścią Disciplined Agile Framework.
DAD to poziom pracy zespołów, a cała rama
postepowania, podobnie jak SAFe, daje nam
możliwość pracy zwinnej całego przedsiębiorstwa. Właścicielem jest Disciplined Agile
Consortium, które oferuje pięć certyfikatów,
aby go zdobyć należy wziąć udział w akredytowanym warsztacie i zdać egzamin. Model
biznesowy i koncepcja jest bardzo podobna
do SAFe. Podejście DAD rozwijane jest od
2009 roku, jego twórca Scott Ambler, pracując dla IBM przez kilka lat obserwując pracę
zespołów IT wypracowywał nowe podejście
pasujące do dużych zespołów i projektów.
Z biegiem lat wraz z współtwórcą, Markiem
Linesem, dokładając kolejne elementy zmienili popularny DAD w Disciplined Agile, głównie dlatego, że został rozbudowany on o kolejne elementy wspomagające zespoły i firmy.
DAD zorientowany jest na ludzi i ciągłe
uczenie się. To hybrydowe podejście, które
pomaga nam w osiąganiu złożonych celów.
Wprowadza tzw. pierwszo- i drugorzędne role,
których zadania są ściśle określone. Bazą dla
tego podejścia są inne zwinne praktyki, m.in.
Scrum, Kanban, Agile Modelling, XP, Lean
Software Development, Cynefin, SAFe i kilka
innych. Całość opiera się na poszczególnych
fazach: incepcja, budowa, tranzycja. Zarówno
cały proces DAD, jak i wszystkie inne aspekty
z wartościami opisane są dokładnie na stronie
disciplinedagiledelivery.com.
Stosując DAD mamy dużo możliwości,
czerpie on zarówno ze zwinnego podejścia,
ale nie odrzuca tradycyjnych metod kaskadowych. Może być to dużą zaletą, ale też pułapką w codziennej pracy. Wymaga dużego
zdyscyplinowania i omówienia jak dokładnie
chcemy współpracować i integrować pracę
wielu zespołów. Hybrydowe podejście może
sprawdzić się tam, gdzie nie zawsze w 100%
możemy pracować w pełni Scrumem, a tylko
wykorzystujemy jego dobre praktyki, głównie
ceremonie.

LeSS – Large Scale Scrum
Large Scale Scrum (LeSS) już w samej nazwie
mówi nam, że jego bazą jest Scrum. I tu rze-

STREFA PMI, NR 23, GRUDZIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL

19

PEŁNA NAZWA

SCALED AGILE

SCRUM

DISCILINED AGILE

FRAMEWORK

OF SCUMS

DEVELOPMENT

LARGE SCALE SCRUM

NEXUS

Skrót nazwy

SAFe

SoS

DAD

LeSS

N/D

Właściciel

Scaled Agile, Inc.

N/D

Disciplined Agile Consortium

The LeSS Company B.V.

Scrum.org

Oficjalna data
powstania

2011

2011

2012

2013

2015

Twórcy

Dean Leffingwell

Jeff Sutherland Scott Ambler, Mark Lines

Bas Vodde, Craig Larman

Ken Schwaber

Strona www

https://www.scaledagileframework.com/

N/D

http://www.disciplinedagiledelivery.com/

https://less.works/

https://www.scrum.org

Certyfikacja

https://www.scaledagile.
com/certification/whichcourse-is-right-for-me/

N/D

https://disciplinedagileconsortium.org/apply

https://less.works/courses/ https://www.scrum.org/
less-courses.html
scaled-professional-scrumcertification

Opłata za odnowienie certyfikatu

Tak, corocznie

N/D

Tak, corocznie

Tak, co 2 lata

Nie

Tabela 1. Porównanie podejść do skalowania Agile. Opracowanie własne

czywiście autorzy skupili się na tym, by bazą
był Scrum i jego pryncypia, role oraz ceremonie. Wyróżnione są dwa poziomy: LeSS
oraz LeSS Huge. Pierwszy zakłada równoległą współpracę maksymalnie 8 zespołów
scrumowych. Jest to sposób pracy, który jest
ulepszeniem Scruma. Co to oznacza? Ano
to, że większość pracy wygląda tak samo jak
dla jednego zespołu. Jest kilka modyfikacji,
które mają na celu usprawnić pracę kilku
zespołów.
Product Owner jest jeden dla wszystkich
zespołów, Scrum Master ma od 1 do 3 zespołów, ceremonie są te same z pewnymi
modyfikacjami. Planowanie sprintu odbywa
się w dwóch częściach, jest jeden przegląd
sprintu dla wszystkich, a poza regularną retrospektywą zespołu, jest tzw. ogólna retrospektywa, podczas której Product Owner,
Scrum Masterzy i wybrani reprezentanci zespołów ustalają aspekty związane z poprawą
wszystkich zespołów. W LeSS Huge pojawiają się tzw. obszary wymagań. Zespoły koncentrują się na ich dowożeniu, a wokół jednego obszaru może pracować nie więcej niż
8 zespołów, każdy z nich ma również jednego
Właściciela Produktu.
Na stronie less.works opisane bardzo dokładnie została cała rama postępowania.
Duży nacisk kładzie się na to, że LeSS to
nadal Scrum, tyle że w lepszej wersji. Jeśli
mamy dobrze działające podejście Scrum
w zespołach, LeSS wydaje się być dość łatwym we wdrożeniu. Przynajmniej jeśli porównamy go z SAFe czy DAD. Problemy jednak mogą się pojawić w momencie, kiedy nie
tylko wytwarzamy oprogramowanie i chcemy rozszerzyć zwinność o inne departamenty. Wymaga też dużej dojrzałości organizacji
w kontekście stosowania w praktyce zwinnych zasad.
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Nexus
Jako jedyny ma krótkie, 12-stronicowe opracowanie, które swoją koncepcją biznesową
przypomina nam Scrum Guide. Możemy je
za darmo pobrać ze strony scrum.org i na
ten moment jest dostępne w ponad 25 językach, a jego autorem jest znany wszystkim
„ojciec” Scruma – Ken Schwaber. Podtytuł
przewodnika po Nexusie także mówi nam
sporo o całym podejściu: Rozszerzenie Scruma dla przedsięwzięć dużej skali. Nexus jest
podstawową jednostką wytwórczą w dużej
skali.
W Nexusie, poza zespołem scrumowym
pojawia się Zespól Integracyjny Nexusa,
a obok Backlogu Produktu i Backlogu Sprintu
pojawia się nowy artefakt: Backlog Sprintu
Nexusa. Jest jeszcze kilka drobnych różnic,
jednak wszystkie role, ceremonie i artefakty
w dalszym ciągu opierają się o Scrum i związane z nim pryncypia. Najistotniejsza jest tu
współpraca między zespołami celem osiągnięcia wspólnego celu. Ramy Nexusa bardzo
przypominają LeSS.
Aby odnieść sukces wykorzystując Nexusa,
sam autor przewodnika zaznacza, że trzeba
się stosować do praktyk w nim zawartych.
W innych przypadkach możemy stosować
niektóre praktyki, jednak nie będzie to już
Nexus. I tak jak w przypadku LeSS, to i tu
musimy dobrze rozumieć i umiejętnie stosować Scrum. Jest to jedyne podejście z omawianych w tym artykule, do którego jest jeden certyfikat i nie wymaga on uczestnictwa
w obowiązkowym kursie.

I co tu wybrać?
Omówione wyżej rozwiązania należą do tych
najbardziej popularnych i rozpoznawalnych.
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Co ciekawe co raz więcej firm decyduje się na
własne, wypracowane wewnętrznie metody.
Najbardziej znaną jest model Spotify, który
stał się podwaliną dla podejść wdrażanych
przez inne firmy, które idąc w ślad za Spotify zaczęły wypracowywać swoje własne
metody. ING Belgia inspirując się podejściem
do zwinnego zarządzania wykorzystywanym
między innymi przez Spotify, Netflix, Google
i Zappos również stworzyło swój własny model pracy, który z dużym powodzeniem wdraża w całej organizacji.
Jest też szereg firm, które decydują się jednak na gotowe rozwiązania, o nich możemy
przeczytać na niektórych stronach, gdzie
właściciele metod z przyjemnością chwalą się
sukcesami kolejnych przedsiębiorstw. Nie ma
złotego środka, każdy musi sam zdecydować
po przeanalizowaniu bieżącego stanu. Zatem
zdrowy rozsądek na początek, a potem dużo
cierpliwości we wdrażaniu. Musimy przecież
pamiętać, że każda taka zmiana zajmuje czas.
Musimy uzbroić się w cierpliwość i sukcesywnie wdrażać kolejne elementy, zanim zaczniemy cieszyć się z konkretnych efektów
i pierwszych sukcesów.

Ada
Grzenkowicz
PMP
Wolontariusz PMI Poland Chapter. Zawodowo Scrum Master i Agile Coach w Nordei.
Entuzjastka zwinnego podejścia do zarządzania projektami. Trener i mentor w zakresie zarządzania projektami oraz komunikacji.
Z wykształcenia filolog rosyjski i fotograf.
W wolnym czasie uwielbia gotować, grać
w squasha i czytać książki.
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Portfolio or Program or… Hybrid?
Jakub Polaszek

Background is always the same
A few times I was assigned to the role of Program Manager or Portfolio Manager with one
main goal: organize or improve a group of different projects and make them manageable
and reported to the customer in an organized
way. One time it was internal tower reorganization, another time it was Projects’ Portfolio
for an external customer. In both situations
I was wondering how I should start and which
of the two concepts: Portfolio Management
or Program Management should be used to
manage that situation.

Was it a Program?
A whole group of dozens of projects with outputs dedicated to the same organization/customer with common resources and the same
main stakeholders could be treated as a huge
Program with different tracks generating future benefits. From that perspective it looks
OK but… I didn’t have a defined end date,
scope, or budget for that “Program” because
new projects were continuously requested by

the customer and sometimes even internally
by my organization. The budget was growing
accordingly to the size of new projects. The
end date was extended every time a new,
longer project appeared. How should I manage unpredictable scope, time and budget
from Program perspective? Maybe it was
not a Program itself and a different attitude
should be taken?

Was it a Project Portfolio?
Looking from the Project Portfolio perspective there were some analogies to Portfolio
Management. We reported summarized Total
Contract Values, revenues, backlog of time
and material projects in progress divided
into the future months. We predicted future
incomes and overall costs for all projects in
scope and for the pipeline of proposals. We
adjusted the number of needed Project Managers up to predictions to optimize costs.
We were prioritizing projects to be more and
more effective but still, we needed to go
deeper into projects level to agree changes
with customer’s counterparts, to report the

whole projects during monthly meetings with
the Customer Portfolio Manager. We couldn’t
optimize the company profits adjusting the
numbers and sets of projects, as Portfolio
Management used to do. We couldn’t reject
any new customer project even when we
knew that it was less profitable than other
projects because we were obliged by the customer frame agreement.

Hybrid approach could be
a solution
I decided to mix Program Management and
Portfolio Management approaches and
I chose the most useful elements from both
concepts. It was a good decision which let
me control and organize all projects and satisfy both the customer and my own organization. Sometimes such a hybrid was called
a Portfolio, sometimes a Program. I will use
the Portfolio naming convention in my below
elaboration. How did I organize that Hybrid?

Defined and separated
decision levels
The whole Portfolio was divided by different
decision levels: Strategic, Operational from
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Project Strategic Level
Project Operational Level
Project Delivery Level

Figure 1. Decision Levels

Portfolio perspective and Delivery Level from
Project perspective (see Figure 1). Every level
has a different purpose and was managed in
a different way.
Portfolio Strategic Level was dedicated
to Portfolio Board and Senior Management.
Strategic decisions were made based on financial predictions and reporting delivered
by Portfolio. Sometimes that decisions were
causing frame agreement changes. Sometimes new services or additional project
scope were negotiated with the Customer. It
was the highest level of escalations defined
in the Portfolio. Customer Account Executive,
Account Delivery Executive, Service Delivery
Manager and Portfolio Manager were the
main players on that level. Portfolio Board
Meeting with presentation of Portfolio Highlight Report (HLR) was organized bi-weekly
by the Portfolio Manager.
Portfolio Operational Level was organized for Portfolio Core Team (inc. Portfolio
Manager, Track Project Leaders, PMO). Track
Dashboards were presented by Track Project
Leaders to the rest of audience on weekly
basis. Track Project Leaders were established
in Portfolio to control, manage and support
specific kind of projects usually dedicated
to one Service Tower, separate IT Service or
sometimes for specific Customer.
Project Strategic Level was covering all
relevant project strategic needs. There were
Project Board Meetings organized with Project Highlight Reports presented by Project
Managers to Project Board (inc. Project Executive, Senior User, Senior Supplier) on weekly
or bi-weekly basis. That level was covering
also Project Dashboard Reporting prepared by
Project Mangers to update Track Dashboards
on weekly basis.
Project Operational Level was defined to
organize work of Project Core Team (Project
Manager, Architects, Engineers, Testers, etc.).
There were usually weekly or more frequent
meetings organized by the Project Manager
with Project Core Team Members. Project Reporting was organized usually as Minutes of
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Meeting (MoM) containing the same parts as
Project Dashboard Report.
Project Delivery Level is the lowest decision level but very important for Project execution. Checkpoint reporting should be defined between reporting lines of the Project
Core Team Member and the Project Manager.
The format and the frequency are defined individually per work package or task. There is
no central repository for this kind of reports
because in many cases that might be a simple conversation with a task assignee.

Portfolio Management
Strategies
To manage a Portfolio in an organized way
there were defined and developed Portfolio
Management Strategies with the most needed aspects of Portfolio, Program and Project
Management. Strategies were guides for Project Managers on how they should manage
projects in the Portfolio.

Communication Management
Strategy
The Communication Management Strategy
contained a description of the means and
frequency of communication to related parties, both internal and external. It described
how an effective communication within the
Project’s team and with stakeholders was
organized. It facilitated engagement with
stakeholders through the establishment of
a controlled and bi-directional flow of information.
Definition and description of internal and
external communication aspects on all decision levels included:
■■ Portfolio organization structure with decision levels description,
■■ Communication procedure,
■■ Tools and techniques (Portfolio on-line
workspace / collaboration site, collaboration site community, meeting notes,
contacts, yellow pages),
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Risk Management Strategy
This document defined how risks would be
managed during the lifecycle of the project
and on Portfolio level. It defined the process,
related techniques and standards which had
application in projects, as well as responsibilities within the process.
The risk management procedure consisted
of the following steps that were essential
to manage risks effectively: identification,
assessment, response planning and implementation. During the whole process, the
communication was the key item covering all
steps of the procedure.
MMUNICATE
CO

1.
Identify
UNICATE
MM
O
C

Portfolio
Operational Level

■■ Reporting (Portfolio Highlight Report,
Track Dashboard, Project Highlight Report, Project Dashboard Report, Project
Reports, Exception Reports, etc.) – templates are defined and available for the
whole Portfolio Team,
■■ Records (Minutes of Meeting, reports,
other important records),
■■ Timing of communication activities (Project and Portfolio meetings overview,
formal announcement, communication
effectiveness reviews),
■■ On-line workspace (folders structure, access levels).

4.
Implement

2.
Assess
3.
Plan

NICATE
MMU
CO

Portfolio
Strategic Level

Figure 2. Risk management process cycle

One of the most important topics in Risk
Management was Risk Tolerance – Risk Appetite. Usually it was set on 10% or 15% level
of overall budget and time.
Portfolio supported projects with one central Risk Register which was available online
on the Portfolio collaborative workspace.

Issue and Change Management
Strategy
The Issue Management Strategy defined activities and rules to manage and control issues that arise during the project.

An issue for the Portfolio was defined
as a: RFC (Request for Change), problem/
roadblock, off-specification, question, concern and any other matter which impacted
the project covered by the Portfolio.
This Issue Management Strategy was designed to:
■■ outline the recommended approach for
identifying issues and tracking the progress, documentation, and resolution of
those issues,
■■ facilitate attention to key issues impacting the Project,
■■ ensure all stakeholders are informed about the issue and, if applicable, participate
in the resolution,
■■ create an audit trail of discussions and
resolutions of Project issues.
Project Manager was the single point of
contact for all project issues. All major issues
were registered in central Issue Register
which was available online on the Portfolio
collaborative workspace.
The Project Manager made decisions at the
operational level of the project. If a decision
required the Portfolio Manager/Project Executive or Project Board involvement (Strategic Level), an exception report had to be
produced and communicated by the Project
Manager to that decision bodies.
The table below shows which stakeholder is
responsible for which decision:

Impact

The Budget Management Strategy:
■■ identified who was responsible for managing cost within which tolerances,
■■ identified who had the authority to approve changes to the overall project’s
budget,
■■ how cost performance was quantitatively measured and reported upon,
■■ reported format, frequency and to whom
these were presented.
Project Cost Management included the
processes required to ensure that the project
was completed within an approved budget.
Project Managers had to make sure that their
projects were well defined, had accurate
timeline and cost estimates and had a realistic budget.

Quality Management Strategy
The Quality Management Strategy was used
to define the quality techniques and standards to be applied and the various responsibilities for achieving the required quality levels
during the project.
Quality Management ensured that right
products are delivered by the projects defined
in the Portfolio.
Each project in the Portfolio used product-based planning technique which supported quality management by leveraging
product descriptions. A product description
was short information explaining what the
purpose of the product was, what was its

Decision Body

Issue Coordination
/ Escalation point

5

Portfolio Board

Portfolio Manager

4

Project Board

Project Manager

3

Project Manager

Project Manager

2

Project Team Member

Project Manager

1

Project Team Member

Team Member

Budget Management Strategy
The Budget Management Strategy was
a governance component of the Portfolio.
This method of working described how costs
should be planned, structured and controlled.
The strategy clearly defined how the costs on
a project would be managed throughout the
project lifecycle.
The strategy set the format and standards
by which the project costs were measured,
reported and controlled. Earned Value Management (EVM) was used in the Portfolio to
measure projects’ performance.

composition, and it treated also about quality
aspects. The quality management procedure
was built around the product-based planning
technique.
The level of details of product description
was determined between Project Manager
and Project Board.
Beside the product description, the quality
control was made in conjunction with Quality
Register. There was a central Quality Register for the Portfolio established.

Scope, Schedule and Configuration
Management Strategy
That document included 3 strategies in one
place:
■■ Scope Management Strategy,
■■ Schedule Management Strategy,
■■ Configuration Management Strategy.
The Scope Management Strategy detailed how the project scope would be defined, developed, and verified. It clearly defined who was responsible for managing the
projects’ scope and acted as a guide for managing and controlling the scope. The strategy
provided the scope management framework
for projects in the Portfolio and documented
the scope management approach, roles and
responsibilities as they pertained to project
scope, scope definition, verification and control measures.
The Schedule Management Strategy provided guidance on how to develop, manage,
and control the schedule throughout the project life cycle within the Portfolio. It presented required steps and techniques used. The
strategy identified the process and procedures
used to manage the schedules. In addition to
defining the schedule development approach,
that strategy defined who was responsible for
tracking and reporting schedule progress, how
schedule updates were received and incorporated, how to baseline the schedule.
The Configuration Management Strategy
was used to identify how, and by whom, the
project’s products/deliverables (documents,
infrastructure components, etc.) would be
controlled and protected. The project configuration was all tangible and intangible deliverables/products. The Portfolio provided tools
and template for project in scope.
The question from the topic is coming back
like a boomerang with every new assignment.
I decided to manage that Hybrid that way.
Maybe it could be done differently?

Jakub
Polaszek
PMP, PRINCE2, ITIL, Agile
Energetic, resourceful, hard-working, certified professional with proven experience at
portfolio, program and project management,
financial controlling and planning, budget,
forecast and analysis preparation, with
strong IT technical background. Portfolio/
Program Manager at Atos GDC Poland and
Auditors Committee Member at PMI Poland
Chapter.
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Power of data
– project management
in Big Data and
Analytics
Anna Gambal

Data, information and finally knowledge
– what’s the worth of it in contemporary
world? Seems that currently lack of them
can be for a business as disasters (epidemic
or war) for the world. Over time business is
changing to be more driven by data-based
decisions and to unleash the power of data.
Big data and analytics are not a new concept, but it gives new ways of thinking and
finding value. It simply can “change lives,
transform industries, accelerate human potential, personalize products, inspire and improve
collaboration”10. In other words, Big Data and
Analytics give power to gain competitive
advantage on the market as well as help our
lives to be better.

What do those catchwords mean?
The term Big Data can be introduced as
a “massive data files that have a large, diverse and complex structure and are therefore difficult to store, analyze and visualize for
other processes and results”1 or described as
“large-volume, high-speed and widely diverse
information assets that require new forms of
processing to allow improved decision making,
greater insight into the discovery and optimization of processes”2. This data can be characterized by high speed of generation, huge
volume, variety of typologies and degree
of veracity. Big data is then related to data
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management approaches as well as technology that is utilized for it. Approaches can
be divided into two basic – data warehouses
and data lakes3. Pentaho CTO James Dixon
describes “data mart (a subset of a data warehouse) as akin to a bottle of water… cleansed,
packaged and structured for easy consumption, while a data lake is more like a body of
water in its natural state. Data flows from
the streams (the source systems) to the lake.
Users have access to the lake to examine, take
samples or dive in”3. Currently, big data idea is
mostly associated with data lakes approach,
which have become synonymous with technologies like Hadoop4. If you think about big
data technologies these are several open
source software and tools (mostly provided by
Apache Hadoop Foundation) as well as NoSQL
databases, business intelligence tools, development tools and much more. Nevertheless,
possessing technology is not yet a source of
competitive advantage for companies on the
market.
As already mentioned, big data can be depicted as vast volumes and types of information that businesses can now collect and
process using high tech systems. This comes
from both internal and external sources. Data
can come from broadly understood market
and can be structured (e.g. market data from
retailed stores) or unstructured (e.g. Internet
search results). Data can be both generated

STREFA PMI, NR 23, GRUDZIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL

Fot. Fotolia.com

STREFA WIEDZY

by human or machines. Though, all data needs
to be put into structured formats to be analyzed5 with the usage of maths and statistics aiming at deriving meaning from it. This
meaning is to drive business decisions. This is
called analytics.
Analytics “term is most often used to describe the analysis of large volumes of data
and/or high-velocity data, which presents
unique computational and data-handling challenges”6.
Of course, analytics is not only utilized for
big data – this is general term handling with
historical data analysis but having in mind
volumes of data are growing this is mostly
associated with this concept. There are four
kinds of analytics7:
■■ Descriptive – “what has happened?”
– tells you what happened in the past
thanks to data aggregation and data
mining, but it won’t tell you why and
what might change. Describes what is
going on within the company and summarizes different aspects of the business.
Good examples are dashboards and scorecards;
■■ Diagnostic – “why something happened?” – drilling down to find out dependencies and patterns to identify root cause of the problem e.g. why the revenue of
sales is falling in certain segment – drill
sales down into subcategories to find out8.

How this can really work
in business world?
Nowadays, field of big data and analytics is
still growing driven by demand from the market. “Experts predict the amount of data generated annually to increase 4300% by 2020
and enterprises are responsible for storing 80%
of this data”9. Daily 2.5 trillion bytes of information are generated by people using mobile
devices or bank cards, what’s more over 90%
of data in the world has been generated only
during last 2 years10.
Undoubtedly, companies to gain competitive advantage from this concept need
systems and technical solutions to manage data. Along with that they require
people with proper skill sets – technical
and analytics. Those with technical skills
– developers – with strong programming
background are to build big data applications using available technology, meaning:
Python, Java, JavaScript, Machine Learning, Shell scripting, and data visualization

How Fortune 1000 Executives Report Using Big Data
37.1 %

45.2 %

35.5 %

45.2 %

23.4 %

30.6 %

44.3 %

36.1 %

33.4 %

32.8 %

31.1 %

27.9 %

27.9 %
Establish the
data driven
culture

49.2 %

22.0 %

Transform
business for the
future

26.8 %

Increase the
speed of current
eﬀorts

41.5 %

20.2 %

And revenue

Started and
seen value

35.5 %

Launch new
products/
services

Started and
not seen
value

27.4 %

Find new
innovation
avenues

Not started

Decrease
expenses

■■ Predictive – “what could happen?”
– model future outcomes based on forecasts and statistical models. Gives understanding of the future with certain level
of confidence (unfortunately never 100%).
Can be utilized to predict how customers
will respond to the marketing campaign, how sales will be affected by certain
market conditions or how to model sales
plans for next year forecasting purchasing
patterns etc. In finance, example is producing a credit score.
■■ Prescriptive – “what should we do?”
– advices on how best action based on
optimization, simulation techniques
(e.g. A vs. B testing). This is an attempt
to quantify future decisions to guide on
future business actions. It’s utilized for
optimizing production, scheduling inventory to improve customer satisfaction, help to offer right discounts or use
proper adds on the web. This is the most
complex one.
All mention points depict that pure big data
storage, or its processing alone does not bring
the business value. Analytics without data architecture, governance, validation and quality does not bring the business value neither.
Only if you combine both concepts and you
will support them with proper technology you
will get the key competitive advantage for organizations today.

23.7 %

Diagram 1. How Fortune 1000 Executives Report using Big Data
Source: R. Bean, How companies say they are using big data, HBR, 2017, https://hbr.
org/2017/04/how-companies-say-theyre-using-big-data

tools11 etc. Those, capable of manipulating data queries and translating data into
valuable information data scientists, big
data specialists and data analysts12 are
indispensable as well in this model. What’s
more, important factor to effectively utilize
big data and analytics is accessibility of
clean unique data for the whole company,
then leaders promoting data and analytics
culture and last but not least targets for
key business areas that can benefit most
from the approach. Those factors are driving
companies to best business decisions.
Researches show that most of the enterprises use the concept to decrease expenses,
find innovation avenues and launch new
products and services (Diagram 1).
Randy Bean, in his article: How companies
say they are using big data, is emphasizing that
big data is already being utilized to improve
operational efficiency, and the ability to make
informed decisions based on the very latest
up-to-the-moment information. The next
phase will be to use data for new products
and other innovations. About half of the executives surveyed predict major disruption on
the horizon, as big data continues to change
how businesses operate and compete13.
Sceptics claim that this is another way to
spend money for technology, but the idea of
elevating big data and analytics is to put it in
the center of what company is doing and really utilize it fully. Take advantage of the data,
find the possibilities to do it, find best tools
to do it – that’s what is rapidly becoming the
mainstream norm.

Disruptive innovation
projects’ characteristics
Hadoop was used first in 2004 and originally,
was thought to not need project management
because it was so easy to get it together, up
and running. Today, some clients process
petabytes of data per day globally and transactions reach terabytes per second. Implementations in the field of big data analytics
can involve 50-100 engineers, which is covering only technical part of the project14. What
kind of projects you can expect within big
data world? Are they going to be IT related initiatives only? No, big data and analytics projects should be business decisions and they
should not be just IT concepts. They have
a technological aspect, but they are implemented to unleash business and its potential.
Two main types of big data and analytics
projects are15:
1. software development – big data platform or big data analytics,
2. big data hardware infrastructure
projects.
Within those types there is vast variety of different initiatives, which can be more holistic,
when company wants to implement the concept or touching certain parts of it if organization has big data and analytics culture already
instilled. Table 1 and Diagram 2 depict examples of such projects and shows dimensions of
big data and analytics solutions.
Considering big data and analytics projects
its worth to mention that “data analytics
processes and technologies can be treated as
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Examples of big data and analytics projects
Building complete ecosystem of big data
analytics in the company

Implementation of data visualization
software to support decision making –
depicting revenue, sales, supply chain data,
procurement data

Implementing enterprise data lake in
the organization – implementation of
technology, identification of data sources

Introducing processes for usage of analytics
models within functions, businesses of
organization

Introducing big data and analytics culture

Implementing business intelligence and
data visualization solutions based on big
data –Qlik, Tableau etc.

Building models for predictive analytics e.g.
to analyze sales and sales patterns

Working on data integration

Table 1. Big Data and Analytics Projects Examples

B u s in e s s Intellige n c e/
D a ta V i s u a l i s a t i o n
E n te r p r

is e Data Ware h o u s e

D ata integra tio n

D ata sourc es
Diagram 2. Big Data Analytics Solutions Dimensions
Source: T. Crawford, Big data Analytics Solutions Dimensions - Big Data Analytics Project Management:
Methodologies, Caveats and Considerations, PMI Presentation

disruptive innovation on the market, creating
new value network and market or disrupting
an existing market and value network by displacing the leading, highly established alliances,
products and firms”16. Projects in such areas
requires from Project Manager some technical expertise as well as business sense
which are both essential competencies. Expert judgement in working with technologies
and ability of scaling efforts between certain
activities within the project are also key.
Tiffany Crawford as well as Ray ZhanSu
considering project management in big data
and analytics area are pointing out certain
characteristics of those projects14,15. Such
projects have bumpy project lifecycles
– highly iterative, exploratory, time consuming in terms of testing and additional support
required. Typical lifecycle can be described by
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phases: Initiate, Plan, Execute, Close, which
are short for a series of smaller cycles. What’s
more, those projects are utilizing much more
tools and platforms, e.g.: use models, Proof
of Concept, pilots for minimization of the
risk and exploration of the different options.
They have usually bigger scope than standard
ones and it’s hard to control, keep awareness
and efficient communication level as well as
proper level of planning for this kind of initiatives. Moreover, stakeholders need to be
educated so that they have proper expectations in terms of changeability and flexibility. If you think about needs of such projects
they require collaboration over negotiation,
facilitation and strong governance but on
the other hand project management processes must be lightweight and facilitative. We
need to bear in mind that those initiatives
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bring new knowledge which is then becoming part of organizational process assets.
On top of it risk management must be more
extensive and based on the big data analytics
expertise, that’s why qualifications of the
project team are key – high qualified people
are required, which is still a challenge nowadays. Those projects need as well to consider
multiple QA processes including quality of
software code, data, modelling, which is adding more complexity.
In big data and analytics initiatives methodology which is mostly utilized is Agile, especially because of iterative discovery process.
All in all, hybrids are also possible. There are
currently companies that are creating own
methodologies to support such projects and
partner effectively the business e.g. Steps
Data Analytics Methodology based on 6 steps:
Discovery, Design, Construct, Test, Deploy,
Run/Maintain17.
It is believed that the key in the project
management in big data and analytics initiatives are robust business case and proof of
concept. Big data projects typically require
a lot of effort to be spent on data extraction,
cleansing and integration. At the same time,
data volumes involved are inherently large,
and therefore it may be best to define a Proof
of Concept (POC) project as a first step. POC
needs to be clearly communicated to all
stakeholders as starting with only best guess
estimates of time, cost and the probability of
success. A proof of concept project executed
over a few agile iterations will help uncover
many unknowns, not only in terms of project
outcomes, but also in terms of a clearer understanding of what processes work better,
how much effort they need, and so on15.
Building POC should consider 3 main steps:
1. lab setup – setup of POC environment
(Big data labs)
2. use case execution – building of use
case application (value accelerators)
3. value demonstration – demonstration
of value accelerators included in the business case
Once go decision granted then implementation phase can be kicked off and deployment of the solutions.

Steps to projects success
Various sources report that 65-100% of Big
Data Analytics projects fail due to incompleteness, being out of the schedule, being
over the budget – here mostly because of
POCs and pilots estimates14.

IKANOW organization is pointing out 8 proven steps to start a big data analytics projects worth to consider to be successful18:
1. Problem – define what issues you would
like to address, solve within the organization.
2. Impact of the problems – understand
what’s the influence of the issues you’d
like to address to your business, then create use cases.
3. Success criteria – define metrics to be
used to measure the success of the project.
4. Value & impact – think about the impact
of the elimination of the problem for your
business. This should result in proper business case definition and budget estimation.
5. Cloud or on-premise or hybrid solutions
– decide where the solution should live.
6. Data requirements – assess data requirements – what data you need, where you
will find them etc.
7. Identify gaps – validate capabilities and
capacity – do you need vendors, do you
have staff with required knowledge and
skillset, do you have hardware and software to start on?
8. Agile or iterative approach – start with
pilot, set goals and milestones, break up
into manageable work packages, evaluate
value of pilot and move to production.
To build on those rules it is worth to mention that it’s better to start small, i.e. break
down big data analytics into smaller components. Then build on what was done and grow
building layer by layer – it’s not possible to
know everything in advance in this kind of
projects. This approach is reducing risk, enabling to see value quicker with iterative success. Jonathan Buckley writing about practices for big data project management is adding
that there is an immediate need to begin with
clear objectives – organizations must ask
the question: “why do we want to analyze our
data in first place?”. Moreover, it’s important
to remember that this is business that drives
projects, not IT, which implies indispensable
buy in from all business stakeholders19. One
more aspect of successful projects in big data
and analytics is change management. This is
as well key for projects that are prescriptive
in nature. Analytics initiatives often involve
automated systems that tell customer facing or front-line workers the optimal path or
decision to make. Applications that involve
changes to workflow affect business process
and the people who perform them direct-

ly. Therefore, change management is a base.
Otherwise the analytics efforts will be at risk
for creating unhelpful disruptions or a waste
of time20.

Summary
Big data and analytics are still growing concepts that are supporting business in making
decisions. It leads to optimization, growth
and innovation on the market. Nevertheless, seems that big data is disruptive force,
which means that people require more than
new skills, technologies and tools. What’s
indispensable is also open-minded approach,
processes and transformation mind-set. This
force in conjunction with analytics and people’s new skills can be very powerful in the
future but still seems to be in the phase of
growth21.
Following Rob’s Phelps conclusions, the
way big data projects are organized and
managed is as important as the technology and data sets involved. “Big Data projects
however cannot be fully successful if constrained by traditional methods of implementing IT systems. Big Data projects do not have
full answers when they start but focus on
finding them through evidence-based discovery. This discovery is best accomplished when
viewed with overall organizational goals and
aspired outcomes in mind that an evaluation
logical model can provide” 20.
All in all, companies still learn how to utilize power of big data, how to manage projects implementing disruptive innovations
and build big data strategies to meet the
needs of the market proactively.
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Brain is the new sexy! And
Brainstorming could be the newest
Ewa Serwa, Aneta Wereszczak
You are not sure how to approach solving
a problem? No worries! The brain comes
handy. Brainstorming is coming!
Brain might be considered as a muscle of the
creativity. As everybody knows muscles should be trained to remain fit. So, maybe you
start wondering why on earth are we tackling
this topic. The answer is simple. Brain is still
uncovered organ full of mysteries. We are
not aware of its complete potential and for
sure we don’t know how to use its capacity.
Nevertheless there are techniques helping to
boost creativity, problem solving and enhancing working with team towards finding the
best solutions. One of them is simple brainstorming. But brainstorming can be not that
simple at all.

Brainstorming as a quibble
What for are we gathering together a group
of people of various types in one room? And
what for are we making them to “storm” for
ideas? Brainstorm means to use brain to
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environment, no criticism rule and openness
to ridiculous ideas.

“It is easier to tone down a wild idea
than to think up a new one”
- Alex F. Osborn

storm a problem! All of the effort is needed
to get the ball rolling with creativity and problem solving. Thanks to this setup, ideas are
flying, people can build on these ideas and
create new ones and what is more important
it can end up with finding the best way for
solving the specific problem. Generating ideas leads to interesting discussions even to
mentioned “storm”. And all of this is required
to stimulate our brains.

Taste of history
It all began in 1939 with Advertising Executive – Alex F. Osborn and the lack of ideas of
his employees. Frustrated Osborn, especially with the inability of generating proposals,
was made to host specific sessions during
which he observed unbelievable results of the
teamwork. The outcomes from these experience are documented in How To Think Up
and How to Organize a Squad to Create Ideas.
Osborn found out that during group-thinking-sessions specific conditions should be
met. These conditions are: friendly and safe
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Criticizing is easy! It is obvious! The challenge and main principle of brainstorming is to
withhold criticism. It is worth implementing
this statement into your daily life within with
your team. You will not achieve a success
when your people will not feel free with their
conclusions. Still brainstorming is method of
set up new concepts and thinking up solutions. In order to conduct brainstorming in
the right way you have to assure good atmosphere in which people are willing to suggest
solution without fear of being criticized. If
the problem will be very difficult you need to
be patient and wait for the best idea to come.
Every idea counts. The most important at this
stage is the quantity not the quality. Crazy
ideas are welcome. Even if, in the beginning,
they might seem absurd at the end, after
some improvement, they might surprise you.

Crazy ideas!
It is worth to mention about wild ideas that
were implanted in the real life, which changed
our lives forever. We replaced horses with cars,

candles with bulb, letter with e-mail. Even if
today you cannot imagine existing without
them, probably they were all considered as
wild ideas some time ago and were met with
criticism. Nowadays companies focus on generating crazy ideas which might end up as
the real ones. Examples? ECG in smartwatch
(Apple) or self-driving car (Tesla). For that reason many organizations develop Idea Hubs
to support creativity and making ideas real.
They also serve as core of strategy and innovation which decide about the success.

Golden rules!
Good brainstorming consists of three stages:
preparation, generating ideas session and
ideas evaluation. If it comes to preparation
it depends on the problem you are going to
solve. On the one hand you can provide problem statement to participants in advance so
that you give some time to people to reflect
and think over the problem. On the other
hand it can be communicated during the
session. In that case people generate ideas
without preparation on the spot. It is important to set up the meeting with various types
of team members from experts to amateurs
in specific topic. The best team size is from
six to nine members.

Thirty circles exercise
This is the example of easy warmup before
the brainstorming session. All you need is
a piece of paper with thirty circles drawn
on it with pen handed in to each participant
The main goal of this exercise is to trigger
the creativity and the imagination to change
the circles into recognizable objects in three
minutes. Then you can discuss and compare
results within the team. You might be astonished with the outcome. Added value is to
make people more comfortable and willing
to share ideas at later stage. This challenge
could be a good ice-breaker too.

withholding from judgment of the teammates. People need to feel free to put their
ideas into play. It is important to underline
that ideas have to be differentiated from their
quality. At this stage there is no evaluation to
the given ideas not to block emerging of the
wild ideas. What is more we need audacious
solutions.

Golden judgment
The clue of good evaluation is finding appropriate people with outstanding ability and
openness towards various ideas. We might
consider experts with such characteristics
like: open-minded, deep understanding of
the problem, ability to decide what is feasible
to implement and well-orientation in company’s requirements.

Ideas Prioritization Grid
Not only people are important whilst evaluating ideas. The tool which might help with
ideas assessment can be the Prioritization
Grid. All you need is the whiteboard, large
sticky pad, or virtual whiteboard, draw two
axes: “Importance to the user” (low to high)
and “Feasibility for the team” (difficult to
easy).Then you can ask everyone quickly to
evaluate each idea on their own, and roughly
plot them on the grid where they make sense.
Once many items are on the grid, start discussing with your teammates and reposition
them in relation to each other.

the third stage of design thinking and what
is more it uses brainstorming as one of the
techniques. After empathizing with the end
user and definition of your user’s problem – it
can be approached by generating ideas. Implementation of all above mentioned rules
can definitely help in providing the best solution to defined problem statement. After
expert judgment you can prototype your solution and test with the end user.

Brainstorming
is always on the top
Even though definition of brainstorming is so
old, the technique is still alive! We can risk
the statement it is the new black. It is not
out of date and people always try to adjust
this method to solve problems in creative
way. It is used widely in many organizations
and appears as a standard for finding solutions, share ideas and exchange points of
views without fear of being criticized and
judged.
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Golden ideas
Triggers to providing ideas are clear instructions like: there are no bad ideas, there is no
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up to people who are not vocal enough. This
method boosts the ability of active listening,
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When it comes to solve some problem you
can use design thinking method. Ideate is
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Inteligentny inaczej, o emocjach
w zarządzaniu i nie tylko
Sylwia Dąbrowska
Świat filozofów i psychologów od lat
pochyla się nad zdefiniowaniem emocji,
procesów emocjonalnych i odpowiedzią
na pytanie: co było pierwsze – myśl czy
emocja? Waga i złożoność tego pytania
jest niezwykle istotna, niemniej, my dziś
przyglądamy się jak emocje wpływają na
nas w przypadku zarządzania projektami.
Termin Inteligencji Emocjonalnej zaproponowany przez Daniela Golemana przyjął
się tak bardzo, że trudno sobie wyobrazić
sytuację, by obok ilorazu inteligencji nie
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wymieniać od razu EQ (inteligencji emocjonalnej – emotional quotient).
Prowadząc badania naukowcy próbują znaleźć idealną proporcję między emocjami
a wiedzą i często definiują ją jako 70-30%.
Tutaj moim zdaniem warto się zatrzymać
i raz na zawsze rozdzielić te wartości, by każda szła swoją, niezależną drogą.
Zdobywanie wiedzy, umiejętność zarządzania informacją, podejmowanie decyzji
mają kluczowe znaczenie dla menedżerów
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bez względu na branżę. Natomiast inteligencja emocjonalna powinna rozwijać się
autonomicznie. Co oznacza, że powinniśmy
posiadać 70% EQ?

Jak się czujesz?
Głównym założeniem EQ jest umiejętność
nazywania i rozpoznawania własnych emocji.
To klucz, by w ogóle się nią świadomie posługiwać. Wielu teoretyków wyróżnia tylko
kilka fundamentalnych emocji, według Paula
Eckmana są to: radość, smutek, wstręt, złość,
strach. Wszystkie pozostałe są pochodnymi
tych pięciu, a najdłuższe listy opiewają na
około 400 różnego rodzaju stanów emocjonalnych, uczuć, nastrojów.
W pierwszej chwili, kiedy chcemy nazwać
emocję, mamy bardzo dużą trudność. Na
pytanie jak się czujesz, często słyszymy: do-

brze, ok, średnio. Nikt nie odpowiada: czuję
radość, czuję smutek, czuję złość. W naszej
kulturze taka odpowiedź zostałaby przyjęta
z ogromnym zdziwieniem. Z drugiej strony
niezwykle skutecznie „czytamy” emocje
innych, atmosferę unoszącą się w danym
otoczeniu. Jasno odczytujemy czy mamy
ochotę i przyjemność przebywać w tym
miejscu czy wyjść. Zatem umiemy intuicyjnie, podświadomie posługiwać się emocjami,
ale nie potrafimy ich jednoznacznie nazywać.
Niemniej to my tworzymy kulturę własnego
otoczenia oraz stawiamy sobie oczekiwania
i wymagania.

Smutno-radosny, czyli jaki?
Największym wyzwaniem w pracy z EQ jest
czas, w którym uczymy się nazywać nasze
emocje i dobierać odpowiednie słowa. Kiedy
dostajemy listę z podpowiedzią, to bardzo
trafnie umiemy wybrać, które emocje dokładnie nam towarzyszą, nawet wybieramy
pomiędzy subtelnymi różnicami np.: ciekawość i zainteresowanie. Wniosek nasuwa
się jeden: emocji można się nauczyć, a dokładnie można nauczyć się ich nazw i rozróżniania subtelności w nazwach. Z mojego
doświadczenia wynika, iż podsunięcie listy
z nazwami natychmiast rozwiązuje problem,
bo bardzo jednoznacznie wybieramy daną
emocję dla danej chwili. Następnym krokiem
jest umiejętność określenia ich intensywności, ponieważ nie każda złość jest taka sama,
a różnica pomiędzy irytacją czy frustracją
bywa często sprawą bardzo indywidualną.
Nazywanie trudnych emocji jednocześnie
oczyszcza atmosferę i obniża intensywność
średnio o 50%. Przy złości, frustracji, ma to
ogromne znacznie nie tylko dla zdrowia własnego, ale także otoczenia, któremu emocji
udzielają się natychmiastowo.

Duch zespołu
Budując zespół stawiamy na jego fundament,
czyli między innymi na atmosferę. Emocje są
jej nieodłączną częścią i przenoszą się pomiędzy poszczególnymi osobami w grupie.
Wypełniają przestrzeń i udzielają się swoją
intensywnością. W zespołach sportowych
nazywamy to „duchem zespołu” i wielu liderów potrafi go wykorzystać do realizowania
celów, szczególnie w bardzo trudnych chwilach. Nie kwestionując wiedzy i umiejętności
technicznych, które są równie ważne, przekładamy skuteczne zarządzanie emocjami na
poprawienie jakości współpracy, zwiększenie

zaangażowania, pobudzenie kreatywności
czy wspólne znajdowanie rozwiązań. Zrozumienie inteligencji emocjonalnej i jej zastosowanie przekłada się na satysfakcję i samorozwój, a co za tym idzie lojalność i poczucie
przynależności, która jest niezwykle ważna
w budowaniu zespołów.
Kolejnym elementem składowym EQ jest
samoregulacja, czyli umiejętność zarządzania
intensywnością i długością trwania emocji.
Staje się ona bardzo istotna nie tylko w przypadku negatywnych uczuć, nad którymi
chcemy się nauczyć panować. Ta umiejętność
staje się bardzo przydatna w momentach, gdy
możemy wykorzystać pozytywne uczucia,
dzięki którym łatwiej uda się nam osiągnąć
wyznaczony cel.

Sposób na Jordana
Istnieje wiele technik, metod pracy z emocjami, które znacząco wpływają na jakość
życia. Bardzo dużo uwagi przywiązuje się
do wiedzy, kompetencji twardych i pomimo
wielu szkoleń, mniej do kompetencji społecznych. Wiele osób dba o kondycję fizyczną, zdając sobie sprawę z potrzeb organizmu,
ale ciągle bardzo mało uwagi przywiązuje się
do tzw. higieny psychicznej, higieny emocjonalnej. Zadbanie o sposób myślenia, własną
samoocenę, świadome zarządzanie emocjami eliminuje lub ogranicza takie czynniki jak:
stres, napięcia, depresję, samotność, bezradność, pozwala lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i znajdywać efektywne
rozwiązania. Higiena emocjonalna stawia
także zadbane osoby jako autentyczne,
spójne, radzące sobie ze sobą oraz z innymi.
Wielokrotnie wśród liderów podkreśla się takie cechy jak: opiekuńczość czy stwarzanie
poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa z kolei oznacza: kulturę współpracy, kulturę wsparcia, kulturę informacji
zwrotnej. Wszystkie te czynniki określają
dojrzałość zespołu.
Kultura współpracy stawia cele wspólne nadrzędnie nad celami indywidualnymi.
W dobie sukcesów, nagród, podkreślania
wartości jednostki, ciężar działania przenosi
się na efektywność całego zespołu. Wyjątkowym przykładem jest tutaj pomysł zrealizowany przez Phila Jacksona (trener Lakersów
i Bullsów), kiedy poprosił Michaela Jordana,
by realizował mniej rzutów własnych na korzyść zespołu. Jordan był królem strzelców
i ryzykował utratę tytułu, lub większe trudności w zdobyciu go. Niemniej zgodził się
częściej podawać do kolegów, by to oni zdo-

bywali punkty i tym samym wpłynął na ducha zespołu.

Kultura pod kontrolą
Kultura wsparcia mocno wiążę się z współpracą, warto tu jednak podkreślić pomoc
i obecność w trudnych sytuacjach. Wtedy
oczekiwania i wymagania stają się większe,
bo działanie pod presją i w stresie nie przysparza sprzymierzeńców. W kulturze wsparcia wspólne działania odbywa się pomimo
uczuć, stają się one jakby towarzyszem sytuacji, bo trudno je wyeliminować, ale nie
przysłaniają człowieka i jego pracy, zaangażowania. Niezwykle trudno jest odsunąć
złość i skoncentrować się na zadaniu, jest to
możliwe tylko przy określaniu zasad działania i konsekwencji postępowania.
Kultura informacji zwrotnej to zapewne
temat na osobny artykuł czy nawet książkę
na wiele tysięcy znaków. Wprowadzenie już
kilku jej podstawowych założeń: komunikat
w formie „ja”, brak oceny czy krytykanctwa
wpływa na jakość wspierając dwa poprzednie
obszary.
Praktyka czyni mistrza a wiedza daje fundament do wprowadzenie praktyki na co
dzień.
Podsumowując, inteligencja emocjonalna odgrywa ogromną rolę w relacjach międzyludzkich, tworząc atmosferę na linii lider
– zespół oraz bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Teraz ta wartość
nabiera dodatkowo świadomego znaczenia
i często podkreśla się, że zarządzanie emocjami można się nauczyć, a wiedza ta staje się
fundamentem dojrzałego, świadomego i bardzo szeroko rozumianego zarządzania.

Sylwia
Dąbrowska
Ekspert firmy szkoleniowej Indeed, specjalista w team coachingu oraz indywidualnym
rozwoju predyspozycji. Podczas swoich zajęć łączy świat biznesu ze światem sportu,
co sprawia, że wyróżnia ją między innymi
ekstremalne podejście do coachingu. Swoją
wiedzę Sylwia zdobywała w różnych branżach, m.in. finansowej, dotacji unijnych,
sprzedażowej, ubezpieczeniowej, pomocy dzieciom oraz w szkołach publicznych.
Najbardziej lubi współpracować z młodymi
ludźmi oraz ciekawymi organizacjami, które
dają jej możliwość pełnego wykorzystania
swoich kompetencji.
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Zarządzanie złożonym projektem
– studium przypadku lądowania
aliantów w Normandii
Katarzyna Drapaluk

Operacja Overlord do dziś uchodzi za największą operację desantową w historii.
W lądowaniu aliantów we Francji brało
udział niemal 135 tys. żołnierzy, 25 tys.
marynarzy i tyle samo spadochroniarzy,
około 200 tys. pojazdów i ponad 11 tys.
samolotów i innych jednostek lotniczych.
Tak gigantyczne przedsięwzięcie wymagało sprawnego zarządzania, którego podjął
się generał Dwight Eisenhower. Zarządzania, które dzisiaj określilibyśmy jako
zarządzanie złożonym projektem.
W latach 40. XX wieku nie było opracowań
naukowych, metodyk, koncepcji czy wykładów z dziedziny zarządzania projektami.
Dopiero później, w latach 60-tych nastąpił
rozwój metod planowania i harmonogramowania, a następnie pierwsze metodyki
zarządzania projektami. Mimo to, analizując
przygotowania do operacji Overlord można
odnaleźć obszary, które obecnie stanowią
trzon zarządzania projektami. Nie powinno to
nas dziwić biorąc pod uwagę poziom ryzyka
oraz wielowymiarowość przedsięwzięcia.

we Francji. Powołano wtedy amerykańsko-angielską grupę o nazwie COSSAC (Chief
of Staff to the Supreme Allied Commander),
której zadaniem było opracowanie wstępnego planu ataku do 1 sierpnia 1943 r. W maju
1943 r. podjęto decyzję o terminie inwazji
(maj 1944), a w sierpniu zaakceptowano plan
i polecono jego uszczegółowienie. Na konferencji w Kairze (grudzień 1943) zdecydowano
o operacjach mających mieć miejsce w kolejnym roku. Operacja Overlord otrzymała najwyższy priorytet, a na „kierownika projektu”
mianowano generała Eisenhowera. Widać
więc podobieństwo do fazy inicjowania projektu, podczas której następuje analiza, okre-

Powołanie projektu – dyrektywa
Dyrektywa wydana w lutym 1944 r. jest swojego rodzaju kartą projektu. Dokument formalnie powoływał Eisenhowera na dowódcę
aliantów, określał jego zadania (w tym datę
inwazji), dawał mu umocowanie oraz określał
relację między dowództwem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dokument ten
kończy etap inicjacji i rozpoczyna etap planowania (pierwotny zakres inwazji uległ rozszerzeniu), a następnie etap realizacji.

President of the USA – Prime Minister Great Britain
Roosevelt
Churchill

Allied Naval Expeditionary Force
Ramsay

Eastern Navel TF

Allied Ground Forces
Montgomery

Allied Expeditionary Air Force
Leigh-Mallory

First Army US
Bradley

Temat utworzenia drugiego frontu w Europie
Zachodniej pojawił się już pod koniec 1941 r.,
ale dopiero dwa lata później Połączony Komitet Szefów Sztabów zdecydował o rozpoczęciu taktycznych przygotowań do inwazji
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RAF Second tactical
AF.

VII Corp
US Ninth AF
V Corp
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Allied Strategy AF
RAF Bomvbers US Eight AF
Harris
Doolittle

Supreme Commander Allied Expeditionary Force
Eisenhower

Western Navel TF

Inicjacja projektu
– zespół COSSAC

ślenie wstępnego zakresu prac oraz wybranie
kierownika projektu.

Second Army British
Dempsey
XXX Corp
I Corp

Z uwagi na zaangażowanie trzech rodzajów sił zbrojnych powołano strukturę organizacyjną przedstawioną na rysunku obok.
Współcześnie admirała Ramseya, gen. Montgomery’ego oraz marszałka Leigh-Mallory’ego
nazwalibyśmy liderami obszarów projektowych. Wtedy, byli to dowódcy sił marynarki
wojennej, sił lądowych oraz sił powietrznych,
którzy podlegali gen. Eisenhowerowi i delegowali zadania. Sponsorami projektu zostali prezydent Stanów Zjednoczonych F.D. Roosevelt
oraz premier Wielkiej Brytanii W. Churchill,
z którym gen. Eisenhower często spotykał się
na lunchu by omówić postęp prac.

Integracja i komunikacja
w projekcie
Struktura Naczelnego Dowództwa Alianckich
Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych była podzielona
na sekcje odpowiedzialne za różne obszary
operacji. Sekcja G-1 odpowiadała za zasoby
ludzkie, a sekcja G-4 za zaopatrzenie. Zadaniem sekcji G-3 było koordynowanie planów
i operacji tworzących operację Overlord. Zadania tej komórki można opisać jako obszar
zarządzania integracją projektu. Sekcja została podzielona na dwie podsekcje – planowanie oraz operacje. Pierwsza z nich scalała
plany, sprawdzała co dzieje się na froncie oraz
nakreślała plany przyszłych operacji. Druga
z nich przygotowywała i wydawała rozkazy, tworzyła procedury dotyczące koordynacji wszystkich sił zbrojnych oraz pomagała
w przygotowywaniu raportów i podsumowań.
Sekcja G-3 była również odpowiedzialna za
aktualizowanie informacji umieszczonych
w pokoju narad (War Room).
Od września 1943 r. w zespole COSSAC
obowiązywała specjalna procedura dotycząca
obiegu dokumentów. Materiały zawierające
informacje o inwazji opatrzone były stemplem
BIGOT i przeznaczone były dla ściśle ograniczonej, małej grupy oficerów. Przestrzeganie
procedury pozwoliło zachować tajemnicę
niemal do samego końca. Komunikacja w projekcie z oczywistych względów opierała się na
dokumentach papierowych, często przekazywanych jako depesze. Co ciekawe spotkania
Naczelnego Dowództwa Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych odbywały się regularnie, mniej więcej co tydzień. Od czerwca
częstotliwość „statusów” zwiększyła się do
dwóch dziennie. Podczas każdego ze spotkań
powstawała notatka opatrzona informacją od
kogo pochodzi, do kogo jest skierowana, posiadała swój numer, datę i czasami listę dys-

trybucyjną. Minutki ze spotkań miały również
działania przypisane do konkretnych osób.

Jak lessons learned
i zarządzanie jakością
mogą uratować projekt
Jak przydatne mogą być lessons learned wiedzą tylko Ci, którzy z nich skorzystali i dzięki
nim uniknęli porażki lub gaszenia niespodziewanego pożaru. Doświadczenie gen. Eisenhowera, który prowadził już trzy operacje
desantowe z udziałem połączonych sił Amerykanów i Brytyjczyków przemawiało na korzyść aliantów. Dzięki temu zakres operacji
uległ rozszerzeniu (z trzech dywizji piechoty
i dwóch lotniczych do pięciu dywizji piechoty i trzech lotniczych). Klęska pod Dieppe
w sierpniu 1942 r. wykluczała bezpośredni
atak na port, dlatego Cherbourg już na samym początku został wyeliminowany. Ćwiczenia przeprowadzone na plaży w Slapton
Sands, w kwietniu 1944 r. przy warunkach
zbliżonych do warunków lądowania również
okazały się źródłem wielu wniosków. Tragiczne w skutkach manewry (śmierć i obrażenia
odniosło blisko tysiąc żołnierzy) ujawniły, że
radiostacje Brytyjczyków i Amerykanów nadają na innych częstotliwościach, spora część
żołnierzy nie wie jak założyć kamizelki ratunkowe, a harmonogramy są źle skoordynowane. Strach pomyśleć co by było, gdyby zostało to odkryte na plażach Normandii…
Do obszaru zarządzania jakością podczas
przygotowań do operacji Overlord należą
również ogromnie ryzykowne, nocne eskapady nurków na plaże Normandii w celu pobrania próbek piasku. Zbadanie struktury ziarenek było niezmiernie ważne, by móc określić
czy podczas lądowania czołgi nie zakopią się
i nie zostaną unieruchomione. Tego rodzaju działania pokazują z jaką skrupulatnością
alianci podchodzili do planowania inwazji.

Akcja dezinformacji wroga,
czyli zarządzanie ryzykiem
Największym ryzykiem, z którym musieli
zmierzyć się alianci był wyciek informacji. Bez
wątpienia było to ryzyko, które zmaterializowane mogło zaważyć nie tylko o losach tysięcy żołnierzy, ale też o losach wojny. W celu
ograniczenia możliwości wycieku podjęto
akcję dezinformacji wroga – operację Bodyguard. W jej ramach opracowano plany fikcyjnych lądowań m.in. w basenie Morza Śród-

ziemnego, w Zatoce Biskajskiej, na Bałkanach
czy w Norwegii. Jeden z planów – Fortitude
South bazował na podejrzeniach Niemców,
że alianci wylądują w Pas-de-Calais i obejmował wykorzystanie makiet łodzi desantowych i atrap czołgów. Co więcej, próbowano
przekonać Niemców, że w siłach aliantów
znajduje się fikcyjna 1. Grupa Armii Stanów
Zjednoczonych dowodzona przez gen. Pattona. O powodzeniu tych działań mitygujących
świadczą niemieckie szacunki sił alianckich
– 89 dywizji, gdy w rzeczywistości było ich 47.
Innym zidentyfikowanym przez Eisenhowera ryzykiem były niewystarczające siły aliantów. Generał od samego początku obawiał
się, że liczba żołnierzy oraz ich przygotowanie są nieadekwatne do skali inwazji. Z tego
powodu, by ograniczyć ryzyko niepowodzenia,
zdecydował się na zmianę daty – z maja na
czerwiec. To dało czas na dodatkowe szkolenia, zmobilizowanie większej liczby żołnierzy
i produkcję dodatkowego sprzętu.

Lekcja historii
Przytoczone przykłady to oczywiście jedynie
namiastka nauki jaką możemy wyciągnąć
z przygotowań do operacji Overlord. Literatura dotycząca inwazji dostarcza również
przykładów obejmujących zarządzanie zakresem, czasem, kosztami, zasobami ludzkimi,
zamówieniami oraz interesariuszami. Moje
zainteresowanie II Wojną Światową i podziw
dla sztabu ludzi, którzy pracowali nad operacją Overlord natchnęło mnie do napisania na
ten temat pracy dyplomowej.
Artykuł powstał na bazie pracy magisterskiej napisanej pod opieką naukową profesora Pawła Wyrozębskiego z Katedry Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Katarzyna
Drapaluk
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie na kierunku Zarządzanie ze
specjalizacją Zarządzanie Projektami. Od
ponad roku pracuje w mBanku prowadząc
i współprowadząc projekty ogólnoorganizacyjne, takie jak wdrożenie RODO. Wcześniej
zdobywała doświadczenie jako Junior Scrum
Master. Niektórzy czytelnicy „Strefy PMI”
mogli poznać ją jako asystentkę Zarządu PMI
Poland Chapter w 2017r. Z pochodzenia gdynianka, która promuje swoje rodzinne miasto
przy każdej możliwej okazji. W czasie wolnym czyta kryminały, tańczy zumbę i tańce
towarzyskie oraz szlifuje francuski.

STREFA PMI, NR 23, GRUDZIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL

33

STREFA PRAKTYKI

7 Steps to the
True North!
Linking Strategy
and Action
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Łukasz Paluszkiewicz

Assuming that project is a temporary organization that is created for the purpose
of delivering one or more business products
according to an agreed Business Case1 why
project managers take only lessons learned
from other projects and not from organizations? What a project manager can learn
from a manager? How to make project team
a team, working towards common vision, and
common goal? Well, give them a compass.

Hoshin Kanri
– Japanese compasses
since 1950
Hoshin Kanri is not a japanese compass manufacturer. It is a tool developed in 1950s by
professor Yoji Akao2. He believed that people
can bring emergent value if they understand
the goal and direction in which the company
wants to develop. From the technical side, it
is a chart with 5 main parts (see Figure 1). All
starts with the middle box where the vision or
mission of the company is located.
Please note, there is a difference between
vision and mission – vision is focused on
future, while mission is focused on present.
Mission defines what we need to do, and vision defines where we want to get. Therefore,
one should have both, mission and vision, and
using those in Hoshin Kanri tool depends on
the result we want to get. For the project
I would advise to use mission statement, but
let’s go back to the tool.
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Once project manager understands the mission of project he or she should communicate it to the team. I think we all agree on
that. The question is, if everyone knows what
should be achieved, does everyone really
know how to do it? How often PM should remind team about the project goal, or mission
if you will? Those answers can be found in
Hoshin Kanri.
After filling the center box we can move
to the bottom of the chart where one should
list main objectives for the project – key outcomes the project ought to bring. Once this is
done, on left hand side one should list all outputs. Next, on top of the chart one need to put
workstream goals that will impact the outputs
the most. Finally, on the right hand side one
still have place to put PMs’ favourite thing
– KPIs. The last point is to fill the blank spots
to determine which outputs corresponds to
which outcomes, deliverables and KPIs.

Starting with Why!
One speaker became really well-known with
this statement but as it turns out it was already known by Japanese for over half of the
century. Nevertheless, as the tool starts with
why, meaning project or organization mission,
I should also tell you why bother using the
tool.
A goal of the project is well known and
understood at any time by anyone. It is
enough to set the Hoshin Kanri in common
location and everyone can reach for it at any
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time. Set it as a SharePoint front page and
your communication will be almost permanent. This way the communication type will
change from push to pull, so that everyone
can reach to it whenever they need.
Builds tactics for strategy. As you need
to link outputs, outcomes and KPIs to objectives, one needs to understand the interconnections. This allows every team member to
understand how his or her work translates to
overall project goal.
Shows current state of your project.
Since you translated your target to outcomes,
outputs, key deliverables and finally KPIs, you
can monitor project contribution to organizational targets as well as project progression
in key areas. You can also monitor project
alignment to business strategy and this is
a very important thing in managing projects
successfully.
It is scalable. If one need to deliver a program, one can build Hoshin Kanri for the program and/or for every project and operational
elements of the program. One can even use
the tool to assess projects in portfolio and
define key projects.
Helps to motivate and engage people.
Since one of the sixteen basic desires is Idealism, or the need to have a goal3, and another
is Order, or the need to have a stable organization. Both desires are somewhat addressed
with the tool. It shows what is the final goal
and it creates an impression of well managed
organization. People want to fulfill their desires, so they will self-motivate to do so.

Articles from well-known people related with project management
Get reviews of tools and methods for project managers

KPI

Outcomes

Number of inﬂuencers
per issue

Deliver inspirations with most up
to date knowledge and through
passion of volunteering

Number of interviews
per issue

Outputs

Number of partners

Good quality articles

New trends in project
management

Hi level workstream goals
Funds to cover required
costs

Inspierations for readers

Deliver interesting interviews, at least 1 in English per issue

Primary
impact

Build network of inﬂuencers, researchers and practitioners
Keep learning from the best and evaluate your knowledge

Secondary
impact

Get partners that will help you to deliver value
Figure 1. Hoshin Kanri Table Example

Makes prioritization way easier! Since you
are able to tell which action will have greater
impact for the goal you will make resource allocation in critical moments much faster and
easier. And you will have reasons behind it if
someone asks!
Builds a common understanding with
your client. The tool help to communicate
key focus areas with all stakeholders, including client.

Finding the true North
If you envy on how to build your Hoshin Kanri
I have a good news – It takes only seven steps.
1. Establish the mission in the central box.
Usually you should already have it in your
project charter as project goal. You may
want to tune it to be more SEXY (Shareable, Energizing, X-celling, and Yummy).
2. Determine the targets on the bottom.
What are the project outcomes? How do
one want to deliver “the Why”?
3. Define key outputs on the left. This is
the way one will deliver most value to the
customer.
4. Cascade outputs to the workstreams
on top. What every department, team
member or SME needs to deliver to make
it happen?
5. Monitor and control the KPIs that are
described on right. Once the project is
in execution it is time for Project Manager to check the project’s health. If previous step was done correctly tool wo-

uld allow PM to monitor performance of
every workstream towards the main goals. Thanks to that PM will always know
which workstream needs extra attention.
6. Conduct periodical reviews (at least
monthly). Check if an implemented
change did not shift direction where the
project should be going, maybe company’s strategy changed? Review the outcomes, outputs and workstream objectives. If required, adjust and communicate
it.
7. Do a retrospective, collect lessons
learned. Check where project got after
a longer period of time (f.e. quarterly, every 6 months, etc.). If progress towards the
main outcomes is not sufficient – reassess them or take some actions. Hoshin
Kanri is corresponding to PDCA, so one
should never forget to check and act!

helps to control better the main contributors
to each goal. Hoshin Kanri also aligns project
with organization goals.
The tool is quite universal, scalable and
functional, therefore it is worth to check it.
I strongly believe that one day it may light
a bulb above one’s head and help to find solution to complex project situation. Check it
out yourself!
1. Managing Successful Projects with PRINCE2®,
2009 edition, Axelos
2. Greg Jacobson, The Meaning of Hoshin Kanri: What, Why, and How, https://blog.kainexus.
com/improvement-disciplines/hoshin-kanri/hoshin-kanri-what-why-and-how
3. Steven Reiss, Who am I, The 16 Basic Desires
That Motivate Our Actions and Define Our Personalities, Ph.D., New York, 2000

Orthodox approach do not apply
Hoshin Kanri is a Lean tool from 1950s where
Management by Objectives (MBO) was very
popular, therefore orthodox approach will not
allow user to be very Agile. However, with
some tweaks the tool can be more nimble. It
is worth to remember that it is a tool that
requires some extra work to get the best results.
If the tools is implemented effectively,
the client have a common interpretation of
goals with project team, which ensures better alignment between organizations. It also

Łukasz
Paluszkiewicz
Passionate and certified project manager
professional with many years of experience
in many industries as automotive, aerospace,
industrial, IT and shared services. Because of
his broad interests and willingness to share
fun facts, colleagues call him a walking encyclopedia of unwanted knowledge. Fan of
personal development, heavy books reader
and plastic models enthusiast. Łukasz believes that smile, respect and honest communication can open many doors.
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EVMS
– why numbers are
important, but context
may be more so
Robert Mumford

One of the favorite items my grandfather
left me was a plaque with Lord Kelvin’s
famous quote: “I often say that when you
can measure what you are speaking about,
and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and
unsatisfactory kind”.
My grandfather knew all about numbers
– he was an electrical engineer and worked at
Bell Laboratories for many years and contributed significantly to microwave development
for communication. But on the flip side, you
hear people talk about “lying with numbers”
or “lying with statistics”. You can do a survey
and get data, you can look at an athlete’s statistics, and come to conclusions. But are the
conclusions correct?

Context is as important as data
I got a 4.0 grade point average (GPA) for a semester at college (when a 4.0 was the highest
score on the GPA scale). I was on the team
that won the New England Regional Irish
Dance Championship. Does that mean I was
a great student and a great Irish dancer? Well,
the semester I got the 4.0 was grad school,
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when I was only taking one class (at night).
As far as the dance, while there were thousands of participants and many dozens of
categories, for our category – adult, 8-hand,
mixed – we were the only team entered. So
while I’m fairly smart, and can move around
a stage in an orderly fashion, the numbers by
themselves can be a bit misleading.
Earned value (EV) and an earned value management system (EVMS) are built on numbers.
They are all about budgets and plans. They
ask for actual spend and estimate to complete. Spreadsheets and data, columns and
rows of numbers neatly aligned. If you want
to get lost in acronyms, this is the field for
you. It can be a real alphabet soup. EVMS is
a great subject for people who love numbers.
For others it can be boring, tepid and inconsequential. I’ve seen training where students
are given bingo cards to record EVMS acronyms just to keep their attention. It was fun
to watch the instructor discuss “over-budget
baseline, or OBB” only to be interrupted by
a student shouting “BINGO!”
Using EVMS on product development programs is a best practice and is required on
many or most of US military or government
contracts. Businesses that have contracts
where EVMS is required usually have EVMS
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analysts, training materials, software tools
and processes built to support whatever compliance is necessary to validate their
system. Where EVMS is not a contractual requirement, there is much to be gained by using its fundamentals to not only help monitor
and control your projects, but to improve your
processes and estimating.

Setting up an EVMS
The first step is creating your plan. Everybody
creates a plan, right? But the plan needs to
tie the scope of work to the timeframe you
have to complete it with the available budget.
This is really the hardest step, and I have seen
many projects overrun budgets because plans
were started but abandoned. This article isn’t
about creating plans, but they are important
in so many ways. Missing a schedule is bad
and it happens, but missing a schedule and
not being able to articulate exactly why it
was missed and what you will do to avoid
missing for that reason again ensures it will
happen again. And that reduces your credibility and reduces your financial performance.
On the positive side, it gives someone else
(but it’s not you!) an opportunity to do the
work. Don’t let that happen!

You’ve taken the time to do a good plan, and
you are going to use earned value management (EVM), so what are the keys to ensuring accurate numbers that everyone can
understand? To me, there are 3 main keys in
planning to ensure everyone understands the
context of your EV data and analyses. They
are: 1) defining Control Accounts and their
Planning Packages, 2) defining EV methods
and how to use them, and 3) whether to include material and other non-labor costs.
The planning part of your EVMS should
identify the standard control accounts your
program has been broken down into, and
what the planning packages should be in
each control account. For these packages
you will need to have the planned spend, or
Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS),
be able to record the actual costs, or Actual Cost of Work Performed (ACWP), and be
able to determine the value of what was performed, or Budgeted Cost of Work Performed
(BCWP). This lets you report at a program level, but understand within the program how
each main element is performing.
The second key in the planning part of the
EVMS is defining the methods for determining
how much value was earned, and give guidelines for when and how each is to be used.
Typical methods are “level of effort” (LOE),
“percent complete”, and discrete methods
(“0 – 100” and “50 – 50”). I remember years
ago we had one part of the business whose EV
numbers put everyone else to shame. When
I finally did some digging to find the secret to
their success, I was told they had a very large
aftermarket engineering support contract.
Seems this contracts’ work wasn’t completely defined, so they just considered the entire
thing “Level of Effort”. Well, since LOE has
you make what you earn equal to what you
had planned (BCWP = BCWS), their schedule
performance index (SPI) was always 1.0 (SPI
= BCWP/BCWS). The contract was predominantly labor, so there cost performance index (CPI) hovered around 1.0 (CPI = BCWP/
ACWP). A general rule of thumb is to not have
more than 15% of the project using LOE. Most
people use “percent complete” a lot, but that
can lead to subjectivity without guidance.
The third key is how to handle material and
other non-labor costs (such as travel). These
costs are included in your budget, and you
have to monitor your spend against plan for
them. Whatever your decision, document it
and ensure when you discuss your numbers
and you talk to overall budget, you are clear
as to whether the non-labor costs are includ-

ed, and if they aren’t, document that part of
the spend as well. Where non-labor costs
can impact your EVMS numbers is in the calculated estimate at complete (EAC). EAC is
your total spend-to-date (cumulative ACWP)
plus the cost of the remaining work (BCWS
– BCWP). Typically the remaining work is factored by your performance, usually a combination of your CPI and SPI. Material and other
non-labor costs aren’t always on plan, and
if they are in your performance calculation,
they will have an impact on your remaining
work calculation (good or bad).

I have EVMS, what’s next?
With plans in place for executing and monitoring the work, it is time to start. Typical
practice is for projects to evaluate their EV
performance on a monthly basis. The time to
start the assessment is the first of the month.
To determine your performance indices (SPI
and CPI), you need just three numbers; your
planned spend (BCWS), your actual spend
(ACWP) and what you earned (BCWP). You
already have your BCWS – that is what your
plan said you would spend. Your ACWP will
come from your finance team member – so
start with determining what was earned.
Evaluate the planned activity and determine
its status based on the EV Method determined. Also, look to see if there was unfinished work from prior months, and don’t forget to see if anything got started early. I have
had people tell me they can’t determine what
was earned until they know what was spent.
This is a ploy to try to influence the results.
Resist this, and determine your BCWP objectively. Your schedule performance can be
determined very early in the month, but you
will likely have to wait several days to get the
actual spend data to allow you to determine
your cost performance.
With the performance calculated, you now
have to determine what the numbers mean.
Evaluate each Control Account separately.
Here are a few main reasons for having a CPI
less than 1.0:
■■ Underestimated effort required to do the
task
■■ Redo of activity required due to an error
or failure
■■ Scope creep or extra steps needed to be
performed to complete task
■■ EV Method limits earned claims compared to what was spent.
Did you read that last one correctly? This
happens if you have a task that maybe called

for a “0 – 100” discrete EV method. For this
task, you may have started, and done most of
the task, but since you can’t claim anything
earned until you are complete, your BCWP
for it is $0.00. In this case, your variance assessment would report the CPI impact due
to the EV method, with a corresponding improvement the next month when the task is
complete. The other reasons will require a root
cause assessment with corrective action put
in place to improve your corresponding process.
The other part of the assessment should be
a review of your overall budget. Calculating
your estimate at complete (EAC) is important
to understand how your performance to date
is likely to affect your projects’ budget and
your business’ finances. If your project performance is under 1.0 (CPI or SPI) and one of
the first three reasons above is the cause, you
either need to find a way to counter the extra
spend or ask the business for more money. If
the performance is caused by the EV method,
then explaining that is simple – here’s the
number (0.91, for instance) with the context
that the EV method calls for claiming the
“earnings” in the next period.

Earning value of using
earned value
Using EV on projects will lead you to a better
understanding of your performance and will
drive corrective actions for processes and
estimating into your business. Using EV also
creates a common knowledge and vocabulary
across project and business personnel where
all know what the numbers are and their
context; that is, what they mean, and what
is being done about them. If you get to this
point, everyone can call BINGO!

Robert
Mumford
Robert has worked in the Engineering field
for nearly 4 decades, as a shipboard Engineer in the US Merchant Service, as a (Fluid)
System Design Engineer at a shipyard, as
a Design and Project Engineer in the Space
business and a Manager in the Aerospace
Industry. He currently works as an Engineering and Program Management Office
lead. He enjoys being with his family, working/playing outdoors and reviewing box
scores for sporting events!
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Productivity Wisdom: Managing
Yourself & the Team
Paweł Stelmach
We all want to get more done, be more efficient, end up a day with a sense of accomplishment – be it in our work or personal
life, managing self or others. The cornerstone here is to be aware that you will never have a complete control over the process.
Nor should you. Perhaps it is the main life
lesson, which can be also translated on
people management at work – learning to
let go, trust and allow your own brain, complemented with some productivity system,
do their part in the background.
What does it mean to be productive? My vision is that one should get rid of that nagging
tension of being effective, and instead work
out an efficient method that allows to get the
important things done without wasting time
and efforts on constant recalling and planning.
According to David Allen, the author of
a famous productivity system Getting Things
Done (GTD), you don’t need to reinvent the
wheel and treat every task as something new.
His GTD method is based on the idea of moving tasks outside of your own head in a form of
an organized system. But there is one caveat
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– you must trust this system. If you move information to the system, you have to be sure
that it will always be there, available any moment you need it. Only then, you will feel the
comfort of a clear mind – because you will be
reminded about tasks when needed.

Productivity systems:
how they work

ideas, thoughts, and to-do’s. For a quick way
of taking notes and organizing them later you
can consider Todoist tool. So just to it. Later
you will learn not only to write down ideas but
make actionable tasks out of them. All in due
time – you will become an expert, but on this
very first stage simply use the system at every
chance you get.

2. Clarify ideas – identify actions
Review all the items and identify which of
them are actionable. If you know that the action will take you no longer than two minutes,
then do it straightaway. Otherwise, put it on
a list, but write in a way that while reading
it you will know exactly what to do. Write to
your future self. To make it easier, I recommend adding context to the item at once i.e.
links, attachments, phone numbers etc.

3. Organize tasks into lists
You can choose a solution from a variety of
methods and systems that are being developed and tweaked all the time. It is a good
starting point but they are definitely more
useful when you adjust them to fit your specific style and needs. Below, though, are the
stages to get you started on the enlightened
path to thinking and acting with productivity
systems.

1. Capture ideas
With tasks, just as with catching Pokémon,
you want to get them all. But you should set
the bar really low at first. You just might not be
that good at figuring out what you are capable
of. Start with capturing and writing down all
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Once your tasks are clarified and written down
properly, you can proceed to classifying them
into lists according to different parameters:
timeframes, locations, other people involved
or specific state of mind needed etc. When
organizing tasks, think about the context in
which you want to be reminded of them. For
example in Todoist, it might be a label with
a person’s name, a place like work or a specific
building, HR, or client or all of them at once.
They don’t have to (but still might) have time
connected with them. Simply imagine that, at
the time you meet a colleague, you get a list
of tasks that are connected with this person.
All are relevant, none is about something else.

4. Reflect and review your system
frequently
Make it a part of your weekly routine to look
through the tasks in your system, clean it
up, remove what is not relevant anymore,
prioritize, make sure that all you care about
is properly described. Just dedicate time to
tasks and projects that matter to you. You
will definitely feel better that way and more
in control of the situation.

5. Engage and do
Everything is set up, now it is the time to simply do it. You will get reminded of time-dependent tasks and you will learn to check
contexts-dependent tasks when appropriate,
so you will just start doing them one after another.

Make it a habit to be productive
Setting a productivity system once is not
enough to see the results. One should incorporate it into everyday routine; make it a habit and an integral part of life. Here are some
hacks from my own experience:
■■ Capture everything and everywhere.
Don’t do it occasionally. You have to put
everything into your system, so that you
could completely rely on it and forget
about a backup in your head.
■■ Learn to formulate actionable items.
Write to your future self – use verbs instead of nouns to explain to your future self what exactly should be done. Be

exact. Don’t write cryptic questions or if
no other option, add something like “Sit
down and think about question X, and
send an answer to Y”.
■■ Always remember about the context in
which you will do the task. Try to guess it
and put it in this specific bucket for the
future use. Todoist can be helpful with
its labels but don’t make too many in
advance. You will get lost in them before you realize it and you will spend too
much time building the system. Build
them and adjust as you go. Start with
a few important people that you meet
or work with most often, and then with
places like work, home or store. If you
have more specific places in your work,
add them later; the same with people
involved. Those contexts need to be
used, and not simply created.
■■ Find time to review your captured ideas and refine them into tasks. Gradually, you will optimize this time and omit
some steps completely – instead of capturing ideas, you will capture actionable
tasks with contexts. But do not discard
this stage at the very beginning as it’s
very important.

Managing others is managing
yourself as well
So you’ve learned to manage yourself – you
are the one responsible for planning, executing and evaluating results. But the question
arises how to be a productive team manager
– when one of the most significant stages of
doing tasks is delegated to others?
In my opinion, many tasks that seem
team-oriented and delegated (so not your
problem, right?) have in fact a strong
“self-management” part. For example, you’ve
just delegated a task and generally trust
that it is being done. But you should not just
delegate and forget. Instead, put all your
Source: engadget.com

The pleasure of not having to search for them
is magnificent. You get all related tasks when
you need them. Just learn to check the contexts.
Additionally, think of the time when you
actually want to do the task (do not confuse
with the deadline, for which you should in
fact have a separate and very specific task of
delivering results). Block some time if needed
– arrange a meeting with yourself and put it in
the calendar, so that you finish the task without others interfering.

follow-up tasks in a dedicated project that is
separate from other tasks. Better yet – create a new task, linking to the old one. The
old task “X” is now the responsibility of your
team member. The new task “follow up on X”
is a completely new, 100% your own task. You
might add a time reminder, but remember it is
not a time to finish the task X, just to check
it. But even without time reminders, simply
check all the tasks in the “follow-up” project
as part of a weekly review. This way you will
always have a grasp of what is going on with
the items you’ve delegated. Now you have
a feeling of control even with the uncontrollable.
That is just one example, but I hope it gives
you an understanding on how managing yourself is important in managing others and is
never really a separate thing.

In a nutshell
To wrap it up, a good productivity system
helps to meet many challenges, and at the
same time minimize time spent on its management. A good system brings you peace of
mind by freeing your brain from holding all
your tasks and plans and fetching them just
for the exact moment when you need them.
The effort though is that you need to invest
time in learning how to use it, but it pays off
for sure, especially if project management is
your sphere of interest.

Paweł
Stelmach
Currently Business Analyst at SoftServe
with strong background in Product Ownership and Scrum with a PhD in Computer
Science related to Service Oriented Systems
and Web Applications. For many years a lecturer at Wrocław University of Science of
Technology and team leader on Research
and Development projects. While juggling all
the project related activities and switching
to different roles, doing PhD research and
lectures, he learned the power or time-management. He became a firm believer in
productivity systems, habit forging, and
mindfulness. Now he uses his experience to
manage both Business Analyst role at SoftServe and many training and meetup opportunities, never forgetting about new technologies and ideas, which currently include
serious games, gamification techniques, machine learning and graphs.
And personal time? He has it scheduled
neatly: family, dog, board games and sports
– all have their time block and high priority.
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Rozegraj Scrum!
Ceremonie na planszy
Marta Soja

Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia
– to znany wszystkim, pierwszy punkt Manifestu Agile z 2001 roku. Scrum, jako rama
postępowania (ang. framework), wywodząca
się z metodyki Agile, swoje wartości opiera
właśnie na tym Manifeście, a jego pierwszy
punkt stanowi niezwykle ważny zapis, nie
tylko dla każdego Scrum Mastera, ale dla
każdej osoby w jakikolwiek sposób ze Scrumem związanej. Pracując w Scrumie powinniśmy kłaść szczególny nacisk na dobre relacje
międzyludzkie, jakość interakcji i atmosferę
w zespole. A gdyby tak połączyć przyjemne
z pożytecznym…

Zagrajmy w grę
Gry planszowe przez lata kojarzone były jedynie z zabawą i traktowane jako rozrywka
wyłącznie dla dzieci. Pogląd ten zaczął się
zmieniać za sprawą coraz szerszego rynku
wydawniczego i rosnącej popularności tak
zwanych „nowoczesnych planszówek”, które
skierowane są głównie dla dorosłych. Obecnie oferta gier planszowych jest tak szeroka,
że bez względu na zainteresowania, każdy
znajdzie coś dla siebie. Rynek oferuje całą
gamę produktów, które można podzielić na
trzy główne grupy: Eurogry – niewielka interakcja między graczami, rywalizacja o su-
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rowce i pola na planszy, a nie wzajemne ataki,
powodzenie zależne od decyzji gracza, a nie
szczęścia; Ameritrashe – oparte na konkretnym temacie i klimacie, istotni są bohaterowie, frakcje i ich zdolności, o wielu elementach decyduje rzut kości czy kart; Hybrydy
– czerpiące z obu wyżej opisanych typów.
W ramach każdej spośród tych trzech grup
możemy znaleźć szeroką ofertę gier ekonomicznych, kooperacyjnych, bitewnych, wojennych, imprezowych czy rodzinnych.

Zaangażuj się
Co mogą nam dać gry planszowe i jakie mają
zalety? Plusy gier planszowych można rozpatrywać na wielu płaszczyznach, warto przyjrzeć się szczególnie ich wpływowi na relacje
międzyludzkie. Główną cechą gier planszowych jest niewątpliwie aspekt integracyjny,
wzmacnianie więzi, rozwijanie współpracy, wzrost poczucia przynależności, nauka
zdrowej rywalizacji. Gry planszowe angażują
jednostkę, dają satysfakcję i wzmacniają poczucie współtworzenia sprawnie działającego mechanizmu. Dodatkowo, gry wzmacniają inwencję twórczą, stymulują umysł, uczą
rozwiązywania problemów i strategicznego
myślenia oraz pomagają lepiej poznać siebie.
Nie można oczywiście zapomnieć o tym, ze
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gry planszowe to przede wszystkim przyjemność, rozrywka, relaks i możliwość oderwania
się od codzienności. Dlaczego gry w Scrumie? Poza wymienionymi wyżej ogólnymi
zaletami gier planszowych, wartości dodane,
jakie mogą wnieść do codziennej pracy tym
sposobem to zapewnienie nauki poprzez zabawę, zorientowanie na system, zapewnienie „bezpiecznego środowiska” na wypadek
niepowodzenia, szybka informacja zwrotna,
możliwość wielokrotnych powtórzeń i testowania usprawnień.

Rozegraj Scrum
Jakiego rodzaju gry już święcą triumfy w Scrumie? Szukając inspiracji na temat gier, które
moglibyśmy wykorzystać w codziennej pracy w Scrumie znajdziemy wiele przykładów
tak zwanych ice-breakerów (gry pomagające
przełamać lody), gier i zabaw rysunkowych/
wizualizacyjnych czy gier wspierających priorytetyzację i prezentowanie wizji produktu.
Wymienione wyżej typy gier rzadko kiedy są
jednak grami planszowymi, a wiemy już, że
wykorzystanie popularnych „planszówek”
może wnieść wiele dobrego do pracy zespołu.
Warto wprowadzić ten element jako narzędzie wspierające w konkretnych sytuacjach,
czy nawet w trakcie ceremonii scrumowych.

Poniżej proponuję trzy gry planszowe, które
z sukcesem wykorzystałam w swojej pracy podczas planowania, retrospektywy oraz
w ramach budowania zespołu.

Cardline: Zwierzęta
Jest to gra wspierająca prezentację i naukę
mechanizmu estymacji relatywnej.
Oficjalny opis gry: Które zwierzę jest większe, puszczyk czy indyk? A które cięższe - krowa czy rekin? A które dłużej żyje? Pies czy
wieloryb? Rozdajcie karty i ustalcie czy gracie
„na wagę”, „na czas życia” czy „na wielkość”.
Następnie każdy otrzymuje kilka kart, kładąc
je przed sobą tak, że widzą tylko nazwę karty, ale nie wartości wymienionych cech. Teraz na środku stołu kładziecie losowe zwierzę,
ale tak, by widzieć wartość wybranej cechy.
Każdy z graczy po kolei wybiera jedno ze swoich zwierząt i stara się prawidłowo odgadnąć,
czy jest ono większe / cięższe / żyjące dłużej
od tego na stole (kładzie je po prawej stronie karty), czy nie (umieszcza swoją kartę po
lewej stronie karty na stole). Jeśli jednak się
pomyli, gracz odrzuca użytą kartę i ciągnie
nową. Każdy następny gracz musi zdecydować między jakimi kartami umieścić swoje
zwierzę. Aby bawić się w Cardline – Zwierzęta, nie musicie znać szczegółowych informacji dotyczących zwierząt, a jedynie kierować
się przeczuciem i własnymi podejrzeniami!
(rebel.pl)
Gra Cardline Zwierzęta, choć nie była
tworzona pod kątem wykorzystania w codziennej pracy ze Scrumem, idealnie nadaje
się do ćwiczenia estymacji relatywnej, która
w dużym skrócie polega na porównywaniu
między sobą zadań lub historyjek użytkownika celem ustalenia ich wielkości. Rozgrywka jest bardzo prosta i krótka (około 15 – 20
minut), a wiedzę o mechanizmie estymacji
przemyca w niespostrzeżony wręcz sposób.
Jedynym minusem gry Cardline jest fakt, że
może w nią jednocześnie grać maksymalnie
8 osób, co w przypadku 9-osobowych zespołów developerskich może być liczbą niewystarczającą – nie powinien być to jednak
powód zarzucenia próby wykorzystania tego
narzędzia.

Ucieczka: Świątynia zagłady
To z kolei gra kooperacyjna w czasie rzeczywistym, idealna do budowania zespołu
i wspierająca jego współpracę, która może
z powodzeniem odzwierciedlać pracę w ramach sprintu.

Oficjalny opis gry: uczestnicy rozgrywki tworzą drużynę poszukiwaczy przygód, uwięzionych w przeklętej świątyni. Wspólnymi
siłami muszą aktywować magiczne kamienie
w komnatach świątyni, celem wypędzenia
klątwy. Ważne będą: pomysłowość, determinacja, pośpiech i przede wszystkim współpraca. Na swej drodze niejednokrotnie spotkacie
bowiem wyzwania, którym nie da się sprostać
w pojedynkę. Trzeba działać jak dobrze zgrany zespół, bowiem macie zaledwie 10 minut.
Po tym czasie świątynia zawali się! Escape:
The Curse of the Temple to niezwykle oryginalna, kooperacyjna gra planszowa, której
przebieg odbywa się w czasie rzeczywistym,
bez podziału na tury i wyczekiwania na swoją
kolej. Wszyscy działają jednocześnie, starając
się sobie nawzajem pomagać i nie panikować pod presją uciekającego czasu. Wszyscy
uczestnicy zabawy wspólnie cieszą się zwycięstwem lub wspólnie ponoszą klęskę (jeśli
chociażby jednemu z graczy nie uda się uciec).
(rebel.pl)
Ucieczka: Świątynia zagłady to niezwykle
dynamiczna gra, której rozgrywka posiada
nieprzekraczalny timebox – 10 minut, a najważniejszym jej elementem jest współpraca
wszystkich graczy i wzajemna pomoc. Gra
może być idealnym elementem warsztatów
team buildingu czy wewnętrznego szkolenia
scrumowego. Przebieg gry może z powodzeniem odzwierciedlać pracę w ramach sprintu.
Niestety, tak jak w przypadku gry Cardline:
Zwierzęta, tutaj również maksymalna ilość
graczy może być dla niektórych teamów zbyt
mała, ponieważ wynosi tylko 5 osób – nie
powinno być to jednak przeszkodą nie do pokonania.

Dixit – wsparcie retrospektywy
W przypadku gry Dixit ciekawym rozwiązaniem wspierającym retrospektywę jest dostosowanie jej zasad do swoich potrzeb. Gra
Dixit daje nam ogromne pole do działania
ponieważ składa się głównie z ponad osiemdziesięciu kart przedstawiających fantazyjne
obrazki, które można dowolnie interpretować.
To właśnie te obrazki i ich dowolna interpretacja stanowią wartość dodaną, którą możemy wnieść do retrospektywy wykorzystując
grę Dixit. Istnieje także możliwość dokupienia
dodatkowych zestawów kart, dzięki czemu
możemy uniknąć powtarzania tych samych
obrazków. Spotkałam się do tej pory z kilkoma sposobami wykorzystania Dixit w ramach
retrospektywy i najbardziej owocne okazały
się dwa podejścia.

Każdy członek zespołu losuje 10 kart (liczba
może być dowolna, w zależności od wielkości naszego zespołu i czasu, który chcemy
przeznaczyć na ten element retrospektywy).
Spośród wylosowanych kart każdy wybiera dwie – jedną która odzwierciedla coś, co
poszło dobrze podczas zakończonego sprintu,
i drugą, symbolizującą niepowodzenie. Każdy
z zespołu po kolei pokazuje swoje karty, podczas gdy pozostali próbują określić, dlaczego dana osoba wybrała właśnie tę kartę i co
odzwierciedla. Pokłady kreatywności zostają
uwolnione.
Nieco mniej czasochłonną metodą pracy
z kartami Dixit jest drugi wariant. Karty zostają rozłożone na stole. Każdy członek zespołu wybiera taką, która odzwierciedla jego
uczucia związane z danym sprintem. Gdy
wszyscy wybrali już swoje karty, każdy po kolei opowiada dlaczego wybrał daną kartę, co
ona dla niego znaczy i płynnie przechodzi do
opisu swoich odczuć związanych z zakończonym sprintem.
Gry planszowe bez wątpienia zapewniają nie
tylko rozrywkę i przyjemność, ale stanowią
także cenne narzędzie do nauki oraz wspierają integrację i rozwój relacji międzyludzkich.
Ich wykorzystanie w pracy w Scrumie może
przynieść wiele korzyści, doprowadzić nas
do ciekawych wniosków, do których dojście
innymi metodami byłoby niemożliwe lub
znacznie trudniejsze. Nie można również zapominać o tym, że proponując zespołowi rozgrywkę, oferujemy mu tym samym możliwość
zupełnego oderwania się od codziennej pracy,
przekierowania umysłu na inny tor, czyli relaksu. A jak wiadomo, po odpoczynku i relaksie nasza kreatywność i produktywność może
tylko wzrastać.

Marta
Soja
Scrum Master z powołania. Obecnie w firmie
GOD Nearshore SE dba o dobrą współpracę
niemieckich właścicieli produktu i polskich
zespołów deweloperskich w branży automotive. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.
Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany
Akademickiej na Uniwersytecie w Moguncji i stażystka w Parlamencie Europejskim
w Luksemburgu. Certyfikowany Scrum Master, Product Owner i AgilePM. Prywatnie
pasjonatka języków obcych, górskich wędrówek, tańca i skoków narciarskich.
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Name an
industry and
Agile is there
An interview with
Mohamed Khalifa Hassan,
an international speaker,
trainer, consultant and
PMI volunteer who holds
of all of PMI credentials
by Łukasz Paluszkiewicz

STREFA WYWIADU

Mohamed, you are probably the most certified person I know. Do you miss any of
the PMI certification at all?
From PMI, no I don’t miss any certification.
I have all the PMI certification actually. This
started a long time ago, I decided to collect
them one by one and I have all of them now.

Fot. Tomasz Nowicki, Iwona Krause, David Kaszlikowski

Do you feel that they bring any value for
you? Why did you decided to get all of
them?
The certifications give me very big value
for sure. Especially, since I am working as
a consultant, trainer and professional project manager. First of all, it builds you your
personal brand and having the certification
makes people to think “yes, this guy, he
knows something about this topic. He don’t
sell only theory”.
Some of the certifications were indeed
very useful for me, but also I am a person
who need to have a target to study. And certification is a very good target.
That’s a way I never thought about the certificates – the target for studying?
Yes, when you need to make an achievement then you need to study and study hard
to pass the exam and get the certificate. It’s
not the only reason, it’s only one of the reasons, the main reason is to build your credibility and your brand. Being a knowledgeable guy.
This is very important in my work as a consultant, trainer, speaker and project manager.
We know each other from the 11th International PMI Poland Chapter Congress.
It’s been a couple of years ago already. The

speech you gave then was about using Agile in non-IT environments. I will ask you
for some examples in a second, but I would
like to understand first how do you understand Agile?
Thank you very much for this question. For
me, Agile is a mindset. This is what the PMI
insists to say in their new standard. Agile as
a mindset more than tools and techniques.
For sure there are different methodologies
coming from the same mindset. If you look at
Lean for example, Lean is considered as Agile methodology. However Lean was created
long time ago. It’s not from 2001 when the
Manifesto was made and the Agile principles
were created. Agile principles were in use before the software development. That’s why
Agile is definitely more mindset than a technique. This is what I want to say first.
Second, If you have a project like disaster
relief. There are some people in need and you
will have to make a project to save them.
How can you do it? Can you make a plan for
3 months, or 6 months, then you execute it
and at the moment when you monitor it and
then close it they will die. I am writing a book
right now about disaster relief projects using
Agile.
We need to use a technique which will help
us to create high level plan and start right
away with execution. Then we need to rearrange the plan again, and monitor and control,
and close and to go to another and another sprint. In such project scope will change
every week if not every day. So how can you
manage it using the normal PM methodology? It’s difficult, and Agile can help here.
Is there anything in common for Agile project?
Every time you have a project without fixed
scope. For example, you do a lot of events. I’m
sure that your events have some Agile mindset. They are never exactly as planned, and
the scope that you had at the beginning is
not exactly the scope you deliver at the end.
A lot of things may happen. A lot of speakers come, a lot of speakers leave. The place
might be not ready… Many, many things can
change in the scope during the event.
I’m sure that if you utilize Agile it will
maximize the value for the customer. This
is the whole idea about Agile. What is Agile about? We need to maximize the value!
We don’t need to stick with the fixed scope
which is maybe not reflecting the need of
the future. We need to have some sort of
tool to do this.

Also for the entrepreneurship, do you think
the real entrepreneurs are following the
real traditional project management methodology? Most of them don’t because they
do not know what they will do next. The
scope is not clear. I am not talking about
software projects, I am talking about entrepreneurship projects of anything. They
can adjust, reevaluate the situation, they
can make a pilot at the beginning. If entrepreneur wants to do a cupcake he will not
make a plan for 6 months to make a cupcake. He starts making the cupcake. And
he makes a pilot, and takes a test, collects
feedback and adjusts. And this is Agile. He
tries to maximize the benefit. Maybe at the
beginning he wanted to have a big shop, but
later on, after one or two or three sprints he
decides – OK, we don’t have to have a big
shop, we can start at the garage. We can
change the scope so that we can provide our
cupcakes to other bakeries or coffee shops
instead of selling them ourselves. And this
works because of trials. The trials that can
be considered as sprints.
Even in manufacturing or construction.
Most people consider a construction project
as something that should be done as traditional project – yes, for sure it’s the best
approach, but what about the 3D printed
buildings? What if this becomes the leading
technology now? What people can do with
this?
I need to make a disclaimer. I don’t want
to say Agile is a silver bullet for all types
of projects. Traditional project management
is still very important for many projects.
What I want to say is that Agile can do better in some projects where the scope is not
clear.
Even in marketing. Nowadays you don’t
do a campaign that you plan once and you
don’t change the scope later on. We change
the scope of the marketing campaign based
on the feedback from the market. So marketers will make a few adds and later on they
may want to change some things because
of the feedback from the market. Nobody
has a luxury of continuing the project when
there’s a poor feedback. They adjust as they
go. That’s why marketing people around the
world use more Agile than waterfall.
That’s very interesting topic. I have a feeling that in Poland Agile is still considered
as IT thing. I want to destroy that myth
a little bit. So could I can ask you for some
examples of project in non-IT industries?

Maybe a particular project that is as far
from IT as possible?
I have some examples. Me myself, I used
Agile in implementing project management
office in Qatar. It was in ministry of education in IT department, but it was not an IT
project. That was like a consultancy service
and what I did at the beginning was assessment and gap analysis. To make long story
short, after many workshops I got the gap
analysis and I had my requirements. Fine, but
what I did next. I organized the requirements
as stories and I went to sponsor of the PMO
project. I asked her which one is the most important thing to do. So that I did not build an
out-of-the-box PMO. I could say “OK, those
are the tools, this is the procedure, this is the
training”. No, I’m used to maximize the value
for my customers and value for my customer could be found in the stories. She could
choose what was the most painful part of her
work and I could focus on the most important
part. I could create the tools and techniques,
procedures and all for the most important
part for the client. So she could feel there’s
a value from PMO, as after one month I gave
her something that she needs. After that we
chose another topic from the gap analysis,
and another one, and another one. But you
see, the client starts to collect the benefits
after just first iteration, after one month from
project start. I did not planned for 6 months
and then build a PMO, go to customer and
say “hey, it’s your PMO, what do you think
about it?”. Customer shared with me what
they want and they had the ownership! I had
a speech about it in PMI Bogota, Colombia.
Any examples from manufacturing?
There was a professor called Joe Justice
and he made a car with, what they called,
a Wikispeed team. The Wikispeed delivered
a functional prototype of a car using Agile.
This guy was a scrum master in the software industry then he heard about a competition in car building. He came with the prototype in just 3 months while for traditional
manufacturing it’s usually a one year process.
So Agile will get into more and more industries?
It already is. In disaster relief there are
many organizations using the Agile mindset. Maybe they do not call the tools XP, or
Scrum, or whatever, but they plan, execute
and deliver in almost the same time, in the
same sprint.
I used also Agile approach in education.
When I conducted project management ses-
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sions for kids for the first time in the circus,
here in Kuwait in 2012. We divided the project in 4 weeks, each week was one sprint
and each sprint had a deliverable. At the time
we didn’t know what to teach the kids about
project management and how would they react as they were eight to twelve years old. It
was a pilot project. The project was done in
other chapters but we wanted to localize it
in Kuwait, and we did not make the course
in school or training room, it was a circus. So
we started thinking on what we can deliver
in the first week. We knew it would be an introduction like what is project management,
how they can make something like a simple
charter and so on. So we executed that, we
collected the feedback and now every Saturday we do one activity. Each week we learn
something, once it’s how to start, the other
week we talk how to plan, how to execute
or control. Later they learn how to close the
project, take the lessons learnt and so on.
And it was like an Agile because all the time
we delivered something, we got the feedback,
we got back, rearranged and tested again.
Later on the project was copied, but not as
a pilot, it was a normal production.
What about some softer industries, like
marketing?
If you go to marketing, I have a study with
a survey, I will send you a link to the survey
from 2014, it’s not even new1. It says that
marketers have no longer luxury to spend
months crafting large projects. Now they
use something as Agile to drive long term
marketing strategies. Short term customer
focused iterated projects improve responsiveness and relevance. It allows for faster,
creative, more testing, smarter improvements and better results. Survey found that
63% of marketing leaders indicate agility as
high priority but only 40% rate themselves as
agile. In the same study you’ll find the comparison between waterfall versus Agile in the
marketing. There’s a graph which shows that
Agile can do much, much better.
You can name an industry and Agile is there.
Thanks for that, it was really interesting.
I want to touch now another topic. You are
volunteering for PMI worldwide, and this
year in Poland we have the 15th anniversary of establishing PMI Poland Chapter.
Oh, congratulations!
Thank you. One of the questions I’ve heard
a lot over this year is why do you volunteer
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at all? What would you reply to this kind
of question?
For sure it is out of the passion that we
have. Some people have this passion to go
and speak, and enjoy time with friends and to
volunteer. For sure this consumes time and
efforts and sometimes money, but at the end
of the day we are a big network. What I take
as a benefit is more than what I gave.
The network itself is very important, sharing ideas with people that have the same
passion is very important. Even attending
lectures and sessions knowing how hard
people work to make the sessions, because
I do the same, makes it an unique experience. In order to make one session you need
to spend many hours and I enjoy all of that
during the session itself. This is the biggest
enjoyment for me when I speak. Before doing the presentation I give many of my time
collecting the information, building the presentation, rehearsing the speech, making the
story boards. Once you did that, when you
speak it is something you can really enjoy. As
volunteer you do not have to do only the lectures, but also many other things. This is just
something I am doing mostly right now.
PMI Poland Chapter is very unique chapter. I like it! People there are very dedicated,
very nice, very friendly. I love to go there and
I would love to go there again to share the
knowledge, but also to build the experience
from very experienced people. Actually, they
are very selective with the speakers. When
I go there it’s always a good investment. The
hospitality is great, I love them as friends and
in the professional way! I love to go there,
give speeches there attend the events again
and again.
Thank you for the kind words. You mentioned that beside being speaker you also
have different roles. What’s your current
role in PMI and why do you think it is important?
I’m a member of Ethics Member Advisory
Group. We do many different things. For example we try to spread the message about
the ethics around the globe. I am responsible with my friends for a blog in projectmanagement.com called Ethics Bistro. We also
use social media to spread our message. We
create ethics tools. Many of those tools are
useful for the chapter leaders and also for
the professionals in the project management.
We try also to do conferences where we talk
about ethics and why it’s important. Name
a role and you can find our group there, in

all the PMI landscape. We try to give people
the tools and solve people’s dilemmas. This
is what I try to do with my friends in EMAG.
I know you’ve been speaking and consulting in many countries across the globe. Do
you find any cultural differences in project
management in different places?
Yes, discussion would make better sense
if you ask if you have any similarities in the
cultures between the countries. Project
management as a tools and techniques are
almost the same, or at least all of them are
somehow close to each other. You may find
same problems everywhere, almost same
techniques... but what I noticed is that the
culture diversity is the most important thing.
From my point of view, and those are not
even my words – PMI also mention this
many times, success in project management
depends on two things: people and communication. People can make the process work,
but they can also make the process not work.
The culture is very important, I made very
many sessions about cultural diversity in
project management around the world like
London, US, or Korea. Why I decided to talk
about culture diversity? Because people from
Germany are different then people in India.
People in India are different then people in
Japan. People in Poland are different then
people in UK.
For example in Japan the meetings are
not to discuss things. Meetings are just to
approve to what was agreed before, to make
it formal. That’s it. So if you bring any new
topic for the meeting people will not say yes
or no. In their culture they cannot say no,
but not saying no doesn’t mean yes. In this
type of culture, when you attend a meeting
to generate a lot of ideas and nobody replies
you may think they love it, but actually they
don’t. They just don’t like to tell you that
this way.
Any examples from EMEA?
British language have another dictionary.
When someone says on whatever you said
that it’s very interesting, maybe it’s interesting, or maybe it’s stupid (laugh), so you need
to learn how to read between the lines.
In Arabian culture the time is very flexible.
If we agree to meet at 10 and I get there at
10:15 or 10:30 it doesn’t mean I do not respect you. I still respect you, but it is part
of culture that people have some flexibility
on the time. Yes, in project management it’s
not good, but it should not be considered as

lack of respect. People in Japan, on the other
hand, if they are late only couple of minutes
it would be considered as not respectful, but
in other cultures like Italian, Greek, or Arabic
it has nothing to do with respect.
What would be your advice for project
managers that lead multicultural teams?
They need to study cultures. I studied cultures diversity and I took a course from doctor
Richard Lewis who invented a cross-cultural
model of communication. He classifies cultural norms into Linear-Active, Multi-Active
and Re-Active, or some combination. I used
to attend such workshop to understand others. If you don’t understand others how could
you deal with them? People in China and Japan are close to each other, but the cultures
are different. Can you imagine? It’s very important to study how the people in Germany
think, how the people in Africa think, how
the people in Poland think. That’s how you
will become more international project manager or speaker.
I’ve went to South Korea to talk about
cultural diversity in a Korean company in
Seoul. They wanted to make a bigger exposure around the World, but they did not know
how to deal with cultures. They had problems
with their projects because they didn’t understand what people mean by this or that.
They were elite group of project managers
in their organizations and still they had that
problem. That’s why it’s so important.
The last question for you is the one I like to
ask a lot. Is there anything you would like
to share with our community in Poland?
I would like to share that the world will
have many innovative projects. It has already
started, but next projects will require different skills set. We need to think what are
the skills for the future and start to prepare
for it. The technologies like block chains will
change transactions around the world. Internet of things, artificial intelligence, and
big data. All of those are not challenges, but
more opportunities. People think that all
those things will challenge us and maybe
take over our works. It should not be a considered that way. Those are opportunities and
we should be ready to deal with those changes in the work environment.
For all those things we have to be ready,
we have to look for the future, we have to
see what are the new skills that we need to
gain. I delivered a speech in Gdańsk about
the skills from the future and said why it’s

very important to gain them. You need them
to deal with the new generation, new technologies, new methodologies and other. The
environment is very dynamic, it’s nothing as
it was before. For many years things were
moving very steady. Now they are running,
and running too fast. If we do not adjust ourselves to this we would get behind.
Thank you for the interview!
Thank you very much. Send my greetings
to all my friends in Poland. Tell them that
I miss them a lot and I would be more than
happy if there’s any opportunity to see them
soon.
1. https://www.forbes.com/sites/jenniferrooney/2014/04/15/applying-agile-methodology-to-marketing-can-pay-dividends-survey/#579b30596acd
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W project managemencie
najważniejsi są ludzie
O wyjątkowej filozofii zarządzania projektami, komunikacji
w wielonarodowościowym środowisku i branży IT
z Josephem Chitanta – Senior Project Managerem
w firmie Atos GDC Polska rozmawia Ewelina Florkiewicz.
Joseph, masz ogromne doświadczenie
w zarządzaniu projektami, ale obecnie
zajmujesz się głównie tymi związanymi
z IT.
Rzeczywiście, wiele lat pracy przy projektach dotyczących różnych obszarów za mną.
Obecnie, głównie prowadzę projekty związane z transformacją technologiczną, dostarczamy kompleksowe rozwiązania IT dla
klientów z bardzo różnych sektorów, od finansowego po zbrojeniowy. Oferowane przez
nas usługi są dostosowywane do potrzeb
klientów. Jednak na samym dostarczeniu roz-
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wiązania „uszytego na miarę” się nie kończy,
ponieważ oferujemy także obsługę oraz pełne
zarządzanie infrastrukturą IT klienta. Projekty, którymi zarządzam teraz w Atos są bardzo
złożone, to duże wyzwania. Właśnie takich
poszukiwałem.
W którym momencie kończy się Twoja rola
jako kierownika projektu?
Moja rola zaczyna się w momencie, gdy
znamy potrzeby klienta i wiemy, co trzeba
dostarczyć. Kończy się natomiast, gdy wdrożymy rozwiązanie, a klient potwierdza, że do-
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starczyliśmy produkt i usługi zgodne z wcześniejszymi założeniami i specyfikacją.
Czy projektami IT zarządza się inaczej?
Jest coś, co je wyróżnia na tle pozostałych?
Tempo rozwoju tej dziedziny jest bardzo
dynamiczne. To wymaga ode mnie pewnej
czujności na wszystkie nowinki i stałego rozwoju. Czasem mam wrażenie, że dzieje się tak
dużo, że nie da się być ze wszystkim zawsze
na bieżąco. Dodatkowo, na pewno międzynarodowe środowisko pracy jest czymś, co
może wyróżniać projekty IT. Nie tylko klienci

pochodzą właściwie z całego świata. Najczęściej zespół projektowy buduje się z osób oddalonych od siebie o tysiące kilometrów, pochodzących z różnych kultur. Wiesz Ewelina,
z punktu widzenia IT świat jest bardzo mały.
Tworzymy wirtualne zespoły, które funkcjonują jednak inaczej niż te lokalne. Jako kierownik projektu nie mogę używać już tych
samych narzędzi, co kiedyś.
Jak zmotywować zespół, który jest tylko
wirtualny, a jego członkowie reprezentują
różne kultury?
Od wielu lat prowadzę projekty, gdzie zespół składa się z osób o różnych narodowościach. Mam w tym ogromne doświadczenie,
które na pewno mi pomaga. Nie jestem na
tym etapie, gdzie dostrzegam różnice i sobie
je uświadamiam. Po tylu latach już wiem, jak
i z kim należy się komunikować, aby było to
efektywne. Tak naprawdę to jest podstawa
mojej pracy. Zawsze już przed spotkaniem
wiem, jak powinienem rozmawiać z zespołem
ze Stanów Zjednoczonych, a jak np. z tym
pochodzącym z Indii czy Hiszpanii. Wiem,
w jaki sposób i jakim tonem się porozumiewać. Czasem ten sam komunikat dla jednych
jest neutralny, ale inni mogą go potraktować
obraźliwie. Różnic jest wiele i uwidaczniają
się na różnych poziomach. Na przykład hierarchia podejmowania decyzji w Chinach czy
Japonii jest zupełnie inna niż w Polsce, ich
stosunek do szefa również. Zadając zespołom
zbiorcze pytanie o realizację pewnych zadań
na wskazany termin, otrzymuję odpowiedź
„tak – zrobimy to!” Teraz już wiem, że nie we
wszystkich krajach oznacza to, że naprawdę zostanie to wykonane. Zdarza się też, że
szybkość podejmowania decyzji jest różnie
rozumiana. Jest mnóstwo takich przykładów.
Zarządzasz zespołami nie tylko wielonarodowościowymi, ale także multidyscyplinarnymi. Musisz uwzględniać nie tylko różnice kulturowe, ale także różne, zawodowe
perspektywy. Wygląda, na to, że o komunikacji wiesz bardzo wiele.
Zdecydowanie! Komunikacja i wiedza to
absolutne podstawy do wykonywania tego
zawodu.
No właśnie, zarządzasz projektami ściśle
związanymi z technologią, Twoja wiedza
także i w tym aspekcie jest szeroka?
Założyłem sobie, że aby być efektywnym
managerem, technicznie muszę być na określonym poziomie. Od kierowników projektu
nie wymaga się wykształcenia technicznego. Jednak moje podejście jest takie, że po-

winienem mieć wiedzę na temat systemów,
które sprzedajemy oraz tego, co tworzymy,
dlatego zdecydowałem się na różne szkolenia i certyfikacje. Teraz, pracując z zespołem, mogę rozmawiać z inżynierami nie
tylko o kwestiach związanych z realizacją
projektu. Nigdy nie stawiam się na równi
z inżynierami, nie wchodzę w ich kompetencje, ale jestem w stanie odpowiednio moderować dyskusją. To, co mam w portfolio,
daje mi ogromny komfort w pracy, ponieważ
wiem, o czym mówią i z jakimi trudnościami
się zmagają. Wyznaję zasadę, że nie jesteś
w stanie zarządzać tym, czego nie jesteś
w stanie zmierzyć. A mając techniczne przygotowanie, wiem, jakie ryzyka mogę napotkać i jakie aspekty powinienem wziąć pod
uwagę przy prowadzeniu projektu. Dałbym
radę bez tego, ale mając te umiejętności
w zanadrzu, mogę być bardziej efektywny,
a szanse na zakończenie projektu sukcesem
zdecydowanie wzrastają.

wodzenie projektu o co najmniej 20%. Ja rozumuję w ten sposób, każdy z nas ma swoje
sprawy, problemy i jeżeli skupimy się na tym,
żeby być niezadowolonym z czegoś, to ten
wysiłek, który wkładamy w marudzenie, narzekanie – z automatu zmiejsza ilość energii, którą moglibyśmy wykorzystać do pracy. Standardy są bardzo twarde, a nad nimi
najważniejsze są aspekty miękkie – pasja
i dostosowanie się do środowiska, w którym
się jest.

Wiem, że w realizowaniu projektów masz
100% skuteczność, to robi wrażenie.
Ważne jest to, że odnosiłem sukces nie
dlatego, że jestem wybitny, ale dlatego, że
współpracowałem z fantastycznymi ludźmi.
Moją zasługą było to, że udało mi się odkryć pewne aspekty i we właściwy sposób
zaangażować oraz wesprzeć pracę zespołu.
A najważniejsze jest to, żeby go spajać, tak,
aby każdy czuł, że jest ważny. Druga rzecz,
to każdemu pomóc, udzielić wsparcia. Może
na przykład okazać się, że ktoś potrzebuje
dokumentacji z innego zespołu, ale w tym
momencie ma inne priorytety. Dlatego ja biorę to na siebie i pomagam w takich pozornie
drobnych rzeczach, które z perspektywy projektu często mogą okazać się kluczowe. Team
trzeba traktowac jak rodzinę. Niektórzy sa
mocniejsi, a inni potrzebują pomocy. Trzeba
też wiedzieć, w jaki sposób to wsparcie oferować. Obserwuję ludzi, staram się dbać o to,
aby nie byli za bardzo obciążeni, to przecież
oni są najważniejsi!
Zresztą wiesz, dla mnie miarą sukcesu nie
jest zakończenie projektu w terminie. Czuje,
że odniosłem sukces wtedy, gdy ktoś, z kim
miałem okazję pracować, chce ze mną zrealizować kolejny projekt.

Nie miałeś ochoty uciec?
O nie! Jestem osobą, która się nie poddaje.
Wiem też, że nic samo nie przychodzi, wszystko wymaga pracy i mniejszych lub większych
poświęceń. Jeżeli mam wyznaczony cel, chcę
go zrealizować, dlatego ani wtedy, ani nigdy
przed niczym nie uciekam. Między innymi
dlatego zostałem project managerem.

Rozmawiamy już dłuższą chwilę i nie mogę
oprzeć się wrażeniu, że elementem, który
pomaga Ci odnieść sukces, jest pozytywne
nastawienie.
Ewelina, to jest ogromnie ważne. Bez tego,
z automatu zmniejszam swoje szanse na po-

W Polsce mieszkasz od 1992 roku, wspaniale mówisz po polsku, nauczenie się naszego języka było Twoim największym wyzwaniem?
Tak, a poza tym to chyba przetrwać zimę.
Przed przyjazdem do Polski nigdy nie przebywałem w temperaturze poniżej 0 stopni.
Pamiętam, że 10 minut czekania na autobus
było najdłuższym w moim życiu, myślałem,
że moja skóra pęka.

Masz jakieś zawodowe marzenia?
Przyznam, że z niecierpliwością czekam na
projekty związane z Digital Transformation
oraz te, wynikające z partnerstwa Atos z firmą z Google.

Joseph
Chitanta
Podczas swojej kariery zawodowej, trwającej około 20 lat, zajmował wiele stanowisk
kierowniczych w zarządzaniu projektami,
marketingiem, produktami, usługami, sprzedażą i rozwojem firm. Posiada tytuł magistra
inżyniera produkcji z Politechniki Warszawskiej oraz tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem z Uniwersytetu Minnesoty.
Ukończył liczne techniczne szkolenia i certyfikacje związane z projektowaniem, budową i konfiguracją infrastruktury sieci komputerowej. Joseph również posiada liczne
dyplomy i certyfikacje w zakresie metodologii zarządzania projektami, między innymi
oparte na PRINCE2® i PMP®.
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Budowanie świadomości
zarządzania projektami w Polsce
15-lecie PMI Poland Chapter
Z Agnieszką Gasperini rozmawia Karolina Ciak
Kolejnym wywiadem, jaki chcemy zaprezentować Czytelnikom Strefy PMI z okazji 15-lecia PMI Poland Chapter jest rozmowa z Agnieszką Gasperini – członkiem
grupy założycielskiej PMI Warsaw Poland Chapter w 2003 roku, wiceprezes PMI PC
w latach 2008-2010 i prezes w latach 2010-2012. Agnieszka oprócz rozwijania PMI
w Polsce aktywnie działa na arenie międzynarodowej – dzięki czemu mogła nam powiedzieć jakie są mocne strony PMI Poland Chapter oraz z czym jesteśmy kojarzeni.
Po rozmowie z Agnieszką jedno jest pewne – PMI PC znacznie przyczyniło się do rozwoju świadomości w zarządzaniu projektami oraz przywództwa w Polsce. Dlatego też
zachęcamy wszystkich entuzjastów Project Management do celebrowania z nami
15-lecia PMI w Polsce oraz uczestnictwa w XIII Międzynarodowym Kongresie PMI PC.

Jakie były Twoje początki w PMI? Dlaczego
zdecydowałaś się na działalność w PMI?
Moja przygoda z PMI zaczęła się w 2002
roku, kiedy rozpoczęłam serię szkoleń będących częścią programu Master’s Degree in
Project Management George Washington
University, Washington. Podczas szkoleń
przygotowujących do egzaminu PMP poznałam wiele wspaniałych osób, z którymi to
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postanowiliśmy założyć stowarzyszenie PMI
Warsaw Poland Chapter. Przygotowania do
tego trwały rok, regularne spotkania po godzinach pracy, mnóstwo papierkowej pracy i konsultacji sprawiły, że w 2003 nasz chapter został oficjalnie zarejestrowany w polskim KRS
oraz podpisaliśmy Charter Agreement z PMI
Global. Jestem wiernym wolontariuszem PMI
przez te wszystkie lata.
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Na pytanie „dlaczego?” odpowiem krótko:
PMI pozwala mi realizować moje pasje którymi są ludzie i nauka. Praca z ludźmi i dzielenie
się różnymi doświadczeniami są wartością
dodaną takiej działalności. Możliwość wykorzystania mojej kreatywności i innowacyjności pozwala mi realizować się jako lider. Od
dziecka udzielałam się wolontariacko w roli
harcerza, a potem instruktora harcerskiego.
PMI pomaga mi realizować się w globalnym
środowisku praktyków zarządzania projektami.
PMI to również grono znajomych i przyjaciół
na całym świecie dzięki którym poszerzam
swoją wiedzę kulturową i zdobywam wiele inspiracji do realizacji własnych projektów.
W jaki sposób brałaś udział w inicjowaniu
PMI w Polsce oraz późniejszym rozwijaniu
organizacji?
Podczas kadencji pierwszego Zarządu
(2003-2004) należałam do grupy organizacyjnej, która już wtedy miała wysokie ambicje aby zorganizować pierwszy kongres PMI
w Polsce. Prowadziliśmy intensywne rozmowy z potencjalnymi sponsorami i pracowaliśmy nad rozpowszechnianiem wizerunku PMI.
W roku 2004 rozpoczęliśmy proces rejestracji chapteru w Gdańsku, w którym byłam
członkiem Zarządu. Chapter ten w późniejszym czasie stał się jednym z pierwszych oddziałów PMI PC. Był to również okres kiedy

organizowaliśmy pierwsze Summer Campy
dla dzieci i nasz projekt zdobył dużą popularność na arenie globalnej PMI.
Jedną z inicjatyw, którą rozpoczął Zarząd
(2008-2010), kiedy prezesem był Rafał Mielczarek a ja pełniłam rolę wiceprezesa, był
udział polskiego chapteru na konferencjach
globalnych PMI LIM (Leadership Institute
Meeting). Regularny udział przedstawicieli
chapteru umożliwił nam dostęp do speakerów
z całego świata, którzy zaczęli regularnie odwiedzać nasze wydarzenia i stało się już tradycją, że nasz Kongres jest międzynarodowy
i z udziałem praktyków. Zaczęliśmy również
pokazywać się na konferencjach PMI i prezentować nasze osiągnięcia.
Podczas mojej kadencji w roli prezesa zarządu (lata 2010-2012) zainicjowałam współpracę z globalną organizacją ENACTUS. Jako
PMI wspieramy inicjatywy ENACTUS w Polsce do dzisiaj w postaci mentoringu zespołów
projektowych na uczelniach oraz bierzemy
udział w konkursie lokalnym oraz globalnym
w roli oceniających.
Bardzo ważnym wydarzeniem w historii naszego chapteru było pozyskanie dotacji z funduszy unijnych w 2010 r. na realizację projektu szkoleniowego na kwotę 200 000 euro.
Projekt trwał 18 miesięcy i umożliwił przeszkolenie przedstawicieli organizacji prywatnych i publicznych w Akademii Zarządzania
Projektami.
Transparentność projektu pomogła nam
bardzo w promocji idei PMI i przyciągnęła zainteresowanie sponsorów naszych wydarzeń
oraz zainteresowanie mediów.
Zostaliśmy docenieni za nasze innowacyjne projekty i nowe inicjatywy czego efektem
była nagroda PMI w kategorii Chapter of the
Year 2012.
Czym zajmujesz się w miedzynarodowych
strukturach?
Od stycznia 2013 jestem członkiem GOC
(Global Operational Center). Przez 2 lata byłam członkiem zespołu BVAC (Board Volunteer Advisory Committee). BVAC wspiera Zarząd
PMI w procesie rekrutacji nowych członków
do kilku kluczowych komitetów, które pracują
bezpośrednio z zarządem PMI. W latach 20142017 pełniłam rolę mentora regionalnego odpowiedzialnego za Europę Centralną. Mentor
regionalny ma za zadanie ułatwiać komunikację między lokalnym oddziałem PMI, a PMI
GOC oraz wspierać lokalne zarządy w realizacji ich strategii.
Moja aktualna rola związana jest z fundacją czyli PMI EF (PMI Educational Foundation).

Należę do zespołu CEC (Community Engagement Committee), który wspiera lokalne
odziały w realizacji projektów społecznych.
Jestem odpowiedzialna za Europę Centralną
i Wschodnią.
Czym PMI Poland Chapter wyróżnia się na
tle innych oddziałów – jakie są nasze słabe
i mocne strony? Jak uważasz – z czym jesteśmy kojarzeni?
Polski chapter zasłynął głównie z tego, że
byliśmy jednym z pierwszych chapterów z oddziałami. Staliśmy się wzorem do naśladowania na całym świecie. Nasz chapter znany
jest również dzięki inicjatywie Summer Camp,
którą organizujemy od 2004 roku. Po raz
pierwszy zaprezentowaliśmy nasze projekty
(Social Good) w Mediolanie na konferencji LIM
(Leadership Institute Meeting) w maju 2010 r.
Jesteśmy jedynym chapterem, który zdobył dotację unijną na szkolenia z zarządzania
projektami. Prezentowaliśmy nasze doświadczenia na różnych międzynarodowych kongresach.
Znaczącym wydarzeniem w naszej historii
było wydarzenie PMI Region Meeting EMEA,
które odbyło się w Warszawie w dniach 29
listopada – 1 grudnia 2013 roku. Co roku
takie spotkanie odbywa się w innym kraju.
Podczas tego spotkania gościliśmy ponad 90
przedstawicieli z Europy oraz Afryki. Spotkanie było zorganizowane przez mentorów PMI
EMEA oraz biuro PMI EMEA znajdujące się
w Brukseli. Do Warszawy zjechali się liderzy
PMI EMEA, którzy dzielili się swoimi lokalnymi doświadczeniami. Była to wspaniała okazja
do nawiązania międzynarodowej współpracy
między oddziałami PMI. Jednocześnie było to
wielkie wyróżnienie dla PMI Poland Chapter,
który wspierał organizację logistyczną tego
wydarzenia.
PMI PC wzbudza zachwyt z powodu liczby wolontariuszy, których potrafimy zaangażować i zmotywować wokół licznych
projektów, które realizujemy we wszystkich
oddziałach PC.
Jak oceniasz rozwój świadomości w zarządzaniu projektami w Polsce? Czy PMI miało
wpływ na zwiększenie świadomości?
W roku 2002, kiedy przygotowywałam
się do certyfikacji PMP, było nas mniej niż 50
osób. W tej chwili mamy ponad 2500 certyfikowanych PMP w Polsce oraz kilkadziesiąt
osób posiadających certyfikaty między innymi
PMI-ACP (Agile Certified Practitioner), PfMP
(Portfolio Management Professional), PgMP
(Program Management Professional). Kiedy

zakładaliśmy Chapter było nas około 25 osób,
które należały do PMI, a w tej chwili mamy
około 800 członków w naszym oddziale. Liczba wolontariuszy przekracza magiczną liczbę
100… Liczby nie kłamią. PMI PC zdecydowanie przyczynił się do rozwoju świadomości
w zarządzaniu projektami.
Od kilku lat obserwujemy ogromny wzrost
zainteresowania tematem przywództwa,
w tym zarządzanie zespołami, motywowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów
itp. Członkowie chapteru regularnie zgłaszają nam zapotrzebowanie na wystąpienia
podczas konferencji oraz warsztaty związane z przywództwem. Minęły te czasy kiedy
znajomość metodyki (wiedza techniczna)
była wystarczająca, aby poprowadzić projekt.
Świadomość tego, że projekt realizują ludzie
i to o nich trzeba zadbać jest coraz większa.
Dlatego też zrozumienie roli zarządzania projektami w aktualnym świecie jest kluczem do
sukcesu w biznesie i projektach. Jako PMI PC
staramy się promować nowoczesne trendy
w przywództwie, o czym świadczy liczba konferencji i seminariów, które organizujemy.
Agnieszko – dziękuję bardzo za wywiad.
Myślę, że jesteś wzorem i inspiracją dla
wielu kobiet w zarządzaniu projektami.
Mam nadzieję, że dzięki takim osobom
jak Ty, PMI będzie działał coraz prężniej,
a świadomość w zarządzaniu projektami
i przywództwie będzie coraz większa!

Agnieszka
Maria
Gasperini
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Członek grupy
założycielskiej PMI Warsaw Poland Chapter
– pierwszego oddziału PMI w Polsce w 2003
roku. Vice Prezes 2008-2010 i Prezes PMI
PC w latach 2010-2012. Agnieszka należy
do PMI GOC (Global Operational Center)
od roku 2013. Pełniła funkcje w komitetach
wspierających Zarząd PMI – BVAC (Board
Volunteer Advisory Group) oraz pełniła rolę
mentora odpowiedzialnego za Europę Centralną w latach 2014-2017. Aktualnie jest
członkiem zespołu CEC (Community Engagement Committee), który pracuje z Zarządem PMI EF (Education Foundation). Od roku
2003 prowadzi własną firmę, która wspiera
organizacje we wdrażaniu procesów zarządzania projektami gdzie skupia się głównie
na pracy zespołów projektowych i rozwija
ich kompetencje przywódcze.
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Leadership Institute Master Class
– podróż do najlepszej wersji siebie
Mateusz Jasny
„Dobre rzeczy dzieją się gdy jesteś zaangażowany w PMI” to przewodnie hasło
PMI, które zachęca do wolontariatu w tej
międzynarodowej organizacji. Do tej pory
słyszałem wiele fantastycznych historii
związanych z tym sloganem, jednak nie
spodziewałem się, że kiedyś będą mógł
również opowiedzieć swoją. Stało się to 15
czerwca 2018 r., kiedy otrzymałem e-mail
z informacją, że zostałem przyjęty do programu Leadership Institute Master Class
– moja podróż, by zostać najlepszą wersją
siebie właśnie się rozpoczęła.
Leadership Institute Master Class
(LIMC) to międzynarodowy program PMI,
skierowany do liderów oddziałów PMI, mający na celu doskonalenie umiejętności
przywódczych i zarządczych, jednocześnie
dostarczając najnowszą wiedzę potrzebną,
aby zostać efektywnym przywódcą. Główne
elementy programu to: trzy spotkania w Stanach Zjednoczonych w ciągu roku, spotkania wirtualne – w postaci webinarów oraz
zadań grupowych; ocena 360 stopni, która
daje wgląd uczestnikom programu w ich silne strony, a zarazem obszary, które powinni
rozwijać; indywidualne sesje coachingowe;
uczestnicy są poddawani również szeregowi
testów psychometrycznych.
Powyższe to ogólnodostępne informacje na temat programu, to czego nie można
tam wyczytać, to fakt, że LIMC to przede
wszystkim ludzie z całego świata. W mojej
klasie 31 uczestników reprezentuje oddziały
z 17 krajów. LIMC to wspaniałe środowisko
wielokulturowe, gdzie łączy nas wiele rzeczy, w tym szczególnie zamiłowanie do wolontariatu – nie tylko w ramach PMI. To jest
niesamowite uczucie, gdy spotykasz zupełnie
obcych ludzi, a po trzech dniach wspólnych
zajęć, masz nową rodzinę, ludzi pełnych pasji,
zaangażowania, mających całą masę wspólnych tematów, a jednocześnie mieszkających
na całym świecie, pracujących w różnych
branżach, wywodzących się z przeróżnych
kultur, reprezentujących pokolenia od „baby
boomers” do pokolenia Y.
Warto również dodać, że sam program rozwojowy jest bardzo interesująco zaplanowa-

ny, a żeby zostać uczestnikiem programu należy przejść ostrą selekcję, a następnie mieć
jeszcze trochę szczęścia w procesie doboru
do grupy, która musi posiadać odpowiedni
stopień różnorodności. Dzięki temu podczas
wszystkich zadań, które wspólnie wykonywaliśmy, mogłem się spotkać z niesamowitą
otwartością i szczerością ze strony pozostałych uczestników programu, co wydaje się
warunkiem koniecznym, żeby rozwinąć siebie
w obszarze przywództwa i wynieść dla siebie
jak najwięcej z tego rodzaju programów.
To dopiero początek mojej podróży z LIMC,
zachęcam Was wszystkich do aplikowania
do programu i kontynuowania dobrej passy
uczestników reprezentujących PMI Poland
Chapter – jestem już dziewiątym reprezentantem naszego oddziału. Żeby Was zachęcić
do działania w PMI Poland Chapter, a tym
samym do posiadania możliwości aplikowania do LIMC, posłużę się słowami osób, które
reprezentowały PMI PC w poprzednich edycjach LIMC.
LIMC otworzyło mi oczy na
wielką wartość i siłę jaka płynie z servant leadership. Żadne
z wielu szkoleń, w których uczestniczyłem
nie dało mi tyle co LIMC. Zyskałem też grupę wspaniałych przyjaciół na zawsze.
– Tadeusz Zabierowski

zwoliło mi jeszcze bardziej poznać samą
siebie, udoskonalić umiejętności liderskie
oraz wspólnie razem wypracować wiele
usprawnień dla PMI globalnie. Niesamowite jest to, że kontakt z ludźmi jest nadal
i wiem, że w różnych zakątkach świata
mam przyjaciół, którzy są gotowi wspierać
się nawzajem w życiu osobistym i zawodowym. Ogromnie się cieszę, że regularnie
ktoś z Polski dołącza do tego prestiżowego
grona wolontariuszy LIMC.
– Agnieszka Krogulec
Dla mniej największą wartość
z uczestnictwa w LIMC była
możliwość obcowania z liderami z całego świata, którzy posiadają swój
indywidualny styl przywództwa. Obserwacja ich w działaniu była najlepszą szkołą
miękkich aspektów zarzadzania. Polecam
każdemu, bo człowiek wychodzi z programu odmieniony.
– Maciej Bodych
Udział w programie LIMC sprawił, że upewniłam się w tym, że
to co robię zawodowo jest moją
pasją. Praca z ludźmi, wspieranie innych
jest tym co mnie motywuje do działania.
Program LIMC był dla mnie inspiracją do
rozwijania mojego innowacyjnego projektu Leader Tango.
– Agnieszka Gasperini
LIMC jest dla osób, które mają
pomysł na siebie w PMI. Dzięki LIMC poznałem lepiej siebie
i PMI. Stworzyło to synergie mojej pracy
w PMI na poziomie Globalnym.
– Michał Rączka

Dla mnie udział w LIMC to
przede wszystkim bliskie relacje z grupą niesamowitych ludzi,
którzy na co dzień zmieniają świat.
– Przemysław Kotecki
LIMC dało mi dużo szerszą perspektywę w spojrzeniu na własne możliwości i ograniczenia
oraz ogromny przyrost umiejętności poruszania się w wielokulturowym środowisku,
co przydaje mi się w biznesie do dziś.
– Tomasz Grochowski
LIMC to roczne spotkanie z wyjątkowymi ludźmi, liderami
PMI z całego świata, które po-

Mateusz
Jasny
PMP, MBA, ITIL Expert
Entuzjasta wszystkiego co związane z zarządzaniem projektami i usługami IT. Członek Zarządu PMI Poland Chapter ds. Członkostwa i Administracji. Od 14 lat pracuje
w Comarch, gdzie doradza w sprawie zarządzania projektami i usługami, oraz zarządza
programami certyfikacji ISAE3402 i PCI DSS.
W wolnych chwiliach uwielbia „kucharzyć”,
szczególnie przy wykorzystaniu techniki
sous-vide.
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Drive for the Future!

Podsumowanie I edycji konferencji Highway
to Project Management

Fot. Robert Chmara

Anna Wojciechowska, Aleksander Adamski
14 i 15 września 2018 r. PMI Poland Chapter
Szczecin Branch zaprosił sympatyków zarządzania projektami na największe wydarzenie
w branży zarządzania projektami w swoim
regionie. Ponad 100 osób zebrało się w jednym ze śródmiejskich hoteli aby podzielić
się swoimi doświadczeniami w tym obszarze
oraz posłuchać doświadczonych specjalistów.
Głównym partnerem wydarzenia była firma
infinIT Codelab.
Konferencja rozpoczęła się od prelekcji
Dave’a Gunnera i Marcina Guzika, którzy
zaprezentowali narzędzia pracy identyfikujące złożoności w projekcie oraz powody i możliwe do uzyskania korzyści ze stosowania
zewnętrznej kontroli projektu. Dla równowagi
z sektorem IT rozmawialiśmy również o inwestycjach budowlanych, projektach rządowych
oraz sektorze produkcji. Anders Liljewall pokazał siłę oddziaływania otoczenia na rozwój
biznesu w dobie Industry 4.0 oraz konieczną
stałą integrację infrastruktury IT ze strategią
przedsiębiorstw produkcyjnych. Nie zabrakło
też miękkiego kawałka narzędziowego trójkąta PMI Talent Triangle®. O cechach i roli lidera
przyszłości dyskutowaliśmy pod przewodnictwem Agnieszki Gasperini. Program konferencji zamykaliśmy wystąpieniami Mirosława Dąbrowskiego i Grzegorza Szałajko.

Drugi dzień konferencji to dzień warsztatów. Uczestnicy wydarzenia mieli do wyboru dwie ścieżki. Pierwsza to Leader Tango,
nowe spojrzenie na kompetencje lidera, nie
tylko w projekcie, z perspektywy… tancerzy
tango. Agnieszka Gasperini, dzięki wieloletniemu doświadczeniu zarówno w projektach
jak i na tanecznych parkietach, uświadomiła uczestnikom, jak wiele analogii i lekcji
może wypłynąć z połączenia tych dwóch
światów. Drugi warsztat to Dave Gunner
i jeszcze głębsze ujęcie tematu złożoności
w projekcie. Dave, który menedżerskie szlify
zbierał między innymi w firmie HP, rozwinął
wątki z pierwszego dnia konferencji i uzbroił
uczestników w jeszcze więcej narzędzi do
identyfikacji i radzenia sobie ze złożonością. Warsztaty odbywały się w małych, kilkunastoosobowych grupach, dzięki czemu
uczestnicy mogli w pełni skorzystać z dostarczanej wiedzy i skutecznie między sobą
współpracować.
Z całą pewnością pierwsza edycja Highway to Project Management zakończyła
się sukcesem – zarówno pod kątem organizacyjnym jak i merytorycznym. Dlatego
szczeciński oddział PMI będzie mieć okazję
do zaproszenia na kolejne tego typu wydarzenia.

1. Na uczestników konferencji już od rana
czekali wolontariusze PMI
2. Konferencja była oczywiście doskonałą
okazją do networkingu
3. Rozmowom nie było końca...
4. Joanna Adamska i Michał Żuchowski
otwierają pierwszą edycję PM Highway
5. PMI, infinIT Codelab oraz Klaster IT
witają uczestników
6. Dave Gunner mówi o złożoności
w projektach
7. Marcin Guzik, project control i pełna sala
słuchaczy
8. O liderach przyszłości opowiadała
Agnieszka Gasperini
9. Anders Liljewall z IKEA - prelekcja
o Industry 4.0
10. Mirosław Dąbrowski zwinnie
transformuje organizacje
11. Grzegorz Szałajko zamyka konferencję
prezentacją o zarządzaniu ryzykiem
12. Drugi dzień rozpoczynamy
w doskonałych nastrojach
13. Dave Gunner zgłębia tajniki złożoności
14. Zawsze jest dobry moment na wspólne
zdjęcie
15. Uczestnicy warsztatów z Agnieszką
Gasperini
16. Zespół PMI i zespół prelegentów

13 14
15 16
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Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu
Projektami – historia jednej
konferencji...
Aneta Wereszczak

Fot. Michał Łagoda

Kiedy ostatnio patrzyłeś głęboko w oczy
obcej osobie abo trzymałeś ją za rękę?
I choć wyznaczamy własne granice to kiedy pozwoliłeś je sobie przekroczyć i pozwolić się... przytulić? Do takich niezwykłych
interakcji doszło 19 października 2018
r. we Wrocławiu podczas ostatniej edycji
Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu Projektami, konferencji zorganizowanej przez
wrocławski oddział PMI Poland Chapter.
Osobiście nie pamiętam konferencji, w trakcie której zaufanie to nie pusty slogan, a drugi
człowiek to nie tylko kolejny uczestnik kolejnego wydarzenia. Wychodzenie ze strefy
komfortu i naruszanie przestrzeni osobistej
nigdy nie było tak emocjonujące i zarazem
proste. Ale oprócz niezwykłych odczuć zarówno od strony uczestnika jak i organizatora
konferencji mieliśmy ogromną dawkę wiedzy i przede wszystkim pole do wyciągania
własnych wniosków. Niecodziennie możemy
myśleć o człowieku w otoczeniu organizacji, nie zawsze znajdujemy czas na refleksję
i zastanowienie sie nad sobą, swoją postawą,
swoim zespołem, swoimi emocjami. Zwyczajnie nie myślimy o sobie jak o swoim własnym
kliencie, o swojej reputacji, o odczuciach naszych kolegów, o pieniądzach w kategorii relacji międzyludzkich. Nie bierzemy pod uwagę,
że czasem zwykła rozmowa będzie lepszym
narzędziem rekrutacji nowego pracownika,
niż standardowy zestaw narzędzi HR. Nie
„sprawdzamy” czy twarz nie jest największym
werbalnym kłamcą, a uśmiech w stylu „PA
NAM” to tylko wyuczony akt komunikacji. To
tylko część wniosków, do których jeszcze będziemy długo wracać.
Inspirujące prelekcje, niesamowita energia i pozytywne emocje płynące nie tylko od
mówców, ale też od uczestników i zaproszonych gości – tak właśnie przeszła do historii
trzecia i ostatnia edycja konferencji Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami,
którą miałam ogromny zaszczyt i przyjemność zorganizować.

Ale zacznijmy od początku. W życiu kierownika projektu, w pogoni za „dedlajnami”
coraz mniej czasu pozostaje nam na zastanowienie się nad tym co jest ważne w życiu
człowieka. Głównym założeniem konferencji
(podobnie jak w latach poprzednich) było
ujęcie człowieka, jako centrum doświadczeń,
umiejętności pracy w kontekście relacji międzyludzkich, człowieka złożonego z emocji,
pracującego nad własną motywacją i zaangażowaniem. Człowieka zdolnego do zmiany, rozwoju i dostosowującego się do zmieniającego się otoczenia. Dlatego do udziału
w konferencji zaprosiliśmy ekspertów w swoich dziedzinach, mistrzów w swoim fachu:
prekursorkę zarządzania marką osobistą i autorkę książki Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą – Joannę Malinowską-Parzydło, trenera i konsultanta zwinności
w ramach inicjatywy 202 procent – Jakuba
Szczepanika, profesor Uniwersytetu SPWS
dr hab. Agatę Gąsiorowską, byłą oficer CBŚ
Klaudię Pingot (Specbabkę) i Waldemara
Dziwniela – prezesa firmy Fabryka Motywacji Sp. Z o.o. Konferansjerkę oraz panel dyskusyjny poprowadził Maciej Orłoś – jeden
z najbardziej popularnych dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych w Polsce. Prelegenci
zainspirowali nas do wniosków, że marka osobista to kapitał zaufania w ważnych relacjach,
że warto nauczyć się zarządzać niepewnością,
a uśmiech jest bardzo cennym i niedocenianym aktem komunikacji!
Tradycyjnie, konferencję wspierała Agnieszka Halama z zaprzyjaźnionej z PMI Poland
Chapter Wrocław Branch Szkoły Praktyków
Wizualnych, prowadząc zapis graficzny na
żywo, tym samym zachowując pamiątkę i telegraficzne podsumowanie wystąpień.
Nie od dziś też wiadomo, że nie samymi
prelekcjami człowiek żyje. A dostęp do wiedzy niejawnej ukryty jest gdzieś pomiędzy,
w kuluarach. Dlatego istotnym elementem,
wpisanym w DNA Psychologii, były przerwy
networkingowe i specjalnie zaaranżowane
pokonferencyjne „jazz session”. Chwile wy-

tchnienia zapewniła nam świeżona parzona
kawa, ufundowana przez UBS oraz najnowsze modele Volvo zaparkowane przez Volvo
V-Motors. Profesjonalna oprawa wydarzenia
była możliwa dzięki głównemu sponsorowi
eventu Grupie Volvo, która wspierała Psychologię drugi rok z rzędu!
Od niespełna dwóch lat angażuję się w projekty wrocławskiego oddziału PMI PC. Jednak
prawdziwy projekt wyzwanie to organizacja
konferencji na 350 osób, która będzie równie dobra jak dwie poprzednie! Począwszy od
zbudowania zespołu projektowego, poprzez
wybór prelegentów, na logistycznej organizacji takiego eventu kończąc. Przygotowanie
projektu zajęło 10 miesięcy, w trakcie których
pomijając przysłowiowe „krew, pot i łzy” nauczyłam się, że „sky is the limit”.
Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować zespołowi, z którym miałam przyjemność współpracować oraz pomysłodawcom konferencji i poprzednim organizatorom
– Ewie i Michałowi Serwom za okazane mi
zaufanie, za dzielenie się wiedzą i ogromne
wsparcie w przygotowaniu tego wydarzenia.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałą frekwencję i cudowną atmosferę, prelegentom, partnerom i sponsorom wydarzenia
– to nasz wspólny suckes.
Konferencja na pewno zapisze się w historii polskich wydarzeń PMI PC. Jestem przekonana, że był to czas inspiracji, wymiany
pozytywnych emocji i budowania pięknych
relacji, które zaowocują niezwykłymi zmianami w naszym życiu.
Wszystko co dobre szybko sie kończy. Jak
wspomniałam wcześniej – była to już ostatnia edycja. Ale rozwijamy się i na pewno
przygotujemy nowy projekt wierząc, że następnym razem również trafimy w potrzeby
uczestników. Tym samym gorąco zachęcam
do obserwowania strony internetowej www.
pmi.org.pl oraz mediów społecznościowych,
na których publikujemy informacje o planowanych wydarzeniach.

Aneta
Wereszczak
Certyfikowany kierownik projektu (PMP),
Design Thinking Coach. Pełniąca obowiązki
dyrektora ds. Marketingu i Komunikacji we
wrocławskim oddziale PMI PC. Organizator
konferencji Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami. Jest w trakcie zdobywania Korony Gór Polski.
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O networkingu, manierach,
marce osobistej i nie tylko
Podsumowanie konferencji PM Mania 2018
Artur Guła

Fot. Bartosz Holecko

Śląsk to prężnie rozwijający się region.
Górnictwo i przemysł XX wieku sprowadziły tu specjalistów, stworzyły infrastrukturę oraz dały mu solidne podstawy
do dalszego rozwoju w innych dziedzinach.
Obecnie można tu znaleźć firmy z niemal
każdej branży realizujące zarówno małe
jak i „mega” projekty. Nic wiec dziwnego
w tym, że katowicka konferencja stała się
obowiązkowym punktem dla wielu project
managerów.
5 listopada odbyła się PM Mania – konferencja zorganizowana przez PMI PC Oddział
Śląsk. Tegoroczna, piąta już edycja konferencji miała miejsce w salach hotelu Courtyard
by Marriott w Katowicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, organizatorzy przygotowali urozmaicony program wydarzenia:
w tym roku uczestnicy mogli brać udział
w wykładach, warsztatach i panelu dyskusyjnym. Konferencję poprowadził dr Piotr Pinoczek – partner merytoryczny PMI PC Śląsk,
którego uczestnicy znają z innych wydarzeń
organizowanych przez Oddział Śląski PMI.
Zaraz po zarejestrowaniu się, jeszcze przed
pierwszym wykładem uczestnicy mieli okazję sprawdzić w praktyce moc networkingu
przeprowadzonego przez największego specjalistę z tej dziedziny i orędownika idei bu-

dowania solidnej sieci kontaktów – Grzegorza Turniaka. Część wykładowa rozpoczęła
się właśnie od tematu networkingu, gdzie
Grzegorz Turniak wyjaśniał dlaczego utrzymywanie szerokiej grupy kontaktów jest tak
ważne i jak wpływa na skuteczność, nie tylko
w biznesie. Część praktyczna oraz teoretyczna na temat networkingu pozwoliła lepiej
zrozumieć i docenić wartość tego zjawiska,
dzięki czemu w trakcie przerw zawiązywały
się nowe znajomości.
Drugim zagadnieniem poruszonym na konferencji było budowanie zespołów projektowych opartych na zaufaniu. Wykład na ten
temat wygłosił Jakub Lesiński, który odwołał się do naszych pierwotnych zachowań,
potrzeb i odruchów w relacji do współczesnych zagadnień i problemów spotykanych
w codziennej pracy. Następnie dr Tomasz
Sobierajski oraz prowadzący konferencję
Piotr Pinoczek wspólnie zaprezentowali dobre i te gorsze maniery w biznesie. Wystąpienie to było niezwykle dynamiczne i dalece
odbiegało od standardowej formy wykładu.
Łukasz Olczyk, w nieco zabawny i zapadający w pamięć sposób poruszył bardzo ważne
i trudne zagadnienie – konieczność zwinnego wdrażania ciągłych zmian i udoskonaleń
na różnych poziomach organizacji. Blok wykładowy zamknęła Anna Jaszczołt wystąpieniem na temat podejścia do kariery oraz
realizacji projektów zgodnie z własnymi wartościami. W swojej prelekcji odwoływała się
do własnych doświadczeń, które determinowały jej kolejne wybory zawodowe i życiowe.
W ramach konferencji można było zapisać
się również na jeden z trzech warsztatów:
Earned Value Method w prosty sposób, który
poprowadziła Joanna Pauly; Kariera project
managera, w ramach którego uczestnicy
wraz z Anną Jaszczołt pracowali nad ścieżką
kariery, skupiając się na technikach, które pozwalają dostać konkretną pracę. Natomiast
Marta Górazda uczyła jak budować markę
osobistą.
Równolegle z warsztatami odbył się panel dyskusyjny na temat tego co sprawia, że

pracownicy są lojalni wobec firmy i z niej nie
odchodzą. W panelu wzięły udział przedstawicielki firm: CapGemini, Prevac, SoftServe,
a także ekspertka zajmująca się szeroko pojętym rynkiem pracy: Aneta Esnekier.
Wydarzenie przygotował zespół wolontariuszy PMI PC Śląsk, w składzie: Agnieszka
Plusczok (organizacja, koordynowanie działań), Katarzyna Mazur-Garzeł (wsparcie organizacji wydarzenia), Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska (rejestracja, rozliczenia,
finanse), Marta Remin (współpraca z biznesem), Agata Goraus (materiały reklamowe,
promocja), Artur Guła (marketing, komunikacja), Piotr Żelek (strona wydarzenia, IT),
Ewa Wolny (koordynowanie wolontariuszy).
Zespół od 2017 jest prowadzony przez Sylwię
Koszela, która na tegorocznej konferencji
brała również udział w panelu dyskusyjnym.
Konferencja nie mogłaby się też odbyć bez
wsparcia sponsorów takich jak Capgemini Polska, Fujitsu Poland, Apauly Group, AC
Project, SoftServe. Partnerami konferencji
byli wydawnictwo Kapitał Śląski oraz Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii
NANONET.
PMI PC Oddział Śląsk zaprasza na kolejne wydarzenia. Aktualności i informacje na
temat planów można śledzić na profilach
oddziału na portalach Facebook, LinkedIn, Instagram czy nawet YouTube.

Artur
Guła
Pasjonat i praktyk realizowania projektów
małych i dużych. Pełni funkcję wicedyrektora w śląskim oddziale Project Management
Institute. Obecnie zawodowo zajmuje się
koordynowaniem działań międzynarodowych zespołów w dużym projekcie z branży
hotelarskiej. Blogger (życie wypełnione projektami), zwolennik zdrowego stylu życia,
aktywnie interesujący się tematyką rozwoju
osobistego.
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Fot. Impel Business Solution

STREFA WYDARZEŃ

Od robotyzacji nie ma odwrotu
Jak działa robot, który wyręcza człowieka
w pobraniu kursów walut, zapisaniu ich na
komputerze i wysłaniu ich mailem? Jak go
stworzyć? Jakie inne zastosowania może
mieć taki pracownik-algorytm? Na własne
oczy przekonali się o tym uczestnicy „Spotkania z robotem”.
Ponad 160 osób wzięło udział w konferencji
„Spotkanie z robotem, czyli technologia RPA
w biurze” zorganizowanej w hotelu Campanile 26 października przez spółkę Impel Business Solutions (IBS), działającą w obszarze
outsourcingu procesów biznesowych. Konferencja była adresowana do firm, które przygotowują się lub są w trakcje zmian. – Potrzeba
zmiany pojawia się, gdy występują problemy
z dużą rotacją pracowników, skomplikowanymi procesami, chaosem organizacyjnym i dużą
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liczbą przychodzących reklamacji – mówiła
Katarzyna Łucka, menedżer ds. procesów
księgowych w IBS. Przedstawiciele firm – dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy – wysłuchali wystąpień i panelu dyskusyjnego oraz
uczestniczyli w sesji rozmów round table pod
przewodnictwem eksperta dziedzinowego.
Jak na wstępie zaznaczyła Nina Twardowska,
prezes zarządu IBS, wszyscy mają już świadomość, że biznes jest w momencie przełomowym. - Przyszłość dzieje się tu i teraz – rozpoczęła Nina Twardowska. – Procesowość daje
wymierne korzyści biznesowe i kompetencyjne.
Przyszłością są unikatowe i dedykowane rozwiązania, które zoptymalizują pracę ludzi. Za
dwa, trzy lata robotyzacja będzie już standardem. To właśnie robotyzacja procesów, czyli
technologia RPA (Robotic Process Automation), była motywem przewodnim konferencji.
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Jak właściwie przygotować pracowników i firmę na zmiany? Zdaniem Grzegorza Szałajko,
niezależnego doradcy i konsultanta, który był
gościem specjalnym konferencji, najważniejsze jest zrozumienie, dlaczego zmiana jest konieczna. Doradca przekonywał, że na początku drogi trzeba cieszyć się z małych sukcesów,
o czym często się zapomina. Grzegorz Szałajko współprowadził z Ewą Piotrowską, dyrektor handlową IBS, panel dyskusyjny, podczas
którego menedżerowie z firm Crusar, Exela,
Audiofon, PGE Obrót i Media Expert zgodzili
się, że robotyzacja i Lean Management to najlepsi sojusznicy zmian w organizacji. – Lean
Management zaczyna się od pracowników. To
doskonałe narzędzie wprowadzania zmiany
i doskonalenia procesów – stwierdził Janusz
Błach-Jankowski, kierownik logistyki z firmy
Audiofon. Paneliści zgodnie przyznali, że po
wprowadzeniu robotyzacji, w zarządzanych
firmach znacząco zmniejszyła się liczba błędów i opóźnień np. w dostarczaniu faktur
do klientów. Robotyzacja przyczyniła się do
wyższej jakości i profesjonalizacji świadczo-

nych usług. – Dzięki niej nasi analitycy mogą
wcześniej identyfikować ryzyka i przed nimi
ostrzegać. Mogą szukać w projektach oszczędności czasu i kapitału, zamiast tracić czas na
mozolne czynności – dodał Remigiusz Stańczyk, quality assurance manager z Exela
Technologies.

Kompetentny robot
Oprócz aspektów teoretycznych, na konferencji przywołane zostały praktyczne przykłady użycia robotów w biurze. Uczestnicy
dowiedzieli się, że dzięki robotyzacji firmy
mogą poprawić efektywność, szybkość, jakość i terminowość wykonywanych procesów.
– Średnie i duże firmy nie pytają już nas, czy
wprowadzić robotyzację, tylko od którego procesu zacząć. Sami wprowadziliśmy 30 zrobotyzowanych procesów - mówiła Monika Kosicka, menedżer zarządzający Robotic Team.
– Roboty to algorytmy naśladujące pracę
człowieka w systemach komputerowych, przy
czym robią to bezbłędnie i średnio o 70 procent
szybciej – wyjaśniała podczas wystąpienia
„Kompetentny robot? Które decyzje oddać
w ręce robota?”.
Monika Kosicka przekonywała, że w niedalekiej przyszłości roboty będą w firmach
specjalistami, a ludzie, odciążeni od wykonywania prostych, powtarzalnych i monotonnych czynności, staną się „pracownikami
wiedzy” – wyspecjalizowanymi ekspertami
w swojej dziedzinie. Prelegenci konferencji
obalili również mit o robotyzacji prowadzącej
do redukcji zatrudnienia, ponieważ robotyzacja opiera się przede wszystkim na współpracy pomiędzy pracownikami a robotami-asystentami. Roboty potrafią wykonywać proste,
schematyczne czynności, nie mają natomiast
zdolności analitycznych czy decyzyjnych.
Kompetencje w postaci wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji są po stronie człowieka. – Możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się oddać
proste procesy decyzyjne w ręce robotów, które będą potrafiły uczyć się na podstawie wcześniej wykonywanych schematycznych czynności i wybrać odpowiedni wariant działania
– dodała Monika Kosicka.

Gdzie wykorzystać robota?
Starsi deweloperzy z Robotics Smart Solutions zaprezentowali na żywo, jak stworzyć
robota, który kolejno: zalogował się do systemu, pobrał tabelę kursów walut ze strony Narodowego Banku Polskiego, zapisał ją w Excelu i wysłał ją mailem do zarejestrowanych

uczestników konferencji. Osoby, które jako
pierwsze odpowiedziały na maila, dostały
nagrody ufundowane przez patronów medialnych i partnerów konferencji. Były to książki
biznesowe i gry planszowe. Podobnych konkursów było więcej, podobnie jak praktycznych przykładów użycia robota: do kompleksowej obsługi zwolnień lekarskich w systemie
e-PUE, pracy z pismami komorniczymi lub
wyciągami bankowymi. Dzięki temu uczestnicy poznali wykorzystanie technologii RPA
w działach HR, księgowości, sprzedaży i logistyki, a także w zarządzaniu dokumentacją.
Kompleksowa obsługa zwolnień lekarskich
to książkowy przykład współpracy człowieka
z robotem w jednym procesie, co na kolejnej
prelekcji pokazała Jolanta Durasiewicz, dyrektor ds. procesów wyspecjalizowanych HR
w IBS. Pierwszy etap procesu to wejście na
stronę e-PUE (wykonuje robot), logowanie do
systemu (człowiek), pobranie danych ze strony i wysyłka SMS z informacją o nieobecności
pracownika (robot). Pierwszy etap wykonywany jest w standardowych godzinach pracy.
Drugi odbywa się późnym popołudniem, gdy
pracowników już nie ma w biurze, ponieważ
jest w całości obsługiwany przez robota back
office. W drugim etapie robot samodzielnie
wprowadza pobrane dane do systemu (np.
SAP) i przygotowuje raport dziennych nieobecności. – Zaznacza przy tym kolizje, które
później analizuje i wyjaśnia pracownik – dodała Jolanta Durasiewicz.
Wdrożenie robotyzacji do firmy trzeba właściwie przygotować. Dotyczy to samej organizacji pracy, a przede wszystkim wymaga
zaangażowania kadry. Pracownicy powinni
zrozumieć, że dzięki robotyzacji będą mogli skupić się na bardziej odpowiedzialnych
czynnościach, które wymagają ich specjalistycznej wiedzy. Trzeba również wybrać odpowiednie procesy, które mogą wskazywać
sami pracownicy. Najlepiej zacząć od małych,
żmudnych procesów, których zautomatyzowanie szybko przyniesie korzyści. Powinny to
być procesy manualne i powtarzalne, możliwe do opisania algorytmami i instrukcjami,
nie zmieniające się zbyt często, z małą liczbą
wyjątków, z dużą liczbą transakcji i ze standardowym elektronicznym formatem danych
wejściowych (np. Excel, Word, PDF etc.).

Wymierne korzyści z Leana
Na konferencji szeroko omówiona została
także tematyka Lean Management oraz procesowość i digitalizacja. – Celem Lean’a jest
rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników,

a także wzrost efektywności ich pracy. Lean
znacząco skraca przestoje pomiędzy procesami lub pomiędzy kolejnymi etapami działania.
Narzędzia takie jak tablice Hoshin, daily czy
gemba walk pomagają zbierać pomysły, rozwiązywać problemy, a przede wszystkim służą
do wymiany informacji wewnątrz zespołów
i między zespołami – mówił Wojciech Josek,
dyrektor ds. Lean w spółce Experts 4 Business.
W ramach ostatniej części spotkania, podczas sesji round table, uczestnicy dyskutowali ze sobą i z wybranym ekspertem na temat
jednego z wybranych zagadnień: procesowości, digitalizacji, robotyzacji lub Lean Management. W kuluarach słychać było głosy
uznania dla wysokiego poziomu merytorycznego konferencji, a także pozytywne opinie
na temat tempa wdrażania robotyzacji przez
spółkę Impel Business Solutions z wykorzystaniem procesowości i Lean Management.
– Książkowy przykład na to, w jakim kierunku
powinna zmieniać się firma, aby zdobywać
przewagi konkurencyjne na coraz bardziej wymagającym rynku – oceniali uczestnicy.
Robotyzacja to elastyczne rozwiązanie
projektowane pod wymagania procesowe.
Korzyści z zastosowania technologii RPA
są wymierne: robot pracuje 15 razy szybciej
niż człowiek, robotyzacja skutkuje redukcją
kosztów pracy na poziomie 40-75%, dzięki
niej można odzyskać 25% czasu pracowników,
w 100% eliminuje błędy i pozwala korzystać
z pracy robota 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu. Robotyzację może wdrożyć praktycznie każda firma i dostosować roboty do
swoich potrzeb. – Technologia RPA jest przyszłością, której nie da się uniknąć, chcąc pozostać konkurencyjnym – podsumowała prezes
Nina Twardowska.
Impel Business Solutions, organizator
konferencji, specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze specjalistycznych procesów
back office. Zapewnia obsługę firmy oraz jej
pracowników w obszarach: kadrowo-płacowym, księgowym, zarządzania dokumentacją
i doradztwa podatkowego. Poprzez spółki
partnerskie wdraża robotyzację i automatyzację procesów back office oraz doradztwo
procesowe. Patronami i partnerami konferencji byli m.in.: Harvard Business Review
Polska, ICAN Institute, Strefa PMI, Outsourcing & More, outsourcing portal, Gazeta
Wrocławska i Strefa Biznesu, Robotics Smart
Solutions, Experts 4 Business, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Stowarzyszenie SPIN, Zachodnia Izba Gospodarcza, MT
Biznes, Związek Pracodawców Polska Miedź
i firma Tagatic.

STREFA PMI, NR 23, GRUDZIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL

59
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Hełm strażacki XXI wieku.
Jak studenckie innowacje mogą ratować życie?
Kaja Kowalczyk, Tomasz Tarnawski
Praca Project Managera często wiąże się z koniecznością walki. Walki z ogniem, który niespodziewanie wybucha w większości projektów.
Podczas gaszenia pożarów współczesny PM ma
do dyspozycji wiele narzędzi, które przyniósł
mu XXI wiek. A co z prawdziwymi strażakami,
którzy walczą z prawdziwym ogniem? Czy nowości technologiczne poprawiają również ich
skuteczność i bezpieczeństwo? Niestety nie,
dlatego nasz zespół postanowił to zmienić!
Zawód strażaka jest jedną z najbardziej niebezpiecznych profesji, a mimo to jednostki strażackie
przy doborze ekwipunku nie wykorzystują pełnego
potencjału technologicznego, jaki oferuje współczesny świat.

Prawdziwy pożar
Z naszych rozmów ze strażakami dowiedzieliśmy
się, że często podczas akcji pole widzenia ogranicza się do obszaru nóg. Zmusza to ratowników
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do poruszania się w pozycji klęczącej, po omacku.
W takich sytuacjach ciężko jest zachować orientację czy szukać ludzi potrzebujących pomocy.
Strażacy wspominają również o niebezpieczeństwie eksplozji podczas wchodzenia do zamkniętego pomieszczenia. Często problem stanowią
również niebezpieczne gazy, takie jak tlenki węgla,
produkty spalania tworzyw sztucznych. Dodatkowym zagrożeniem są systemy przeciwpożarowe, które w momencie aktywacji alarmu usuwają
tlen z pomieszczeń. Niestety, niepoinformowani
o tym strażacy są narażeni na utratę przytomności, a nawet uduszenie. Podstawowym problemem
ekwipunku strażackiego jest jego duży ciężar oraz
nieergonomiczne gabaryty. W jego skład wchodzą
m.in.: radiotelefon, siekiera, łom czy czujnik ruchu
wielkości myszy komputerowej. Każdy dodatkowy
czujnik to osobne urządzenie, które muszą mieć
przy sobie w trakcie prowadzenia akcji. Strażacy
sami określają, że są „obwieszeni jak choinka” niezbędnym wyposażeniem.

STREFA PMI, NR 23, GRUDZIEŃ 2018, WWW.STREFAPMI.PL

Społeczna odpowiedzialność
Jesteśmy studentami Politechniki Łódzkiej, którzy
dostrzegli problemy, z jakimi zmagają się strażacy
i postanowili podjąć zdecydowane kroki aby wyjść
naprzeciw ich oczekiwaniom. SKN Concept we
współpracy z organizacją Enactus realizuje projekty, które odpowiadają na potrzeby społeczne, poprzez opracowywanie efektywnych rozwiązań za
pomocą technologii.
Jedną z takich inicjatyw jest projekt DiVision.
Wszystko zaczęło się, kiedy jeden z naszych znajomych, pracujący w straży pożarnej, opowiedział
nam historię o tragicznej śmierci swojego kolegi
z jednostki.
Podczas działań ratowniczo gaśniczych, dowódca zdecydował o wejściu 2 strażaków do płonącego budynku w celu wykluczenia obecności
osób poszkodowanych. Miało to być podręcznikowe przeszukanie pomieszczeń. Pomimo braku języków ognia, po otwarciu drzwi jednego z pomieszczeń dopływ powietrza spowodował nagły zapłon.
W wyniku eksplozji tylko jednemu ze strażaków
udało się wyjść z opresji. Mimo, że takie sytuacje
są wpisane w ryzyko zawodowe strażaków, ciężko
pogodzić się z tą tragedią, zwłaszcza, że istnieją
rozwiązania technologiczne, które mogłyby jej zapobiec.

Pomóżmy ich chronić
Zaczęliśmy się zastanawiać, jak usprawnić pracę
strażaków i uczynić ją bardziej bezpieczną. Wtedy
zrodził się pomysł na wyposażenie hełmu strażackiego w moduły elektroniczne. Nawiązaliśmy kontakt z pracownikami straży pożarnej, aby dowiedzieć się więcej o problemach w pracy strażaków.
Następnie zaczęliśmy się zastanawiać, jakiego rodzaju moduły pomogłyby w ich rozwiązaniu. Rozważaliśmy różne rozwiązania i ostatecznie opracowaliśmy projekt składający się z bioczujników oraz
kamer. Sami strażacy entuzjastycznie podeszli do
naszego pomysłu, dzięki czemu udało nam się włączyć ich w proces powstawania nowych rozwiązań.
Dodatkowo do projektu DiVision dołączyło dwoje
strażaków, którzy są studentami Politechniki Łódzkiej. Dzięki ich doświadczeniu i współpracy możemy na bieżąco konsultować z oddziałami straży
pożarnej funkcjonalność naszego rozwiązania.

Czym jest DiVision?
W sytuacjach zagrożenia życia, z którymi na co
dzień zmagają się strażacy, żołnierze, ratownicy medyczni, czy górnicy, niezbędna jest wysoka
precyzja działania, a także minimalizacja ryzyka
zawodowego. Takie funkcje ma spełniać nasz hełm.
Chcemy go wyposażyć w moduł biometryczny,
składający się z czujnika pulsu i saturacji, badającego nasycenie krwi tlenem. Dwa kolejne moduły
to nadajnik GPS przydatny podczas akcji w terenie,
a także akcelerometr, który pokazuje przemieszczanie się strażaka i może być wykorzystany do
identyfikacji upadku, a nawet utraty przytomności.

XXI wiek
Przy dużym zadymieniu na lepszą orientację ma
wpłynąć kamera termowizyjna, która ma za zadanie przekazywać informację odnośnie temperatury obiektów. Jest szczególnie pomocna
w odnalezieniu źródła pożaru oraz małych ognisk
z tendencją do rozgorzenia. Lokalizacja źródła pożaru jest głównym zadaniem w akcji ratowniczej,
bez tego typu sprzętu może zajmować to wiele
czasu. Dzięki modułowi komunikacyjnemu każdy
hełm przesyła dane z sensorów do dowódcy. Najbardziej widowiskowy jest zaplanowany przez nas
moduł Head Up Display (HUD). Stanowi on swego
rodzaju interfejs oparty na pikoprojektorze, który
wyświetla przydatne informacje na okularze hełmu. Rozmowy przeprowadzone z członkami straży
pożarnej, potwierdzają użyteczność proponowanych przez nas rozwiązań. Podłączenie wszystkich
opisanych podzespołów znacząco zwiększy bezpieczeństwo zarówno strażaków, jak i ratowanych
przez nich poszkodowanych.

Przebieg projektu
Początkowo w skład projektu DiVision wchodziły
wyłącznie osoby techniczne. Z uwagi na mnogość
problemów organizacyjnych zaproszono do zespołu osoby związane z zarządzaniem. Pomimo wielu
różnic w podejściu obu części zespołu, wykorzystując metodę Inspect and Adapt udało nam się
stopniowo eliminować problemy, które nam towarzyszyły. Obecnie projektem DiVision kieruje lider,
informatycy zajmują się oprogramowaniem, a graficy odpowiadają za stworzenie skorupy hełmu.
Ścisła współpraca jest konieczna choćby dlatego,
że skorupa musi mieć miejsce na moduły elektroniczne. Pracę w zespole opieramy na szczerości,
zaangażowaniu i wywiązywaniu się ze swoich zadań. Każdy z nas poza działalnością w organizacji
czy kole, studiuje, często pracuje, ma inne zobowiązania, co ogranicza nasze możliwości czasowe.

Coraz zwinniej
Podstawą organizacji stały się regularne spotkania,
które pozwalały nadać rytm naszej pracy. Choć
nasza praca w początkowych etapach bardzo
przypominała podejście waterfall, które wydawało
się bardziej naturalne, ustrukturyzowane i zaplanowane, stopniowo wdrażaliśmy metody zaczerpnięte z agile. Wprowadziliśmy znacznie częstszy
kontakt ze strażakami, którzy na bieżąco oceniali
nasze rozwiązania.

Narzędzia
Poza stroną techniczną naszego produktu skupiliśmy się na modelu biznesowym. Pomocny okazał
się lean model canvas, który pozwolił nam określić
główne kierunki rozwoju i wskazał gdzie możemy
szukać wsparcia. Regularne spotkania zdawały się
nadawać pewien rytm pracy, brakowało jednak
możliwości sprawdzania postępów. Trello, pozwoliło nam w jasny sposób komunikować o wykonaniu zadania, co przyspieszało rozpoczęcie
kolejnego etapu. Komunikację ułatwiło także zintegrowanie z platformą Slack, gdzie znacznie łatwiej przebiegała dyskusja pomiędzy konkretnymi
działami zespołu.

Droga do celu
Jak dotąd udało nam się stworzyć pierwszy prototyp naszego hełmu, który został wyróżniony złoty
medalem na Międzynarodowych Pokazach Wynalazków IWIS w Warszawie w 2016 roku. Trwają
prace nad kolejnym prototypem, w którym rozwiążemy napotkane dotąd problemy i skupimy się na
opracowaniu modułu HUD. Każdy ukończony etap
pracy jest dla nas równoznaczny z osiągnięciem

wyznaczonego, cząstkowego celu. Zależy nam
by hełm stał się w pełni funkcjonalny, wyposażony we wszystkie zaplanowane przez nas moduły
i sensory. Ukończenie i wdrożenie naszego rozwiązania będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie
bezpieczeństwa i efektywności pracy.

Podsumowując
Jak pokazują badania strażacy są służbą państwową obdarowaną przez społeczeństwo największym zaufaniem. Uświadamiając sobie jak wiele
trudności spotykają wykonując tak odpowiedzialną i ryzykowną pracę postawiliśmy sobie za cel
stworzyć rozwiązanie, które zapewni im większe
bezpieczeństwo i umożliwi sprawniejsze działanie.
Jesteśmy na dobrej drodze by ten cel zrealizować.
Nie udało by się to jednak, gdyby nie merytoryczne wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej. Pragniemy również podziękować Bartoszowi Organce oraz Aleksandrze Tartanus z Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Mieliszki,
a także st. asp. Zbigniewowi Tomalii z Państwowej
Straży Pożarnej nr 2 w Łodzi za dzielenie się swoim
doświadczeniem, będącym nieocenionym wsparciem w projekcie DiVision.

Kaja
Kowalczyk
Lider organizacji Enactus działającej przy
Politechnice Łódzkiej. Dzięki ambicji i zainteresowaniom z zakresu prowadzenia
projektów, koordynuje pracę wszystkich
przedsięwzięć Enactus TUL, w tym projektu
DiVision. Dąży do budowania zgranego zespołu, z nastawieniem na indywidualny rozwój każdego członka organizacji. Prywatnie
interesuje się samorozwojem, podróżami,
a w wolnych chwilach zagłębia się w literacki świat fantasy.

Tomasz
Tarnawski
Prezes SKN Concept działającego przy Politechnice Łódzkiej. Nadzoruje prace nad
techniczną stroną realizowanych przez koło
projektów. Zajęcie to jest dla niego ekscytujące, gdyż pozwala zdobyć doświadczenie
zarówno w byciu liderem, jak i w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych. Jego pasją jest rysowanie, co pozwala mu realizować projekt Grafengers, którego celem jest
stworzenie komiksu nawiązującego do nauk
fizykochemicznych i inżynieryjnych, a także
promującego Politechnikę Łódzką
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Czas wolny w Warszawie?
Poszerzaj horyzonty z PMArt-em!
Mateusz Szymborski, Iwona Rojek
Kreatywność to nasze drugie imię! W końcu
kto, jak nie studenci PMArtu, jest w stanie
zorganizować konferencję przy piwie? Czy hasło Kreatywna Przestrzeń jest Wam już znane?
To właśnie nasz sposób na spełnianie marzeń
i bujanie w obłokach, a dla tych, którzy lubią
twardo stąpać po ziemi, przygotowaliśmy
Konferencję Project Engineering.
Brzmi ciekawie? Mamy nadzieję, że tak. Jednakże jesteśmy pewni, że ze strony naszych prelegentów i organizatorów jest to o wiele ciekawsze doświadczenie. Może zainteresujemy Cię na
tyle, że zechcesz zostać jednym z nich?
Walt Disney powiedział kiedyś: „jeśli potrafisz
o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”.
Studenci z Koła Naukowego Zarządzania Projektami PMArt, działającego przy Politechnice Warszawskiej, wiedzą coś na ten temat. W 2015 roku
usłyszeliśmy o ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, w której startują najlepsze projekty
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społeczne. Tak zrodził się pomysł na zorganizowanie jednego z naszych najbardziej twórczych
projektów pt. Kreatywna Przestrzeń. Połączenie
zarządzania projektami, nauki i działań społecznych okazało się strzałem w dziesiątkę.

Razem po kreatywność
Stworzyliśmy to niezwykłe wydarzenie, które zapoznało uczestników z Design Thinking, czyli metodą tworzenia innowacyjnych produktów i usług
na podstawie głębokiego zrozumienia problemów
i potrzeb użytkowników. Co ciekawe, kilka osób
spostrzegło, że jest to świetna okazja, by przyjrzeć się temu zjawisku z bliska i dzięki temu odbyła się druga edycja „Kreatywnej Przestrzeni”.
Nowe pomysły to nowi ludzie, którzy zaciekawili się danym tematem, a co za tym idzie, chcą
w tym kierunku rozwijać swoją karierę zawodową.
Tegoroczni uczestnicy wzięli udział w warsztacie,
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podczas którego mogli od razu stworzyć produkt
zgodnie z tą metodą i wsłuchać się w cenne rady
ekspertów. Projekt ten od samego początku zarządzany był zwinnie, co było dla nas dodatkowo
doskonałą lekcją zarządzania. Przekonajcie się
sami szukając projektu pod hasłem „Kreatywna
Przestrzeń” na Facebooku.

Najpierw piwo, potem nauka?
Gdzie najlepiej rozmawiać o biznesie? Oczywiście w nieformalnej atmosferze warszawskich
pubów. Już jedenaście razy gościliśmy liderów
zarządzania projektami, którzy dzielili się swoimi
cennymi doświadczeniami. Prelekcje, które swoją
dynamiką przypominają nieco konferencje TEDx,
za każdym razem gromadziły sporą widownię
spragnioną prawdziwych historii z życia projektów. Wszystko to uzupełnione odpowiednią dawką piwa i networkingu. Brzmi ciekawie? Mamy
nadzieję, że nie zabraknie Cię na naszej kolejnej
wiosennej edycji. A może to właśnie Ciebie zobaczymy w roli organizatora lub prelegenta?
Wyjątkowa atmosfera sprzyja budowaniu nowych kontaktów i otwiera uczestników na dzielenie się opiniami i zadawanie trudnych pytań. To
możliwość na poznanie świata zarządzania pro-

jektami oczami przyszłych kierowników projektów. Wiele firm wykorzystuje też swoją szansę na
„złowienie” przyszłych pracowników, którzy mają
już za sobą swoje pierwsze doświadczenia projektowe. Tym bardziej jest to świetny czas, żeby do
nas dołączyć! Może to właśnie nasze Koło przyczyni się do rozwoju Twojej kariery?

Zacznijmy od początku...
Co roku wydarzenie odbywa się w jednym ze znanych warszawskich klubów. Podczas ostatniej
edycji, 25 maja 2018 roku, gościliśmy w klubie
„Remont”! W oficjalnej części, zaproszeni goście
z dużych międzynarodowych firm przeprowadzili 4 prelekcje związane z motywem przewodnim
„Praca a pasja”.
Po każdej prelekcji zorganizowano krótkie
zabawy networkingowe. Głównym celem było
zwiększenie efektywności spotkania poprzez
lepsze poznanie się. Świetnie wkomponowały
się one w tematykę wydarzenia i pozwoliły potwierdzić słowa prelegentów w praktyce. Następnie nadchodził czas na właściwy networking,
w trakcie którego uczestnicy mogli wymieniać
się zdobytymi doświadczeniami oraz nawiązywać
kontakty biznesowe. Wreszcie podczas części
nieoficjalnej bez pośpiechu mogliśmy wdać się
w dłuższe dyskusje z uczestnikami i cieszyć się
smakiem piwa!
W najbliższym czasie będziemy planować
kolejne edycje tego wydarzenia. Zajrzyj na nasz
fanpage na Facebooku, szukając nas pod hasłem
Project Barcamp. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą współorganizować BarCampu, wygłosić
prelekcję lub posłuchać inspirujących wystąpień.

Ucz się od najlepszych
A teraz pora by pomówić o poważnych sprawach,
których nie powstydziłby się niejeden Project
Manager! O czym mowa? O organizacji największego wydarzenia PMArtu – Konferencji Project
Engineering. Już po raz ósmy organizujemy tą
konferencję. Co jest w niej takiego niezwykłego? To przede wszystkim miejsce dla studentów z typowo technicznym podejściem do pracy.
W końcu działamy na Politechnice Warszawskiej.
Lubimy konkrety, liczby, statystyki i powiązania
przyczynowo-skutkowe. U nas nie ma miejsca na
lakoniczne odpowiedzi i ogólniki. Prelegenci to
wiedzą i zawsze przyjeżdżają do nas z konkretną
dawką najświeższych informacji ze świata projektów.
Na naszej konferencji przyszli inżynierowie
mogą uczyć się o realizacji projektów od najlepszych na rynku. Jednocześnie my sami, organizując to wydarzenie i pracując w realnym projekcie,

uczymy się bardzo dużo. Ale jaki jest przepis na
sukces? Komunikacja! Przekazujemy informację
o tym, co dzieje się w projekcie, ale również gromadzimy wiedzę o sukcesach i wpadkach w naszych innych projektach. Wszystko po to, żeby
w kolejnej edycji było jeszcze lepiej.

Od teorii do praktyki
Ale co konkretnie tam robiliśmy? „Jak wyróżnić się
w social media? Jak emocje mogą pomóc Ci w rozwoju zawodowym? Co zrobić, jeśli Project Manager
nie radzi sobie z projektem?” Na te i wiele innych
pytań starali się odpowiedzieć nasi prelegenci.
Warto zaznaczyć, że nie samą teorią żyje student.
Konferencja to nie tylko wsłuchiwanie się w rady
prelegentów. To przede wszystkim warsztaty,
sprinty i networking, podczas których od razu
w praktyce ćwiczymy zdobytą wiedzę i szlifujemy
swoje umiejętności. Na Politechnice Warszawskiej dobrze wiemy, jak ważne są umiejętności
miękkie, zwłaszcza w zarządzaniu projektami.
Dlatego stawiamy na jednoczesne zdobywanie
wiedzy o metodach i narzędziach oraz umiejętnościach interpersonalnych, które pozwolą nam
skuteczniej pracować w zespołach projektowych.

czenia i świetną zabawę… Ale PMArt to przede
wszystkim ludzie, których łączy wspólny cel
i pasja. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla wszystkich Project Managerów
goszczących na naszych spotkaniach i wydarzeniach. Bez nich nie osiągnęlibyśmy tak licznych
sukcesów. To dzięki nim właściwie patrzymy na
pewne zagadnienia związane z zarządzaniem
projektami, a rzeczywiste przykłady przytaczane na spotkaniach pozwalają utrwalić nam zdobytą teoretyczną wiedzę. Czym by były nasze
konferencje czy BarCampowe spotkania, gdyby
nie oni? Śmiało możemy powiedzieć, że wszyscy nasi prelegenci są nieodzownym elementem
naszego Koła!
Wiemy, że niniejszy magazyn nie znalazł się
w Twoich rękach przypadkiem. Ty również, tak
jak i my, interesujesz się zarządzaniem projektami. Co powiesz na współpracę z nami? Przyjdź
do nas i opowiedz o swoich doświadczeniach,
a przede wszystkim poznaj nas! Jesteśmy otwarci
na nowe kontakty i ciekawe inicjatywy. Wszelkie
informacje o naszych projektach znajdziecie na
naszej stronie www.pmart.pw.edu.pl. Szukajcie
nas w social media pod hasłem “PMArt”.

Współpracuj z profesjonalistami
Przy organizacji Konferencji PE cztery zespoły
studentów współpracują ze sobą, aby zadbać
o każdy detal wydarzenia. Zespół merytoryki,
jako mózg projektu, odpowiada za tematykę konferencji i pozyskanie najlepszych prelegentów.
Dział marketingu dba o to, żeby informacje o wydarzeniu dotarły do każdego, kto chce nauczyć
się czegoś nowego, spotkać się z przedstawicielami firm lub po prostu wymienić doświadczenia
w zarządzaniu projektami. Zespół sponsoringu
wykorzystuje każdą wolną chwilę, żeby stworzyć
ofertę dla naszych patronów i zapewnić zasoby
niezbędne do jej organizacji. I wreszcie dział logistyki, który zajmuje się technicznym przygotowaniem całej Konferencji, dba o miejsce, sprzęt
i dobrą organizację.
Wymaga to dużego wysiłku, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. W wydarzenie zaangażowanych jest wielu członków PMArtu, a nasze aspiracje każdego roku rosną. Może i Ty chcesz dołączyć
do grona kreatywnych osób, które w przyszłym
roku będą inspirować studentów? Konferencja
corocznie odbywa się wiosną, ale już aktywnie
pracujemy nad przygotowaniem kolejnej edycji.

Razem tworzymy PMArt
Studenckie projekty w niecodzienny sposób łączą
tradycyjne zdobywanie wiedzy, praktyczne ćwi-

Mateusz
Szymborski
Przyszły magister Global Production Engineering and Management na Politechnice
Warszawskiej. 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 przedsięwzięcia. Zainteresowany
nowoczesną technologią i zarządzaniem
projektami.

Iwona
Rojek
Ukończyła Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Politechnice Warszawskiej. Przez trzy
lata aktywnie działała i powadziła projekty
w Kole Zarządzania Projektami PMArt, również jako członek Zarządu. Obecnie pracuje
jako analityk w środowisku projektowo-procesowym, gdzie cały czas zwiększa swoją
efektywność i angażuje się w usprawnianie
procesów. Interesuje się Lean Management,
zarządzaniem projektami i analizą finansową.
Współtworzy bloga: KierownikProjektu.com.
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Komunikacyjnie
o projektach
Anna Gambal
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Rola Scrum Mastera łatwa nie jest. I choć mówi nam
o niej Scrum Guide, to ile zespołów zwinnych wykorzystujących Scrum w swojej pracy, tyle definicji. Często jest mylnie uznawana za odpowiednik roli Project
Managera w tradycyjnym podejściu, de facto jest
jednak czymś zupełnie innym. To Scrum Master ma
dbać o wdrożenie i stosowanie odpowiednich praktyk,
co przyczynić ma się do regularnego dowożenia kolejnych funkcjonalnych elementów produktu. Scrum
Master ma chronić zespół, dbać o niego i umiejętnie
wspierać, kiedy trzeba. Z drugiej strony ma usuwać
przeszkody, budować samoorganizację zespołu, facylitować spotkania. Niby wszystko jasne i dość klarowne, ale jak już wejdziemy w rolę, to nagle ile ludzi,
tyle interpretacji. Jedne słuszne, inne niekoniecznie.
Z pewnością już nieraz spotkaliście na swojej drodze
kogoś kto twierdził, że rola Scrum Mastera jest prosta,
że tak naprawdę każdy może wykonywać te obowiązki i wcale nie musi być to na pełen etat, a może nawet zetknęliście się z głosem, że jest to rola nikomu

dach. Dla mnie to must-have każdego Scrum Mastera.
Mówi o tym nie jak być dobrym, ale jak stawać się najlepszym. Tak, aby dojść z zespołem do takiego etapu,
gdzie rzeczywiście wydaje się nam, że jesteśmy zbędni,
bo wszystko w zespole działa bardzo dobrze. Autor
książki mówi nam o modelu RE-TRAINED, gdzie każda
z liter oznacza inny aspekt pracy w tejże roli. Resourceful, Enabling, Tactful, Respected, Alternative, Inspiring, Nurturing, Empathic, Disruptive – każde słowo to
odrębny rozdział, w którym rozwijane są kolejne charakterystyczne cechy, wiążące się z pracą Scrum Mastera. Wszystko, kręci się również wokół magicznego
stwierdzenia, które znamy ze Scrum Guide, tj. servant-leader. Poza standardowym opisem poszczególnych
cech, mamy to dużo konkretnych przykładów, scenek
z życia zespołów scrumowych oraz narzędzi i technik,
które możemy wykorzystywać w swojej pracy.
To wszystko razem daje nam przepis na znakomitego mistrza młyna (ang. Scrum Master), a także na dobrze funkcjonujący, efektywny i zmotywowany zespół.

niepotrzebna.
Jeśli jesteś Scrum Masterem albo jeśli do tej roli
aspirujesz to, aby móc doskonalić swój fach, zdecydowanie powinieneś/powinnaś przeczytać książkę
Geoffa Wattsa Scrum Mastery. From Good to Great Leadership. Opisuje wiele sytuacji, z którymi stykamy się
na co dzień. Zmusza do przemyślenia swoich dotychczasowych postępowań i bazuje na dobrych przykła-

Pokazuje, że jest to wbrew pozorom rola dość złożona
i wymaga wielu umiejętności i cech, bez których nie
możemy się obejść na tym stanowisku. Książka będzie
pomocna także liderom w organizacjach wprowadzających Agile, bo pomaga zrozumieć różnice pomiędzy
tradycyjnym, a zwinnym podejściem.
Geoff Watts, Scrum Mastery. From Good to Great
Leadership, Wydanie 1, Inspect & Adapt Ltd, s. 288

Książka Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektów jest podróżą „po najbardziej niesamowitej i pełnej zakrętów części relacji międzyludzkich” – komunikacji. Być może wielu z nas
komunikacja kojarzy się jedynie z tonami e-maili
czy też spotkań, które mają miejsce w czasie realizacji projektów, ale czy na pewno? Zastanawialiście się kiedyś, czym jest komunikacja w projekcie?
Publikacja zdecydowanie uzmysławia czytelnikowi
ideę komunikacji biznesowej. Na początku Autorka werbalizuje to, co znane na temat zarządzania
projektami i komunikowania się, używając przy tym
przystępnego języka. Czytelnik może zapoznać się
z podstawami komunikacji, jak również przeczytać
o tematach, z którymi jest ona nieodłącznie związana, jak np. kultura organizacyjna. Bardzo pozytywne
w książce jest to, że Autorka stara się pokazać wagę
komunikacji w projektach i znaczenie projektów w organizacji. Daje bardzo cenne uwagi związane z faktem,
że projekty powinny być traktowane jako działania
przynoszące przychody, tylko wówczas pracownicy
naprawdę będą chcieli nad nimi pracować. Promuje
tym samym otwarcie organizacji na zarządzanie projektami. Interesujące są również rozważania na temat
konfliktów i ich wpływie na projekty. Subiektywnie
patrząc najciekawszą częścią publikacji jest rozdział
o popełnianych błędach w komunikacji – zazwyczaj
nieuświadomionych, a tu tak trafnie i przejrzyście

pokazanych przez autorkę wraz z ich potencjalnymi
źródłami, na które rzadko zwraca się uwagę. Tego typu
przykłady zdecydowanie motywują do przemyśleń naszych własnych działań. Kolejno dowiadujemy się również, jak dobrze planować komunikację oraz jak ważne
jest dzielenie się wiedzą. Co więcej, książka pokazuje ciekawe narzędzia i daje wskazówki na temat ich
wdrożenia (np. mind maps czy dzienniki projektowe).
Podsumowując, uważam, że książka jest ciekawą
opcją do polecenia dla kierowników projektu, jak również dla tych, którzy nigdy jeszcze nimi nie zarządzali,
a chcieliby rozpocząć, lub pracują z projektami, a nie
do końca rozumieją rolę kierownika projektu. W książce znajdziecie interesującą retorykę na temat project
managera – kameleona, zmagającego się ze zmienną
rzeczywistością, która nie do końca jest usłana różami,
o czym zwykle publikacje o zarządzaniu projektami nie
traktują. Jedyne, czego mi zabrakło to element zaskoczenia, który można byłoby przenieść na swoją praktykę projektową. Niewątpliwie jednak, mogę polecić
powyższą publikację dla uświadomienia sobie, co naprawdę ważne i sprawdzenia, co jako project manager
mogę zrobić lepiej podczas 90% swojego czasu pracy,
czyli komunikacji. Może odnajdziecie w niej również
swój element zaskoczenia?
Katarzyna Żbikowska, Komunikacja biznesowa
oczami kierownika projektu, Helion, Gliwice 2013,
s. 231
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Zasady designu…
także dla PMa
Paulina Szczepaniak

Jak skutecznie
wdrażać zmiany
organizacyjne?
Szymon Pawłowski

Universal Principles of Design... może się wydawać dość
nietypową pozycją na półce PM-a, ale jeśli przyjrzeć się
jej bliżej, może zaintrygować i skusić do siebie nawet
bardzo „tradycyjnych” kierowników projektu. Mamy
w ręku wybór 125 zasad designu, których zastosowanie
będzie ograniczać jedynie nasza wyobraźnia i czasem
kontekst, w którym podejmiemy próby ich wdrożenia.
Zasady, ułożone alfabetycznie dla łatwiejszego poruszania się po książce, zostały opisane w przyjazny,
obrazowy i wystandaryzowany sposób, dla szybszego
i łatwiejszego ich przyswajania – co już samo w sobie
jest zastosowaniem niektórych reguł projektowania
wymienionych w książce. Spotkamy tu dobrze nam
znane zasady jak Reguła 80/20 znana też jako zasada
Pareto, Advance Organizer, pozwalająca w przystępny
sposób wprowadzić słuchaczy w nowe zagadnienie,
Cost-Benefit czy Constraints, z których korzystamy
w codziennej pracy. Przechodząc przez kolejne zasady
na liście, szybko jednak zdamy sobie sprawę, że nasze otoczenie, biznes, w który jesteśmy zaangażowa-

na dobę, zapewne wielu z nas miałoby działania rozwojowe wpisane na stałe w tygodniowy kalendarz. Universal Principles of Design to książka, którą warto mieć
pod ręką w każdym momencie. Zapoznanie się z jedną
regułą zabiera nie więcej niż kilka minut, podane są
znane przykłady jej zastosowania wraz z ilustracjami,
a do tego mamy do dyspozycji dalsze objaśnienia i odsyłacze w przypisach. Przystępność książki i wszechstronność zasad są tutaj zdecydowanie na plus.
I najważniejsze – czy i gdzie możemy to zastosować? Przykłady można mnożyć, od razu nasuwają się
materiały tekstowe lub graficzne dla wymagającego
odbiorcy; spotkania i inne środki komunikacji, które
wsparte zasadami osiągną wyższy poziom; bardziej
przyjazne dla użytkownika produkty – od aplikacji, przez przedmioty po usługi lub po prostu relacje
z innymi. Książka pozwoli też lepiej zrozumieć wiele
mechanizmów psychologicznych, którym mimowolnie się poddajemy i lepiej je kontrolować, zwiększając
efektywność kontaktów czy umożliwiając łatwiejsze

ni, procesy, którymi się posługujemy, relacje, w które
wchodzimy, zostały mniej lub bardziej intencjonalnie
zaprojektowane według tych punktów lub są ich odbiciem w rzeczywistości. Już sama świadomość tego
pozwoli nam sprawniej się po nich poruszać.
Do roli Project Managera zawsze podchodziłam
w nieco szerszym ujęciu. Wachlarz przydatnych kompetencji, które możemy we własnym zakresie rozwijać,
jest naprawdę duży i gdyby nie ograniczenie 24 godzin

dotarcie do innych. A jeśli to za mało, to poznamy przy
okazji mnóstwo ciekawostek o otaczającym nas świecie, z których przynajmniej kilka może nas przyprawić
o moment „aha!”.
William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler, Universal Principles of Design: 125 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, Increase Appeal, Make Better
Design Decisions, and Teach through Design, Rockport
Publishers, 2010, s. 272

Projekty są narzędziem wprowadzania zmian w organizacji i niemal każdy projekt wpływa na zmianę sposobu pracy ludzi. Te dość oczywiste stwierdzenia prowadzą wprost do wniosku, że większość kierowników
projektu ma lub będzie miała do czynienia z różnymi
reakcjami ludzi na wprowadzane zmiany. Co więcej, te
reakcje i zachowania ludzi często będą miały wpływ
(czasem kluczowy) na powodzenie lub porażkę projektu. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o zarządzaniu zmianą (change management), w rozumieniu
zarządzania społecznymi aspektami zmian organizacyjnych. Pojawiło się szereg podręczników, a nawet
kompletnych metodyk, poświęconych temu aspektowi. Na rynku polskim również pojawiło się kilka publikacji na ten temat. Jedną z nich, być może najbardziej
kompletną, a na pewno godną polecenia jest omawiana książka Beaty Kozyry.
Publikacja rozpoczyna się od kompleksowego scharakteryzowania zjawiska nazywanego zmianą, wraz
z jej przyczynami, rodzajami, uczestnikami. W tej
części na szczególną uwagę czytelników łaknących
praktycznej treści zasługuje obszerny opis typowych
błędów oraz barier w procesie wprowadzania zmiany.
Dalej opisane są również najpopularniejsze modele
zarządzania zmianą – od klasycznego trójfazowego
modelu Lewina, poprzez 8 kroków (strategicznych
akceleratorów) Kottera, po model ADKAR firmy Prosci.

W kolejnych rozdziałach autorka omawia praktyki zarządzania zmianą w kolejnych jej fazach (opierając się
na modelu Lewina: Rozmrożenie – Zmiana – Zamrożenie oraz ośmiu krokach Kottera). Dla każdego kroku
w procesie wprowadzania zmiany Autorka podaje szereg bardzo praktycznych i przydatnych koncepcji (np.
pięć dysfunkcji pracy zespołowej Lencioniego, krzywa zmiany Kübler-Ross, typy reakcji na zmianę) oraz
technik i narzędzi (tworzenie koalicji na rzecz zmiany,
analiza pola sił, personifikacja, plan komunikacji, macierz interesariuszy, by wspomnieć tylko kilka). Całość
okraszona jest ciekawymi „wrzutkami” – cytatami
znanych ludzi na temat zmiany, dowcipami (w mojej
opinii nie zawsze zabawnymi i adekwatnymi), krótkimi
historiami stanowiącymi mini case studies oraz obrazkami.
Na pewno wielu czytelników znajdzie w tej publikacji wyjaśnienie tych „głębszych” aspektów realizowanych projektów – zachowań ludzi, które wydawały
się „dziwne” czy „nieuzasadnione”. Lecz co ważniejsze
– książka dostarczy również szereg praktycznych porad, jak sobie z najważniejszym przecież „czynnikiem
ludzkim” poradzić, by projekt się udał, a interesariusze
byli zadowoleni.
Beata Kozyra, Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie, czyli nie taki diabeł straszny, MT Biznes, Warszawa 2017, s. 250
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STREFA FELIETONU

15 lat minęło

dr Jerzy Stawicki. Źródło: J. Stawicki

Jerzy Stawicki

W 2018 świętujemy 15 lat PMI Poland Chapter. Ta rocznica to dobra okazja na spojrzenie co
zmieniło się w świecie PMI i w świecie zarządzania
projektami w ciągu tych 15 lat i czy są takie elementy, które nie uległy zmianie, lub zmieniły się
w niedużym stopniu. Te 15 lat ma także dla mnie
osobiście symboliczny wymiar: w czerwcu 2003
pożegnałem się z korporacją i zacząłem samodzielną działalność biznesową w świecie zarządzania
projektami. Rok 2003 to dla mnie także uzyskanie
certyfikatu PMP®, po egzaminie zdawanym jeszcze
w wersji papierowej. Felieton o charakterze wspomnień? Bardziej o charakterze retrospektywy „na
luzie” z pewną nutką nostalgii.
Czy pamiętacie która edycja PMBOK® Guide
była dostępna w 2003 roku? Na egzemplarzu, który leży przede mną nie ma wzmianki o żadnym numerze edycji, jest tylko informacja: „2000 Edition”.
We wstępie można zaś przeczytać, że edycja ta
zastępuje PMBOK® Guide opublikowany w… 1996
roku. Rzut oka na spis treści pokazuje, że sam
układ PMBOK® Guide nie zmienił się w ciągu 15
lat. Znajdziemy tam sekcję PM Framework, a także w sekcji II – opis dziewięciu obszarów wiedzy,
w podziale na 39 procesów. Całość – łączenie z indeksem – liczy 216 stron. Wygląda na to, że była
to lean-owa wersja aktualnej 6-tej edycji. I drobiazg praktyczny: uzyskać certyfikat PMP® było
wtedy, ze względu na zakres materiału… chyba
zdecydowanie łatwiej.
Teraz – w roku 2018 – świętujemy 15 lat PMI
Poland Chapter. Tyle, że 15 lat temu powstał PMI
Warsaw Chapter. Potem dopiero powstały kolejne
Chaptery w miastach, dopiero później powstał PMI
Poland Chapter i zmieniła się też struktura funkcjonowania PMI w Polsce – na oddziały regionalne.
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I jeszcze liczba: 125 000. Tylu członków liczył PMI
20 lat temu. W 2005 roku było ich 212 000. To
teraz zagadka: ile milionów członków liczy PMI
A.D. 2018?
To tylko niektóre zmiany w świecie PMI. A zmiany w samym zarządzaniu projektami?
W ciągu ostatnich kliku lat standardem w zasadzie stało się mówienie o „Systemie zarządzania
projektami (ZP)” obejmującym projekty, programy
i portfele. W międzyczasie pojawiły się też standardy PMI właśnie dla zarządzania programem
i zarządzania portfelem. Standardy standardami,
ważne jest, że bardzo dużo firm przyjęło w praktyce to całościowe, systemowe podejście do ZP.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat te zmiany widać
choćby w aplikacjach firm zgłaszanych na konkurs
PMO of the Year. Pamiętam zaś jaką nowością
było w 2005 szkolenie „Sukces organizacji poprzez zarządzanie portfelem projektów i PMO” poruszające tematy PMO i portfela projektów, jakie
prowadziłem wraz z moim szwedzko-niemieckim
partnerem. Przyszłość? Jeden z dyskutowanych
scenariuszy to samo-likwidacja PMO, na skutek
takiego upowszechnienia się kompetencji zarządzania projektami, że stanie się ono elementem
codziennego biznesu.
Druga istotna zmiana to oczywiście pojawienie
się podejścia Agile. Tam, gdzie mamy do czynienia
z dużą zmiennością, agile jest wykorzystywany jako
metoda dostarczania, jak przetłumaczyłbym angielskie słowo „delivery”. Agile zaczyna wychodzić
– z jednej strony – poza obszar dostarczania przez IT,
coraz częściej obejmując pełny cykl życia produktu:
od pomysłu, poprzez koncepcję, aż do finalnego dostarczenia wartości. Z drugiej zaczyna wkraczać do
całego systemu zarządzania firmą. Zwinne określa-
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nie strategii, definiowanie celów metodą OKR, to
tylko niektóre przykłady zwinności w zarządzaniu.
Czyżby więc powstawał zwinny system zarządzania projektami, lub nawet firmą? Pewnie niedługo
poznamy odpowiedź na to pytanie.
I trzecia zasadnicza zmiana. O ile dawniej dominował „złoty trójkąt”: zakres, czas, budżet, to
ostatnie lata podkreśliły biznesowe znaczenie projektów. Najważniejsze staje się dostarczanie wartości zgodnych ze strategią firmy, a także zarządzanie korzyściami dostarczonymi przez projekty. Liczy
się więc już nie tylko produkt (ang. output), lecz
przede wszystkim biznesowy rezultat (outcome).
W 2018 roku zarządzanie projektami wygląda
inaczej niż w 2003 roku. Inna jest nieco filozofia
podejścia, stosowane są inne metody, inne jest
środowisko pracy, znacznie większa jest też świadomość projektowa w firmach. A jednak mimo
tych wszystkich zmian wiele elementów pozostało bez zmian. To nadal znaczny procent nieudanych – mimo wprowadzenia SZP i Agile – projektów, co pokazują kolejne raporty Standish Group.
To nadal występujące „gry projektowe”, jak gra
w tchórza projektowego, czy gra o budżet; nadal
spotykamy Syndrom Studenta i Prawo Parkinsona,
dalej toczone są boje o oszacowanie czasu trwania
projektów i zadań projektowych. Dalej też dużą
rolę w projektach odgrywa polityka, walka o status,
czy pokazanie „kto tu ma rację”. W dalszym też
ciągu zbyt rzadko zwraca się uwagę na kontekst
– na środowisko realizacji projektów, oczekując, że
rozwiązania działające w określonym kontekście
kulturowo-organizacyjnym, sprawdzą się także
w zupełnie innym. To nadal ludzie – ich praca
i współpraca – decydują o powodzeniu projektów.
Może więc rację ma jeden z bohaterów mojej ulubionej powieści – Lampart Giuseppe di
Lampedusy – mówiąc: „Wszystko trzeba zmienić,
by wszystko pozostało takie samo”.

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem
praktycznym w zarządzaniu projektami, prowadzący od 2003 roku firmę konsultingowo
- szkoleniową JS PROJECT.
Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania
projektami, programami i portfelem projektów,
PMO. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych, Lean i łańcucha krytycznego. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty
z zarządzania projektami.
W okresie 1995-2003 pracował w SAP Polska,
m.in. zarządzając projektami wdrożeniowymi
systemu SAP, nadzorując projekty z poziomu komitetów sterujących, a także kierując
zespołami konsultantów. Członek założyciel
PMI Poland Chapter. Posiadacz certyfikatów
PMP®, Agile Project Management Practitioner,
PRINCE2 Practitioner, Certified Project Manager (IPMA level C) oraz CPIM.
Assesor Konkursu Projekt Roku 2010, 2011,
2012 PMI Poland Chapter, a take assessor
IPMA Project Excellence Award (od 2005).

Konkurs fotograficzny
15-lecie PMI Poland Chapter

land Chapter!

Świętuj razem z nami 15-lecie PMI Po
Ogłaszamy konkurs na najlepsze zdjęcie przedstawiające
w jaki sposób Wy celebrujecie piętnaste urodziny PMI PC.
Czekamy na Wasze zdjęcia udostępnione w social media
(Facebook, Instagram, LinkedIn) oznaczone hashtagiem
#PMIPC15 oraz wysłane na adres mailowy:
karolina.ciak@pmi.org.pl od 26 listopada 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.
Regulamin konkursu dostępny w wydarzeniu
na facebook’u: Konkurs #PMIPC15
Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone oraz opublikowane
w kolejnym numerze Strefy PMI.
Zespół 15-lecia PMI PC

Nagroda główna: PMBOK Guide, 6th edition
Pozostałe nagrody: gadżety związane
z 15-leciem PMI PC

Certiﬁed PMO Specialist

z WHITECOM Project Experience!!!
Jako pierwsi w Polsce dajemy Państwu możliwość zdobycia unikatowego certyﬁkatu
poświadczającego wiedzę i kompetencje związane z funkcjonowaniem PMO.
Certyﬁkat przeznaczony jest dla osób, które już posiadają doświadczenie w pracy
w PMO oraz adekwatną wiedzę na temat zakresu funkcjonowania PMO niezależnie
od jego modelu.
Warunkiem otrzymania certyﬁkatu jest pozytywne zdanie egzaminu.
Ponadto w ramach obszaru PMO przyznajemy nagrodę PMO Award w dwóch
kategoriach - za Najbardziej dojrzałe PMO oraz Najszybciej rozwijające się PMO.

www.pmoaward.pl

Dowiedz się więcej:
tel. +48 781 006 800 szkolenia@whitecom.com.pl

