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Leaders are the ones who run headfirst into the unknown. They rush toward the danger. They
put their own interests aside to protect us or to pull us into the future. Leaders would sooner
sacrifice what is theirs to save what is ours. And they would never sacrifice what is ours to
save what is theirs. This is what it means to be a leader.
Simon Sinek

Drodzy Czytelnicy!
Prezydent Franklin Delano Roosevelt
mawiał, że najstraszniejszą rzeczą
dla przywódcy jest moment, gdy
zerka przez ramię i nikogo za sobą nie
widzi. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji? Jak być liderem autentycznym,
charyzmatycznym i inspirującym? W tym numerze temat przywództwa omawiamy
szeroko. Pierwszej perspektywy dostarcza nam Mjr. Rocco A. Spencer – emerytowany oficer US Army, który swoje liderskie doświadczenia przeniósł do świata
biznesu, by nauczać postaw i technik przywódczych (s. 42). Drugą przybliża nam
coach – Przemysław Lelewski, skupiając się na różnicach pomiędzy leadershipem
i tzw. „laddershipem” w organizacjach (s. 46).
Temat przywództwa jest wyjątkowo aktualny w post-covidowej rzeczywistości,
gdyż wszelkie zawirowania i kryzysy uwidaczniają problemy, których źródeł możemy szukać właśnie w zarządzaniu. Pandemia bez cienia łaskawości obnażyła te
organizacje, których zwinność biznesowa pozostawia wiele do życzenia (Jerzy Stawicki, s. 5).
Nowa rzeczywistość to także szereg nowych wyzwań dla nas wszystkich: dla
organizacji, pracowników, mniejszych i większych przedsiębiorców. Jednym z poważniejszych wyzwań jest wdrożenie pracy zdalnej, przy którym pomogą najlepsze praktyki zarządzania zmianą (Cezary Krzemiński i Jolanta Łabędzka-Benisz, s. 8).
Przygotowaliśmy dla Was również praktyczne porady w stylu dos and don’ts w kontekście pracy zdalnej (Milena Henszke, s. 32) oraz szereg wskazówek na temat utrzymania dobrych relacji w zespołach, obecnie siłą rzeczy wirtualnych (Agnieszka
Gasperini, s. 18) Jesteśmy przekonani, że ich wdrożenie pozytywnie wpłynie na codzienną rutynę oraz usprawni pracę Waszych zespołów.
Nasi stali czytelnicy dobrze wiedzą, że tematyka Agile nie jest nam obca! Tym
razem podstaw transformacji Agile doszukujemy się w podejściu Lean (Beata
Mosór-Szyszka, s. 16) oraz proponujemy połączenie Design Thinking, Lean i Agile
(Daria Czupreta, s. 54). Proponujemy Wam także wzbogacenie warsztatu o metryki
przydatne w projektach realizowanych zwinnie (Ada Grzenkowicz, s. 28).
W tym numerze zapraszamy Was również na lekcję z wyciągania wniosków. Mike
Rawlins prześwietla pandemiczną rzeczywistość i zachęca do wyostrzenia spojrzenia i osądu (s. 8), a Anna Gambal uczy w jaki sposób przekuć porażkę projektu w swój
następny sukces (s. 33).
Ponadto, jak w każdym numerze, prezentujemy informacje z życia PMI Poland
Chapter. Udowadniamy, że pomimo pandemii, intensywność wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach licznych webinarów wcale nie spadła (s. 53). Przybliżamy także
założenia 3. edycji Programu Mentoringowego PMI PC, któremu mocno kibicujemy
(s. 50).
To oczywiście zaledwie część spośród wielu tematów, które poruszamy w najnowszym wydaniu Strefy PMI.
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Czy Karol Darwin miał rację?
Zwinność biznesowa warunkiem przetrwania firm, cz. I
Jerzy Stawicki
Zmiana w systemach społecznych i gospodarczych towarzyszy nam od wieków.
Heraklit w 5 wieku p.n.e. opisał zmiany
stwierdzeniem „nie można wejść dwa razy
do tej samej rzeki. W XXI wieku zmiany nabrały szaleńczego wręcz tempa. Dodatkowo system wokół nas staje się coraz bardziej złożony, niepewny i niejednoznaczny.
Coraz częściej też pojawiają się – jak to
określił Nassim Taleb – „czarne łabędzie”,
czyli zjawiska zupełnie niespodziewane,
kompletnie nieprzewidywalne.

Świat VUCA i zwinność
biznesowa
Stąd też współczesne środowisko biznesowe,
w tym także środowisko projektowe określane jest akronimem VUCA, którego poszczególne składniki to:
• Volatility – Zmienność
• Uncertainty – Niepewność
• Complexity – Złożoność
• Ambiguity – Niejednoznaczność.
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Odpowiedzią na VUCA jest VUCA PRIME,
opisana angielskim słowami: Vision, Understanding, Clarity oraz… Agility, czyli zwinność. Czym więc jest zwinność, dodajmy:
biznesowa (business agility) – zwinność
firmy?
Słownik Meriam-Webster definiuje Agility
jako: „cechę lub stan bycia zwinnym (agile)”.
Do mnie najbardziej trafia określenie Jima Highsmitha: „Agility to zdolność zarówno tworzenia, jak i odpowiadania na zmiany w celu
uzyskiwania zysków w turbulentnym środo-
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wisku biznesowym. Zwinność to umiejętność
równoważenia elastyczności i stabilności”.
Dlaczego jednak mówimy o zwinności?
Czy nie wystarcza mówienie o Agile, o – jak
to się ładnie mówi, o „being Agile and doing
Agile”. Praktyczny problem polega moim zdaniem na tym, że firmy które zaczęły stosować
Agile nie dokonały jego upowszechnienia wewnątrz całej organizacji. Ponadto stosowanie
Agile nie wpłynęło na zdolność firmy do radzenia sobie w momencie wielkiego kryzysu,
zmiany reguł gry, w momencie pojawienia
się – jak to określił Nassim Taleb – „czarnego łabędzia”.
Jakie są więc – prócz tej zdolności radzenia
sobie w momencie pojawienia się większego
lub mniejszego „czarnego łabędzia” – korzyści dla firm wynikające z dążenia do uzyskania zwinności biznesowej? „The Business
Agility Report 2019”, przygotowany przez
Business Agility Institute na podstawie badania 274 firm z całego świata, jako najważniejsze korzyści wymienia:
• Satysfakcję klienta
• Satysfakcję (zadowolenie) pracowników
• Sukces rynkowy
• Kolaborację i współpracę
• Branie odpowiedzialności (Ownership
accountability)
• Adaptacyjne przywództwo
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Wg Sunila Mudry zwinność firmy ma następujące cechy:
1. To zbiór konkretnych umiejętności, takich jak: responsywność, krzepkość
– siła, odporność, elastyczność, innowacyjność, adaptowalność, a nie jakieś
abstrakcyjne hasło.
2. Te umiejętności wzmacniają się wzajemnie, co oznacza że zwinność to znacznie
więcej niż suma poszczególnych zdolności.
3. Holistyczność, oznaczająca obejmowanie zarówno konkretnych, „twardych”
elementów firmy, jak np. struktura i procesy, jak i elementów nieuchwytnych,
jak kultura i mind-set.
4. Zwinność to – mówiąc metaforycznie –
podróż, a nie konkretny punkt docelowy.
5. Zwinność jest związana z kontekstem
konkretnej firmy, jest więc unikalna dla
każdej firmy, mimo, że istnieją pewne
generalne „dobre praktyki zwinności”.
Zawsze jednak muszą być one dopasowane do konkretnej firmy.
W praktyce powyższe rozumienie zwinności
biznesowej firmy oznacza, że ta zwinność
powinna „przenikać” i funkcjonować w praktyce w ramach poszczególnych elementów
składowych firmy, takich jak: przywództwo,
kultura firmy, organizacja pracy najczęściej
prezentowana w formie struktury organiza-

cyjnej oraz procesów biznesowych, ludzie
pracujący w firmie, stosowane technologie
informatyczne oraz ich praktyczne wykorzystanie, itp.
Co więc oznacza zwinność biznesowa
w tych obszarach? Jak wygląda, lub może
wyglądać zwinność firmy w tych właśnie
elementach? Jakie są elementy zwinności
w firmie? Od czego zacząć wędrówkę ku
zwinności w firmie?
Odpowiedź jest z jednej strony prosta, z drugiej jednak złożona, zwłaszcza jeśli chodzi
o urzeczywistnienie zwinności biznesowej
w praktyce. Bo z jednej strony wędrówka
w stronę zwinności wymaga solidnych fundamentów, jakimi są „zwinny” sposób myślenia o świecie, firmie, środowisku pracy oraz
zwinny mind-set i kultura firmy, bez których
rozwijanie zwinności w firmie skazane jest na
porażkę/ma małe szanse powodzenia.
Z drugiej zaś strony zwinność firmy to –
jak napisałem na początku tekstu – zdolność
zarówno tworzenia, jak i odpowiadania na
zmiany w celu uzyskiwania zysków w turbulentnym środowisku biznesowym. Tak rozumiana zwinność wymaga dwóch podstawowych składników:
• po pierwsze mechanizmu określania
kierunku działania firmy, czyli mechanizmu zwinnego zarządzania celami –
to jest tworzenia zmian,

• po drugie zaś mechanizmu, inaczej
systemu organizacyjnego, umożliwiającego efektywne odpowiadanie na
zmiany.
Zgodnie z tą logiką w dalszej części tekstu
przedstawię elementy zwinności w firmie.

Fundamenty zwinności
biznesowej
Zacznijmy od fundamentów zwinności. A są
nimi: sposób myślenia o świecie, firmie, środowisku pracy oraz mind-set i kultura firmy.
Podstawą zarówno zwinności, jak i metod
Agile jest myślenie systemowe oraz tzw.
complexity thinking. Pierwsze z nich pokazuje, że funkcjonujemy w tzw. złożonym systemie adaptacyjnym (ang. CAS – Complex
Adaptive System), obejmującym wiele współzależnych elementów pozostających w stale
zmieniających się relacjach. Jeśli więc mamy
zarządzać i pracować zwinnie w takim systemie (tj. CAS), to po pierwsze warto rozumieć
jak funkcjonuje nasze środowisko, zarówno firmy, jak i zespołu projektowego, czy to
zespołu scrumowego. Po drugie warto znać
i rozumieć implikacje charakterystyk CAS dla
naszej firmy i naszego środowiska. Przecież
konieczność zwinności wynika wprost z takiej charakterystyki CAS, jak ciągła ewolucja.
A emergentne zachowanie CAS także wymaga reagowania na zachodzące zmiany i posiadania zdolności do ciągłego dostosowywania
się do zachodzących zmian. Inna charakterystyka CAS to brak liniowych zależności między przyczyną a skutkiem. W takiej sytuacji
jedyną metodą postępowania są przecież
eksperymenty z krótkimi pętlami zwrotnymi.
Brzmi znajomo, nieprawdaż?
Drugi fundament zwinności to mind-set
i kultura. Różne badania (np. prace Kena Wilbura) pokazują, że jednym z najważniejszych
czynników kształtowania systemów organizacyjnych są wartości, na jakich są one budowane. Te zaś powiązane są bezpośrednio
z mind-setem, w szczególności z mind-setem kadry zarządzającej, budującej system
pracy, oraz z kulturą dominującą w danej
organizacji. Jeśli zwinność rozumiemy jako
zdolność tworzenia zmian, jak i odpowiadania na zmiany, to bardzo dobrze widać,
że bez mind-setu i kultury dopasowanej do
działania w warunkach ciągłej zmiany firma i zespoły nie będą w stanie uzyskać tej
zwinności. Jeśli bowiem zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy firmy nie „mają
w głowie” takich podejść, jak: współpraca

i uczenie się, eksperymentowanie i szybki
feedback, jak myślenie – za Markiem Aureliuszem, że „życie to zmiana” – to nie będą
w stanie rozumnie stosować zwinnych metod pracy i nie będą w stanie – nie wiedząc
„po co?” zbudować zwinności w procesach,
strukturze firmy i własnym działaniu.
Już po tych dwóch punktach widać, że
uzyskanie zwinności biznesowej w firmie to
naprawdę złożone zadanie.

Zwinność w zarządzaniu
celami
Zacznę od mechanizmu określania kierunku
działania firmy, czyli mechanizmu zwinnego
zarządzania celami firmy. Po pierwsze odpowiedzmy na pytanie czym jest to zwinne
zarządzanie celami. To zarządzanie celami
cechujące się między innymi:
• umożliwieniem realizacji misji i wizji
firmy,
• spójnością celów firmy „w pionie”
i w „poziomie”,
• wspólnym – przez menedżerów, zespoły i pracowników – ustalaniem
celów,
• transparentnością celów,
• adaptacyjnością celów i metod ich
osiągania do zmieniających się warunków biznesowych,
• dostarczeniem mechanizmu uczenia
się i refleksji nad działaniami w firmie.
Takie właśnie zwinne zarządzanie celami
realizuje metoda OKR (Objective Key Results) – czyli metoda definiowania celów
rocznych i kwartalnych oraz ich okresowego przeglądania, adaptowania i uczenia się
przez firmę i zespoły.
W tej metodzie cel określany jest przez
Osiągnięcie (ang. Objective) i związane z nim
Kluczowe Rezultaty (ang. Key Results) oraz
zadania i/lub inicjatywy. Metoda OKR ma
też mechanizm krótko-okresowego (np. cotygodniowego) przeglądania stanu KR-ów,
okresowego (np. kwartalnego ich podsumowywania i wyciągania wniosków co do
dalszych kierunków działania dla realizacji
celów rocznych.
Z powyższego krótkiego opisu widać więc,
że sama metoda OKR jest bardzo prosta do
zrozumienia. Jest jednak bardzo trudna do
wprowadzenia i do utrzymania, gdyż między
innymi wymaga uspójnienia celów zarówno
„w pionie” firmy, jak i „w poziomie”, tj. między
zespołami, wymaga też świadomości biznesowej nie tylko kadry zarządzającej, lecz
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także pracowników, oraz zaangażowania
i współpracy.
Jednak bez wysiłku zmierzającego do zrozumienia, a następnie wdrożenia takiej zwinnej metody zarządzania celami w całej firmie
możemy naprawdę zapomnieć o uzyskiwaniu zwinności biznesowej. Jak bowiem mamy
w firmie tworzyć zmianę lub zwinnie na nią
reagować, kiedy nie mamy w ręku kompasu
pokazującego kierunek wędrówki, ani mechanizmu dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji biznesowej?

Podsumowanie
Zwinność biznesowa to zdolność firmy zarówno do tworzenia, jak i odpowiadania na
zmiany w celu uzyskiwania zysków w turbulentnym środowisku biznesowym. To
znacznie więcej niż metody i techniki zwinne.
Zwinność biznesowa – zgodnie z myśleniem
systemowym – obejmuje cały system funkcjonowania firmy: omówione w tym tekście
jego fundamenty, takie jak kultura i mind-set
oraz zwinne podejście do zarządzania celami.
A także inne operacyjne aspekty zwinności,
jak: zwinne przywództwo, zwinna struktura
organizacyjna, zwinne procesy i technologia,
które zostaną przedstawione w drugiej części artykułu.

Jerzy
Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem
w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania
organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach.
Promotor praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management,
łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami a także nowoczesnych metod i technik
zarządzania, jak Kanban, Lean, Management
3.0 czy OKR.
Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły
i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych
metod zarządzania, upełnomocniania zespołów
i samoorganizacji.
Od 17 lat (od 2003) wraz z gronem współpracowników działa pod marką JS PROJECT; wcześniej pracował m.in w SAP Polska, ICL Poland,
Siemens-Nixdorf.
Bywa też liderem projektów doskonalenia zarządzania, trenerem prowadzącym warsztaty
i szkolenia, prelegentem, innowatorem oraz
autorem artykułów i felietonów.
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Praca zdalna, czyli jak zarządzać
zmianą
Cezary Krzemiński, Jolanta Łabędzka-Benisz
Wyrażenie „praca zdalna” jest w ostatnich
tygodniach odmieniane przez wszystkie
przypadki. Niektórzy z nas zostali zmuszeni
do zmiany sposobu swojej pracy, inni pracę zdalną znają doskonale. Podejście to ma
wielu zwolenników wskazujących na niższe
koszty i większą dostępność pracowników.
Argumenty oponentów takiego rozwiązania
dotyczą mniejszej efektywności pracy niż
podczas pobytu w biurze oraz pogorszonej
komunikacji. Spróbujemy pokazać, że gdy
podejdziemy do zorganizowania pracy zdalnej we właściwy sposób, może być ona skuteczna i efektywna, a zadowoleni będą zarówno pracownicy jak i pracodawcy.
Do pracy zdalnej niezbędne są trzy składniki:
zespół, narzędzia i procesy. Często skupiamy
się tylko na narzędziach, zapominając o pozostałych elementach, które są konieczne, aby
praca zdalna funkcjonowała właściwie.
Żeby lepiej zrozumieć złożoność zagadnienia,
użyjemy modelu przechodzenia przez zmianę,
opisanego przez Kurta Lewina. Ten prosty model pokazuje 3 fazy, przez które musi przejść
organizacja w celu osiągnięcia zamierzonego
efektu – w tym przypadku wprowadzenia pracy
zdalnej. W każdej z tych faz do wykonania są
inne zadania, a pracownicy potrzebują różnego
rodzaju wsparcia od swoich przełożonych. Wie-

8

dza o tym, w której fazie jesteśmy, umożliwi
dobór najbardziej optymalnych sposobów działania oraz pomoże wszystkim przejść przez ten
trudny czas.

Faza rozmrożenia –
ustalenie „jak jest”
Według tego modelu pierwszą fazą jest „Rozmrożenie”, które powinno zacząć się od wyraźnego określenia „jak jest” oraz zaakceptowania
nieuchronności zmiany. Należy wspólnie z zespołem określić, co oznaczają wprowadzone
zakazy i nakazy, w naszym przypadku związane
z pandemią Covid-19.
W tej fazie należy spojrzeć na swoją organizację z kilku perspektyw. Zacznijmy od siebie,
zadając pytania typu: co to znaczy dla mnie
(dzieci, szkoła, zdalne nauczanie, zagrożenie
dla zdrowia mojej rodziny, zmiana planów urlopowych)? Jak to wpłynie na moje codzienne życie? Jak to wpłynie na moją pracę? Które obowiązki mogę wykonywać zdalnie, a które nie?
Czego potrzebuję, aby pracować?
Managerowie powinni natomiast spojrzeć
szerzej, zadając pytania w stylu: które z celów
organizacji są zagrożone? Jak to wpłynie na
kondycję firmy w krótszej i dłuższej perspektywie? Które procesy mogą funkcjonować bez
zmian, a które wymagają modyfikacji? Co sta-

nie się z wiążącymi nas kontraktami i umowami? Jak będzie wyglądała dalsza współpraca
z klientem? Jest to też dobry moment na przeanalizowanie możliwych scenariuszy i podjęcie
decyzji, który z nich realizujemy.
Ważne jest, aby w ten proces zaangażować
wszystkich pracowników. Dzięki temu obraz
sytuacji jest pełniejszy, a pracownicy czują,
że ich potrzeby oraz ich punkt widzenia jest
uwzględniony. To zaangażowanie przyda się,
gdy okaże się, że wyjście z tej sytuacji wymaga
wzmożonego wysiłku i poświęceń.

Faza rozmrożenia – wizja
stanu końcowego
Jest to czas, w którym powstaje wizja nowej
wersji organizacji, bardziej odpornej na zagrożenia, albo zostanie stworzony tymczasowy
model pracy, zabezpieczający strategiczne cele
firmy.
Efektywna i skuteczna praca zdalna wymaga
najczęściej zmiany dotychczasowej filozofii
pracy. Wymaga też zaangażowania pracowników, którzy najlepiej wiedzą, jakie działania należy wykonać, aby tę wizję urzeczywistnić. Tylko oni znają niuanse swojej pracy, wiedzą z kim
należy się komunikować i co jest potrzebne do
właściwego działania. Przykładem może być
wypracowanie zestawu reguł, które są wspólnie

uzgodnione tzn.: ustalenie kto w jakich godzinach pracuje, kiedy ma przerwy, czego można
oczekiwać od pozostałych członków zespołu,
kiedy najlepiej jest robić spotkania, czy odbieramy telefony poza godzinami pracy, ile czasu
dajemy sobie na odpowiedź na maila itp. Taką
regułą może być również uzgodnienie, że podczas spotkań korzystamy z kamer, a nie tylko
z połączeń audio.
Komunikacja niewerbalna, mimika twarzy,
postawa ciała czy gesty ułatwiają porozumienie,
eliminują domysły, niedopowiedzenia i konflikty. Bycie widocznym mobilizuje do uczestnictwa w rozmowie. Jednym z czynników sukcesu
pracy zdalnej jest właściwe delegowanie zadań
i transparentność pracy.
Potrzebne jest również zaangażowanie decydentów, aby wskazywać kierunek i ustalać
priorytety w taki sposób, by jasne było co jest
kluczowe dla organizacji.

Faza rozmrożenia
– identyfikacja sił
wspierających
i hamujących
Do sił wspierających dążenie do zmiany należą
między innymi wiedza oraz umiejętności pracowników i ich indywidualne talenty. Na poziomie organizacji są to zebrane doświadczenia,
posiadana infrastruktura, wypracowane sposoby działania, ale także to, że wiele firm jest
w podobnej sytuacji i można z ich doświadczeń
korzystać.
Siłami hamującymi będą np. braki w umiejętnościach i sprzęcie, niepewność sytuacji
ekonomiczno-prawnej, indywidualne obawy
i problemy, a także brak doświadczenia w przeprowadzaniu zmian.
Dobry plan przejścia przez zmianę wykorzystuje siły wspierające oraz niweluje działanie sił
hamujących.

Faza zmiany
Dopiero teraz jesteśmy gotowi, aby wejść we
właściwą fazę zmiany. W tej fazie stąpamy po
niepewnym gruncie. Organizacja przeprowadzająca zmianę powinna umożliwić eksperymentowanie i próbowanie, ale bez gwarancji sukcesu.
Kluczowym dla tej fazy jest stworzenie bezpiecznego środowiska uczenia się – zachęcanie
do prób, zezwalanie na błędy oraz oferowanie
wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
Należy pamiętać, że gdy przechodzimy na
pracę zdalną, znikają niektóre kanały komunikacji, których znaczenia być może nie doce-

nialiśmy. Nie ma możliwości przypadkowego
spotkania kogoś na korytarzu, gdzie wymiana
kilku zdań pozwalała na to, aby zorientować
się w bieżącej sytuacji. Zniknęły miejsca wymiany pomysłów i zbierania inspiracji, takie jak
kuchnia, miejsce przy automacie z kawą czy
wspólny lunch. Ci, którzy potrzebują do pracy
ciszy i spokoju, mogą go nie uzyskać. W domu
mamy przecież do czynienia z prozą codziennego życia – dzieci skaczące po kanapie podczas naszych spotkań on-line, a także wołanie
domowników, gdy akurat rozgryzamy problem
wymagający skupienia.
W tej fazie managerowie powinni szczególnie
dbać o członków swojego zespołu, tak aby było
to widoczne, co przy zespołach rozproszonych
wcale nie jest takie oczywiste. Należy wyraźnie
przekazywać oczekiwania, ustalać priorytety
oraz regularnie udzielać informacji zwrotnych.
W tej fazie przyda nam się umiejętność
współpracy, przyrostowego budowania rozwiązania, skupienie się na wartości biznesowej.
Kluczową siłą wspierającą mogą być iteracje,
inspekcje i adaptacja do zmieniających się wymagań.
Znajdźmy firmy, instytucje i ludzi, którzy
mogą stać się naszą inspiracją. Jasno zdefiniowane wzorce, zgodne z wartościami naszej
organizacji pomogą przetrwać ten trudny czas.

Faza zamrażania
Kiedy pojawiają się elementy, które sprawnie działają, oznacza to, że weszliśmy w fazę
zamrażania. W tej fazie należy pilnować, aby
wypracowane rozwiązania zostały utrwalone
i wprowadzone jako obowiązujący standard.
Może to dotyczyć zarówno procedur pracy jak
i standardów technologicznych. Teraz nowe
zasady pracy stają się nowymi zwyczajami,
a nowe sposoby myślenia stają się mądrością
zbiorową. Jest to dobry moment, aby pomyśleć
o wspieraniu właściwych zachowań.
W tej fazie następuje tworzenie nowych nawyków i rytuałów – np. codzienne krótkie spotkania podsumowujące co każdy wczoraj zrobił,
czym będzie zajmował się dziś i czy pojawiły się
jakieś problemy, mające wpływ na nasze zadania. Stosujemy się do wcześniej ustalonych
reguł (np. czas wypowiedzi do 2 minut, używanie wideo, nieodbieranie w tym czasie telefonów itp.).
Nie należy zbyt szybko przechodzić do fazy
zamrażania. Wcześniej należy upewnić się, że
wszyscy są gotowi przyjąć nowe sposoby działania. Pamiętajmy, że pewnych procesów nie da
się przyspieszyć, że uczenie się nowych rzeczy
jest krokiem, po którym musi nastąpić utrwale-
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nie nowej umiejętności. Pamiętajmy też, że każdy ma inne potrzeby i inne tempo uczenia się.
Na pracę zdalną należy patrzeć zarówno
z perspektywy pracownika, jak i managera.
Z punktu widzenia pracownika ważne jest przyjazne i wygodne miejsce pracy, ustalenie zasad
działania oraz wyraźnych granic pomiędzy pracą a domem, a także skupienie się na celach, nie
zaś na udowadnianiu, że jest się w pracy. Równie istotna jest samodyscyplina i planowanie
zadań. W obecnej sytuacji dla wielu pracowników jest to rewolucja – zostali oni wyposażeni w narzędzia (tylko!) i powiedziano im, że od
jutra mają pracować zdalnie. Bez właściwego
przygotowania organizacji i ludzi, a także bez
wprowadzenia zmiany organizacyjnej, to się
samo przecież nie stanie.
Warunkiem sukcesu jest kompleksowe podejście. Oznacza to także zwrócenie uwagi na
umiejętności i kompetencje członków zespołu
oraz na procesy, zasady i reguły działania. Zmieniając nasze nawyki i kulturę organizacji będziemy w stanie osiągnąć oczekiwane rezultaty
pracy zdalnej.
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How to adapt to ever-changing
project business drivers?
Ryszard Mika
Is it a need? Is it a wish? Is it someone’s
hidden agenda? Or is it a buzzword explaining on the operational level that
we have to implement strategic plan or
vision? Whether your project is a part of
portfolio, program or a standalone one,
you should always consider why you are
doing it.

The agent of change
Nowadays, steering committees, project
boards or sponsors (especially external ones)
are expecting more and more from project
managers – not only in terms of leadership
skills, but also to look beyond project boundaries and to understand business case to its
fullest. Project managers should become
agents of change. The shift is noticeable even
in job descriptions, where business acumen,
negotiation, motivation and team building
skills while managing people are listed as the
desired characteristics of a potential candidate. It might indicate that organizations
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want people who are business oriented and
have well-developed soft skills apart from
project management competencies.

Ongoing business case
justification
We live in a fast-paced world. The markets
are changing constantly, there are lots of
disruptors in a connected global network, as
well as new frameworks, new laws and rules
which are being established almost each
year. Using e.g. Toyoda’s 5 Whys, you should
drill down into the root cause of a business
case. Ideally, it should cover why project is
needed and why this solution or approach
was chosen. Well, it would be great if you
could participate in a business requirements
elicitation, which should be a pre-requisite
for a business case. Unfortunately, we don’t
always have a chance to do that. We have to
adapt to the changing world, be flexible and
keep our eyes on main business drivers. In
other words – we have to focus on a project

goal – what business wants to achieve and
how we can deliver that. According to the
project management standards, we should
continuously reflect on ongoing business
case validation and continued business justification. By doing so, project team should
be encouraged to continuously assess if they
are on the right track to achieve the expected result of the project, as well as to explain
possible trade-offs and provide meaningful
data to make informed decisions – regardless if it is on project’s level or higher.

Where you want to be
next
I would like to share with you some ideas on
how to adapt to the ever-changing business
drivers for ongoing projects. There are thousands of reasons why projects are launched.
Nevertheless, the assumption that ‘the majority of these projects are kicked off because
of the financial reasons’ seems to be plausible. Let’s face it, most companies are es-

tablished to make money and focus on good
ROI or NPV. There is not much of a difference
between making cost savings, looking for
a higher revenue and profit or avoiding fines
and losses initiatives. What matters is to
ponder about your surroundings, understand
limitations of given enterprise and its environmental factors, as well as to have a big
picture of the organizational process assets
in your mind. Try to do your best to get to
know your stakeholders and their needs, and
then adjust the best measures you can use
to deliver the project goal. Aforementioned
approach helps to provide insights for proper alignment with business, implement correcting actions quicker and manage risks diligently. When you know where you are, it is
easier to imagine where you want to be next.

Pure waterfall projects
I think it is safe to say that in IT world there
are no longer pure waterfall projects. By pure
waterfall I mean the situation when all requirements and all technical documentation
have been gathered and prepared up-front
before any development work has started.
Then, the sponsor kicks off the project and
gets a working product or solution only by
the very end of the project. There are certain
attributes of being agile. In a changing environment, which we face every day, such attributes might be crucial to deliver the best
business value to your stakeholders. I don’t
want to focus on that aspect now, as there
are many great books and articles covering
agile from fundamentals to the expert level. My takeaway here is to think about your

contract, project charter, project brief, work
package or statement of work and how flexible you (and your organization) are. Do you
tend to implement many amendments to
the scope? Are your procurement processes
lengthy and cumbersome? If the answer is
yes and if you anticipate lots of changes as
project evolves, then you should definitely
consider hybrid approach (mixed waterfall
with agile). In practice, it can be a fixed
priced contract with given budget (or a cap),
schedule, high level quality expectations and
high level scope which will be clarified and
mutually agreed within timeboxed periods.
On the other hand, it might be less difficult
to go with full agile and start incremental delivery contracts like a Minimum Viable Product approach or a test phase and re-evaluate
at specific project milestones.

Stakeholder expectations
As the project continues, project managers
should reflect on the delivered results to assess project success and validate business
goals. Furthermore, project can finish on
schedule, meet quality expectations, even
below the budget – with reserves untouched,
and still fail to deliver business value. Imagine you and your team have just released
bespoke software to do some calculations
on end user’s machines. You failed to notice
and escalate that there is a newer framework
on the market, enabling end users to use
cloud computing. Your sponsor’s competitors didn’t miss that chance and have implemented this framework in their software. The
end products – yours and your competitors’

seem to be similar, with one significant difference – their solution is up to 50% faster. It is obvious that your project’s business
value has diminished and sponsor might have
to change pricing policy in order to gain any
market share. If you don’t understand the
business driver, how can you foster provided resources, achieve Tuckman’s 4th stage of
team development and satisfy the sponsor?
Similarly, it is vital to properly manage stakeholder expectations, especially not to over
commit and then not deliver.

Project success factors
There are no ‘silver bullets’ to ensure that
your project will be successful, however
some actions might be helpful, such as: building strong relationships with your sponsor or
project board and setting up S.M.A.R.T. objectives (and key results). I can’t stress that
enough that committed people are the most
important driver of project success because
projects are about people, their ability to cooperate and create synergy. Looking at this
problem from a different angle, MoSCoW or
any other prioritization technique, should be
your friend to stay on the top of turnaround
stakeholders needs. What is more, forecasting in the project plan quality gates or decision milestones, should be a great exercise
to validate progress and justify the business
case. It is strongly recommended to check
upon your stakeholders after project closure
once in a while and show your eagerness to
assess project’s outcomes and confirm benefits. Findings of that will be a great input
for a lessons learned and possibly will help to
improve your projects in the future.

Project Boundaries

Ryszard
Mika
Pre-Project /
Discovery

Project

Output /
Outcome /
Benefit

ongoing business case justification
time
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Zarządzanie portfelem projektów
w kryzysie
Maciej Bodych
Aktualna sytuacja na rynku powoduje, że
wiele firm musi zweryfikować swoje plany
i cele strategiczne na najbliższe miesiące
i lata. Spadki przychodów, niepewność
o przyszłość zachowań rynku i klientów
przekłada się bezpośrednio na zarządzanie portfelem projektów w firmie. Podobna sytuacja miała już miejsce w latach
2008/2009 podczas kryzysu finansowego.
Zobaczmy jak możemy wykorzystać wnioski z doświadczeń z tamtych lat.

Ograniczenia portfela
Najważniejszym wpływem obecnej sytuacji na portfel projektów jest wprowadzenie
dodatkowych ograniczeń inwestycyjnych.
W latach 2008/2009 miałem okazję pracować w sektorze bankowym i jednym z zadań, jakie otrzymało wtedy biuro zarządzania projektami (PMO), było przygotowanie
rekomendacji ograniczenia o 30% portfela
projektów. Oczywiście oczekiwano tego na
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następny dzień wraz z uzgodnieniami tych
rekomendacji ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami. Dodam jeszcze, że mówimy
o portfelu 130 projektów. Próby podejścia do
tematu poprzez wybór kandydatów do wyrzucenia oraz analiza, które projekty powinny
zostać, oczywiście skończyły się fiaskiem.
Każdy projekt miał dobre uzasadnienie biznesowe, kluczowego interesariusza, który
go bronił, a w ostateczności zawsze znalazły
się aspekty prawne, dlaczego projekt powinien zostać na liście realizowanych tematów.
Dwa kluczowe elementy okazały się pomocne podczas tego ćwiczenia:
1. Kategoryzacja projektów
Przestawienie rozmowy z Zarządem z dyskusji o pojedynczych projektach na rozmowę
o kategoriach projektów spowodowało, że
bardzo szybko ustaliliśmy strategię analizy.
Zarząd zdecydował, że skupiamy się na projektach dotyczących utrzymania aktualnego
poziomu usług organizacji (projekty prawne,

projekty mające na celu utrzymanie klienta,
projekty mające zapewnić ciągłość działalności firmy) oraz projekty usprawnień wewnętrznych. Usprawnienia wewnętrzne Zarząd chciał realizować nie tylko ze względu
na ograniczenia kosztów organizacji, które
one powodują, ale również dlatego, że czas
kryzysu był najlepszym momentem na motywację ludzi do zmian.
2. Zmiana modelu oceny priorytetów
projektów
Sytuacja na rynku spowodowała, że zmieniły się cele organizacji. Bardzo pomocnym
elementem okazało się wprowadzenie aktualizacji zasad oceny projektów. Ponowna
priorytetyzacja projektu oraz ustalenie nowej
ważności przedsięwzięć w firmie pozwoliły
skupić sią na najważniejszych projektach, na
które nas w obecnej sytuacji stać. Pamiętajmy, że priorytet projektu zmienia się w przypadku zmian otoczenia projektu (zmiana
strategii, zmiany na rynku), ale również
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w przypadku zmiany parametrów projektu
(opóźnienia, przekroczenia budżetu powodują zmiany opłacalności projektu).
Warto podkreślić jeszcze jeden element –
w ramach aktualizacji modelu oceny projektów dodatkowe punkty uzyskały projekty,
które mają szybki okres zwrotu z inwestycji.

Organizacja portfela
Sytuacja na rynku oraz niepewność związana
z przyszłością i kolejnymi zagrożeniami powoduje, że firmy nie tylko muszą zrewidować
listę aktualnie realizowanych projektów, ale
również powinny zmienić sposób samego
zarządzania portfelem projektów. Jednym
z aspektów, który warto poruszyć jest częstotliwość podejmowania decyzji w portfelu.
Firmy, które nie wdrożyły podejścia portfelowego często główne decyzje dotyczące
projektów podejmują w ramach rocznego
budżetowania lub kwartalnych aktualizacji
budżetu organizacji. Przy tak dynamicznej
sytuacji decyzje portfelowe wymagają częstszego podejmowania decyzji lub wręcz powołania i delegowania części uprawnień do
menedżerów portfela projektów.

Zarządzanie ryzykiem
portfela projektów
Ważnym aspektem, na którym powinni skupić się menedżerowie portfela projektów lub
PMO, jest również poświęcenie większej
uwagi na analizę ryzyka. Kluczowym elementem jest jednak nie analiza ryzyk poszczególnych projektów, ale analiza portfela projektów jako całości. Rynek, zmiany strategii,
ograniczenia finansowania wpływają bezpo-

średnio i pośrednio na realizowane w portfelu projekty, dlatego jest to kluczowy element
w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Całościowy widok celów
i wyników firmy
W wielu firmach zarządzanie portfelem projektów jest oderwane od codziennego zarządzania procesami i wynikami firmy. Co
prawda PMO pokazuje efekty osiągnięte
przez zrealizowane projekty (na podstawie
sumy korzyści z projektów), ale w tak dynamicznym środowisku firmy potrzebują spojrzenia całościowego na wynik firmy/działu,
a nie zakładany wynik dotyczący jedynie
projektów. W latach 2008/2009 kluczowym
elementem stał się temat płynności firmy
i dopasowania decyzji do dynamiki zmian
po stronie przychodów i kosztów organizacji. Co możemy wykorzystać z tamtych doświadczeń? Przede wszystkich zachęcam do
rozszerzenia raportów i analiz portfelowych

o bieżące wyniki działalności operacyjnej firmy. Integracja świata projektów z pozostałą
działalnością firmy pozwoli na monitorowanie płynności firmy.
Zarządzanie portfelem projektów w kryzysie
powinno opierać się na dostosowaniu listy
realizowanych projektów do aktualnej sytuacji na rynku i celów organizacji, zwiększeniu
dynamiki podejmowanych decyzji, ciągłym
monitorowaniu ryzyk na poziomie portfela
projektów oraz powiązania statusu realizowanych projektów z innymi obszarami firmy.
Mam nadzieję, że aktualny okres będzie dobrym momentem dla wielu biur projektów do
pokazania wartości ze swojego funkcjonowania w organizacji i wykorzystają one moment, aby zintegrować zarządzanie projektami z pozostałymi obszarami funkcjonowania
organizacji.

Maciej
Bodych
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MBA, PMP, PfMP, ACP,
PMO-CP
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Ekspert w zakresie zarządzania projektami,
portfelem projektów i PMO. Specjalizuje się
w obszarze usprawnień organizacji poprzez
wdrożenie zarządzania portfelem projektów
i PMO oraz w obszarze rozwoju kierowników
projektów. Od 2003 roku związany z PMI®,
gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału
Polskiego. Z centralą PMI® w USA związany od
2010 roku – obecnie pracuje w Komitecie do
Spraw Certyfikacji (CGC).
Od 2010 roku prezes firmy WHITECOM Project
Experience specjalizującej się w szkoleniach,
ustawianiu PMO oraz zarządzaniu projektami
i portfelem projektów.
Współautor książki PMO. Praktyka zarządzania
projektami i portfelem projektów w organizacji.
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Covid-19, Learning to Learn –
Pandemic Leadership Behaviours
Observed
Mike Rawlins
At the Transition Manager Academy (TMA)
we guide our participants through an exploration of what it is to be a leader of others for processes of significant transitional
change in our volatile, uncertain, complex
and ambiguous (VUCA) world. Central to
my teaching for TMA is a state of curiosity
which is key to the learning and adaptability needed to thrive during times of rapid
change. Time spent learning, and learning
how to learn, is usually time well spent.
And, currently, many of us have plenty of
time!
The Covid-19 pandemic is classic VUCA and
the enforced cessation of life as normal is an
opportunity for curiosity – to assess the behaviours of leaders across national, cultural
and political boundaries.
So, how we can form our views on the lessons to be learned whilst we are in the middle of the crisis, to what extent we can bring
a degree of objectivity to those lessons, and
how can make sense of what we learn?
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Forming our views,
understanding our biases
How we see the world is shaped by our sense
of who we are and by our values – those
things we hold to be important – and our
beliefs – those things we ‘know’ to be true.
How you are as a leader stems from your
personal characteristics and attributes, and
while these cannot be taught – you are who
you are – through a coaching approach, individuals can learn self-awareness and can
recognise that there are always choices
available for how we present ourselves to
the world so that it may be better to say that
you are who you choose to be.
The choices we make about how we are
affect our ability to observe and learn from
the actions of others. The way in which
I choose to guide future leaders is shaped
by fundamental values and beliefs that
empower me, but also have the potential
to blind me to lessons that lie outside my
map of the world. They affect my capabili-

ty to draw objective conclusions from what
I observe.
Three beliefs that are particularly important are:
• It is not VUCA that causes us problems as leaders, it is our relationship
with VUCA – if we embrace VUCA and
the possibilities that come with that
we create opportunities;
• Effective leadership is simply Doing
the Right Things and Doing them Right – easy to say but harder to do;
• Honesty and integrity above all else –
and accepting the power of vulnerability – it is ok to make mistakes in
a VUCA world – what makes the difference is owning and learning from
them.

How my beliefs shape my
understanding
These beliefs are embodied in models that
are included within our training.

The first is captured by the models presented in Eddie Obeng’s book, All Change, The
Project Leader’s Secret Handbook in which
he argues that, when we acknowledge the
nature of the uncertainty, we can deal with
it. How well do you know what needs to
be done? How well do you know how to
do it? Depending on the answers you may
find yourself, in an ideal world, Painting by
Numbers or, more likely, on a Quest, Making
a Movie or Lost in the Fog. And your focus as
a leader will be different depending which of
these apply.
The second belief is illustrated by a model that comes from the Harvard Business
Review article, Leadership Lessons from the
Chilean Mine Rescue. This article looks at the
sometimes conflicting demands of efficient
execution and the ability to learn quickly
and adapt, both of which are clearly relevant
at this time. These demands require leaders to be able to alternate between directing action and enabling innovation – which
requires different skill sets and behaviours
from a leader.
And finally, we come to models that address values and beliefs. I was tempted to
include Authentic Leadership here, however,
if the definition of Authenticity is behaving openly and transparently in accordance
with your values and beliefs then this is not
necessarily a good thing. One might argue
that certain leaders in the pandemic arena
are highly authentic to their personal values
but that the outcomes are not necessarily for the better. So, this is more about my
personal values of honesty, transparency and
integrity.
So I ask:
• How well do leaders acknowledge the
inherent uncertainty of the pandemic
and respond appropriately to that uncertainty?
• How well do they and their teams manage the conflicting requirement for
directing action and enabling innovation?
• How well do they demonstrate honesty and integrity – do they treat the
public they serve as responsible adults,
is relevant information made available,
are mistakes acknowledged, owned
and used as opportunities for learning?

What I notice
So, what do I observe, both here in the UK
where I live, and globally via my chosen news

sources (notice the inherent bias that also
comes with that choice!)
The only available measures of ‘success’
at this time are the measures of infection
rates and related deaths published by John
Hopkins University. These show that there
are significant variations in the speed with
which different countries responded to the
threat and the approaches that they used to
first contain the spread and then to control
the rate of increase in an attempt to ensure
that health services were not overwhelmed.
Some leaders recognised the scale of the
threat and took rapid and significant social
and economic measures to prepare for what
was to come. And their actions were a mixture of Making Movies – e.g. use our knowledge of how to develop vaccines to find
what will be our ultimate long term solution;
Quests – we know that testing, tracking and
tracing will be key to removing some of the
social constraints that are currently in place,
find a way to make that possible; and negotiating the Fog – move step by step and above
all communicate with all around you.
Some leaders balance other priorities over
health – economic or political – and have
not imposed the measures that have had
some success in containment elsewhere.
Some leaders, and I believe this is what
happened in the UK, initially misunderstood
the threat and tried to treat this as a painting by numbers exercise – believing that
the nature of the virus would be similar to
that of flu viruses for which there are known
measures. By the time the understanding
changed the virus had had some weeks to
progress. In the UK also, the scientific advice
available to the leaders was in part shaped
by their beliefs in what would be the nature
of the response leading to a prioritisation of
behavioural science over epidemiology with
consequences for decision making.
What I also observe is differences in the
openness and the nature of communications
from leaders. One of the lessons from the
Chilean Mine Rescue was the importance
of the leader’s ability to present a realistic
assessment of the challenge whilst also engendering a spirit of hope to energise action.
And a willingness to openly recognise that
in VUCA situations there will be some false
starts and some mistakes made.
Those leaders who have embraced these
principles tend to have built a perception
of competence and a commitment to their
actions that is not present for others. For example, Jacinda Ardern and, from the world of
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sport, Adam Silver, instinctively took actions
that are seen to be effective.
“What Ardern and Silver got right in
March, before the situation was clear
to much of the public, reveals a great
deal about what good leadership looks
like during this pandemic. Understanding
what’s required of leaders in this moment
starts with appreciation for the type of
problem this pandemic presented in its
initial phases. When warning signs are
fuzzy and potential harm could be large,
leaders confront what management
scholars call an ambiguous threat. Given the human desire to hope a threat is
small, we are drawn to act as if that is
factually the case.”
What Good Leadership Looks Like During
This Pandemic? – Harvard Business Review

So what?
I hope that you can see that there are lessons to be learned and that taking the time
to reflect on what we read will not only inform us as future leaders but may also help
us to make sense of an increasingly strange
world. I also hope that you may understand
that the things you choose to notice and the
conclusions you draw will be shaped in part
by what you already believe to be true and
that you will take steps – as will I – to try to
broaden your learning and to challenge your
thinking – to try to read new maps of the
world.

Mike
Rawlins
Mike is an experienced life and business coach
with over forty years’ industry experience in
the energy sector and a passion for connecting with people through coaching, stories and
music. Drawing on his experience, Mike offers
leadership development to help programme
sponsors and managers work with their teams
or key individuals, to develop high performing
leadership skills using his identity model of
leadership.
As an associate of AgilePMO, Mike delivers
leadership training as part of the Transition
Manager Academy programme, delivered for
Kozminski University, Warsaw. Mike focuses on Leadership, Communications and Team
Building, Coaching and Mentoring in complex
programmes of business change and transition.
Mike is a Fellow of the RSA and an NLP Master
Practitioner.
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Lean jako fundament
transformacji Agile
Beata Mosór-Szyszka
Badanie KPMG przeprowadzone w ponad 17
krajach pokazuje, że 81% organizacji przeprowadzało co najmniej 1 transformację Agile na
przestrzeni ostatnich 3 lat, a 63% deklaruje,
że wdrożenie Agile jest ich strategicznym
priorytetem1. Jednocześnie rośnie rozczarowanie Agile i Scrum, tam gdzie transformacje
nie przyniosły pożądanych rezultatów. Dlaczego? Ponieważ same transformacje Agile
nie są przeprowadzane w duchu Lean.
Agile pełnymi garściami czerpie z Lean. Nie
może obejść się bez Kanbana czy Scruma, które
pozwalają na jego realną implementację w organizacji, a które wywodzą się z tej metodyki.
Warto jednak wrócić do fundamentów Lean, by
zrozumieć, dlaczego zdarza się, że transformacje Agile nie przynoszą pożądanych efektów
biznesowych.
Zacznijmy od uproszczonej definicji celu
wdrażania metod leanowych, którym jest eliminacja marnotrawstwa. Zarówno w zakresie
nadmiernej produkcji, poprzez nierówne obciążenie elementów linii produkcyjnej, a kończąc
na niskojakościowych produktach, które nie
dostarczają wartości klientowi (np. stanowią
element reklamacji, zwrotu lub braku satysfakcji klienta).
1. https://www.consultancy.eu/news/3451/agile-working-is-becoming-a-strategic-transformation-priority
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Geneza Lean
i podstawowe zasady
Lean historycznie odnosi się do sprawnie działającej linii produkcyjnej. Wyobraźmy sobie
zatem, że projekty, którymi zarządzamy mają
za zadanie ciągłe dostarczanie wartości bez
marnotrawstwa zasobów (m.in. czasu, finansów, przestojów sprzętu), ale też eliminując
produkcję wadliwych lub niekompletnych produktów. U podstaw Lean leży 6 podstawowych
zasad:
1. Dostarczaj wartość dla odbiorcy.
2. Zidentyfikuj strumień dostarczania wartości do odbiorcy.
3. Skup się na flow – optymalizuj przepływ
dostarczania produktu/usługi.
4. Zaprojektuj proces tak, by każdy kolejny
krok pociągał za sobą kolejny.
5. Ciągle optymalizuj proces.
6. Wizualizuj proces.
Tak przedstawiony fundament transformacji
Agile’owych może rzucać na nie nowe światło.
Agile rozumiany jako iteracyjna praca w krótkich pętlach nastawionych na dostarczanie
wartości działa świetnie jako pierwszy krok
w procesie zmiany organizacyjnej. Żeby jednak
dostarczanie produktu np. w postaci oprogramowania, budynku, produktu finansowego,

przebiegało efektywnie, sprawnie i na czas, konieczne jest wdrożenie sprawnie działającej linii
produkcyjnej, czyli dodanie do tej mieszanki
metod Lean.

3 kroki do budowy
projektowej liniii
produkcyjnej
Krok 1: Produkty i subprodukty
Wracając do metafory linii produkcyjnej. Nikt
nie tworzy linii produkcyjnej, na której w całości budowany jest samochód. Konstrukcja
każdego produktu to od kilku do kilku tysięcy
subproduktów, które składają się na produkt
finalny. W przypadku samochodu będą to np.
uszczelki czy składowe silnika.
Producent samochodów w celach optymalizacji produkcji najczęściej podzleca produkcję
produktów składowych do firm specjalizujących się w konkretnych subproduktach. Dzięki
specjalizacji producenci nie marnotrawią czasu
na przełączanie się pomiędzy produkcją różnych części, są bardzo dokładni w ich wytwarzaniu, więc subprodukt jest wysoko jakościowy,
a koszty i czas wytworzenia jest zoptymalizowany.
Rozdzielanie produktu głównego na mniejsze
iteracje, na które składają się np. user stories

dowożone w sprintach, to nic innego niż właśnie podzielenie produktu głównego na subprodukty. Aby podział produktu na subprodukty był
efektywny, warto jednak pamiętać o:
• powtarzalności produkcji poszczególnych
elementów,
• dedykowanej linii produkcyjnej dopasowanej do specyfiki subproduktu,
• możliwości wyspecjalizowania podmiotów
(osób, działów, organizacji) w poszczególnych produktach,
• granularności subproduktów w procesie.
Organizacje przeprowadzające transformację
Agile często tutaj popełniają błąd i utrzymują
tradycyjny schemat organizacyjny zbudowany na bazie domeny biznesowej lub wykorzystywanej technologii, a nie podział na zespoły,
których celem jest dostarczenie konkretnych
subproduktów w powtarzalnym procesie. Jest
to źródło ogromnego marnotrawstwa na poziomie organizacji. Doskonałym przykładem
jest transformacja Agile w IT:
• podział ze względu na domeny biznesowe
to np. podział na produkty IT dla branży
travel dla linii lotniczych, agentów turystycznych czy dla turystów,
• podział ze względu na wykorzystywaną
technologię to często podział kompetencyjny np.: back-end, front-end, testerzy, etc.
O ile więcej sensu miałby podział na zespoły,
w których proces dostarczania konkretnych
subproduktów jest powtarzalny. Przykładem
takich powtarzalnych procesów jest np.:
• proces tworzenia strony www w oparciu
o Wordpress,
• proces tworzenia aplikacji mobilnej na Androida,
• proces integracji platformy webowej z serwerami pocztowymi do wysyłki komunikacji mailowej, etc.
W każdym takim procesie znaczna część
kroków jest powtarzalnych. Da się je zamknąć
na skończonej checkliście zadań, a dzięki temu
opomiarować pod względem ilościowym i jakościowym. Pozwala to również zwizualizować
flow, zadbać o powiązanie poszczególnych
kroków procesu między sobą, a także zapewnić strumień stałego dostarczania wartości dla
klienta. Dzięki powtarzalności procesu lepiej
jesteśmy w stanie również zrozumieć potrzeby
odbiorców.
Czyli podsumowując pozwala to realizować
sprawnie pryncypia Lean.

Krok 2: Opomiarowanie ilościowe
Kolejną trudnością związaną z biznesową walidacją sukcesu transformacji Agile jest często
brak opomiarowania jej realnych biznesowych

rezultatów. Nic dziwnego – w przypadku braku powtarzalnych procesów jest to niezwykle
trudne, czasochłonne i kosztowne. Jak jednak
stwierdzić, czy coś jest sukcesem bez zmierzenia skali tego sukcesu? W powtarzalnym procesie opomiarowanie jest proste. Lean podpowiada od czego zacząć.
Wyznacz strumień dostarczania wartości
w procesie – to on powinien być opomiarowany
jako pierwszy. Miary dostarczania strumienia
wartości w procesie mogą być różne. Podstawowe to czas, koszt i zysk.
Doskonałym przykładem będzie tutaj branża budowlana. Powiedzmy, że projekt dotyczy
budowy osiedla domków jednorodzinnych. Będziemy mieć tutaj serię powtarzalnych procesów np.:
• proces wylewania fundamentów,
• proces kładzenia dachu,
• proces wylewek,
• proces ułożenia kostek brukowych wokół
domu,
• proces montażu piorunochronów, etc.
Widać jak na dłoni, że część procesów dostarcza kluczową wartość dla odbiorcy, a część
to procesy poboczne. Kluczową miarą do opomiarowania będzie czas przestojów w pracy
pomiędzy ekipami budowlanymi. Jego minimalizacja jest sposobem na zmniejszenie kosztów,
a jednocześnie maksymalizację zysków (skraca
się czas time-to-market i zwiększa liczba dostarczonych produktów w jednostce czasu, a co
za tym idzie zysk firmy jest większy). Oczywiście, żeby zmierzyć realny związek pomiędzy
optymalizacją przestojów a kosztem i zyskiem,
należy mierzyć również:
• koszt produkcji 1 produktu,
• koszt jednego procesu,
• zysk na 1 produkcie.
Punktem wyjścia jest opomiarowanie realnego czasu procesów i ich składowych.

Krok 3: Opomiarowanie jakościowe
Skupienie na optymalizacji czasu może prowadzić do zaniedbania kryteriów jakościowych.
Dlatego kolejnym krokiem jest zdefiniowanie
czynników jakościowych dotyczących odbioru
produktu i każdego z subproduktów.
Wracając do przykładu linii produkcyjnej: kontroler jakości to kluczowa rola na produkcji. Tak
samo jak jasne kryteria odbioru. Firmy produkcyjne doskonale rozumieją, że nawet jeden wadliwy
składnik może zaważyć na sprzedaży produktu,
a także na liczbie zwrotów.
Brak kryteriów jakościowych w procesie
jest jednak często problemem nękającym firmy działające w duchu projektowym. Dlatego
podczas transformacji Agile kluczowa jest wa-
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lidacja jakości w procesie. Kluczowe miary jakościowe zależą od branży, mogą to być m.in.:
• liczba reklamacji/poprawek,
• liczba wyłapanych błędów w kontroli jakości,
• koszty reklamacji/poprawek,
• zysk/oszczędność wynikająca ze zmniejszenia liczby reklamacji,
• wskaźniki związane z zadowoleniem klienta, np. NPS, % powrotów klientów, LTV.

Agile bez Lean to nie Agile
Agile powstał jako idea zwinnego wytwarzania
oprogramowania. Przeniknął do innych dziedzin
życia m.in. do zarządzania projektami – nie
tylko w IT. Jednak źródła Agile sięgają metod
Lean, przejmując ich miękką stronę (ludzie ponad procesy i narzędzia, współpracę z klientem
ponad formalności, działający produkt ponad
dokumentację, reagowanie na zmiany ponad
podążanie za planem).
Zapomina się jednak przy tym, że słowo „ponad” zawarte w Agile Manifesto nie oznacza
rezygnacji z procesów, narzędzi, formalności,
dokumentacji czy planu. Wszystkie te elementy
są również istotne dla sukcesu projektów i produktów, które są ich rezultatami.
Warto również zwrócić uwagę, że Agile formułowany był w czasach, kiedy ciężko było
o powtarzalność procesów w projektach IT.
Firmy IT działały wówczas w sytuacji ciągłej
zmiany i dynamicznego rozwoju. Po 30 latach
digitalowej transformacji można jednak zaobserwować potrzebę budowy powtarzalnych
procesów, a także ich standaryzacji i opomiarowania. Powrót Agile do korzeni Lean nie tylko
pozwoliłby na urealnienie jego wartości biznesowej, ale też na jego dalszy rozwój.

Beata
Mosór-Szyszka
CEO & Lean Strategist w Project: People (www.
projectpeople.pl). Beata jest strategiem, marketingowcem i konsultantem Lean z ponad 14
letnim doświadczeniem na międzynarodowym
rynku. Pomaga firmom stworzyć i/lub zoptymalizować ich model biznesowy, a także przełożyć
to na efektywne strategie. Jest autorką metody
tworzenia kampanii marketingowych – Lean
Marketing Sprint oraz narzędzia do pracy na
wartościach – Values Poker. Jako speaker Beata występuje na polskich i międzynarodowych
konferencjach (e.g. Lean Startup Days Paris, VC
night by Viva Technology, Open Living Lab).
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How to survive social distancing
without losing team relationships?
Agnieszka Maria Gasperini
The future is unknown. Our enemy is invisible. Under current global circumstances, stress takes a toll on our relationships.
The health of our relationships impacts
our environments, our mental health, our
drive and engagement. Every outcome relies on our ability to work well, communicate and solve issues with others. The
best results are created through relationships.
People have relationships within themselves,
with each other, and with their work. Relationships are psychological connections
over time; they have history, the present moment, and expectations for the future. Improving relationships requires beginning with
self-awareness. Increased self-awareness results from greater conscious understanding
of the true self, and the reduction or removal of defenses against self-understanding.
Greater self-awareness enables more clear
and accurate understanding of others.
Firstly, we need to understand who we are
and recognize that each person experiences
crisis and conflict in their own way. Although
we look pretty much the same on the outside,
our values, beliefs and needs can be dramatically different. Whatever our race, color or
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creed, we all seek self-respect, self-esteem
and feelings of personal worth.
All people share a desire to feel good about
themselves. Different people experience
these feelings in different ways, which is
a part of their personality. Each person has
his/her own system of motives and values
which is called a Motivational Value System.
A Motivational Value System (MVS) is
a simple and practical way of thinking about
people and personality types from the perspective of interrelated motives. MVS helps
to explain the complex reasons that people
do the things they do. Behavior is WHAT
we do and say, and motivation is the reason WHY we do or say something. Behavior
is something we manage to enable us to
achieve our valued goals and allows us to
validate our self-worth.
The MVS gives meaning to behavior, relationships, and situations. It acts as a filter
through which life is perceived, interpreted,
and understood. Filters stop some things
and allow other things through. The MVS filters and influences perception; information
deemed important is readily received, but
information deemed irrelevant is actively or
even subconsciously screened out of awareness. Differences in personal filters can help

to explain why two people can have entirely
different memories of a shared experience.
A Motivation Value System is a person’s
unique blend of Blue, Red and Green (nurturant, directive, autonomizing) motivations.

Altruistic–Nurturing
motivation (BLUE)
Basic sense of worth comes from caring
about others. (PEOPLE)
• Feel good when they can genuinely
help and when this help is acknowledged and appreciated
• Likely to feel hurt if efforts to help are
rejected
• Would not wish to be seen as selfish,
cold or unfeeling
• Can appear totally immersed in people
issues, often showing intense emotions, sometimes becoming a “victim”
to these emotions

Assertive–Directing
motivation (RED)
Basic sense of worth comes from getting
things done. (PERFORMANCE)
• Feel good when they can achieve results

• Inclined to interpret situations in
a competitive way and winning is often seen as the measure of the person
• Like to take control of events, to lead
• Usually have a sense of urgency – create and seize opportunities
• Would not wish to be seen as gullible
or indecisive
• Like to be surrounded by self-starters

Analytic–Autonomizing
motivation (GREEN)
Basic sense of worth comes from the
achievement of getting it right. (PROCESS)
• Feel good by autonomy, order and getting things right
• Fairness is put before feelings and
principle before power
• Personal integrity is likely to be the
measure of success
• They would rather be right than popular and are likely to be swayed by logic
rather than emotive argument
• Minimize risk by being thorough-rewarded analysis
• Would want to avoid ever appearing to
have lost control
• Can give the appearance of being an
observer of life because they tend to
be calm, controlled and unemotional.

TIPS for keeping team
relationships during
disruption times
Remote Collaboration
Everyone’s different. So as you check in on
teammates, be mindful of their different motives and values. Here’s some quick insight
to help you better engage your teams.

GREEN:
• Be calm, clear, complete, and correct.
• Give them time for consideration.
• Be comfortable with periods of silence.

Building Team Culture
Though we can’t meet face to face, we can
still give our teams visibility into what matters beneath the surface – our motives and
how they change when there’s conflict. Create space for discussion to deepen understanding and connection with your team.
Build a team portrait for visibility into
your team relationships.
Remote One to One Meetings
Example questions and topics:
• How have your motives helped you stay
focused and engaged at work this week?
• What has gone well and helped to feel
productive?
• Have you been in conflict during the
past week?
• How can we help prevent conflict in the
future?
• What support do we need from each
other?
Remote Team Meetings
Example questions and topics:
• Before we start today’s meeting let’s
remind ourselves of who’s in the room
(Motives).
• Quick personal check-in regarding needs,
concerns, well-being or other topics.
• How well did we collaborate today?
• Did everyone feel they were able to contribute?
• What could we have done to get a greater contribution – before, during, after?
• Did anyone feel others were going to
conflict?

BLUE:
• Be receptive, open, and genuine.
• Thank them for their help or contributions.
• Take the time to ask how they feel
about things.

RED:
• Be energetic, direct, and focused on
results.
• Keep a brisk pace.
• Always look ahead to what might be
coming up next.

How can you lead the conversation,
knowing your colleague’s motivations
1. Talk about what matters most to the
people you are concerned about. Are
they worried about physical or financial
safety? You may or may not be able to
do anything about what you hear – but
talking can help them to start feeling
connected to people and move toward
some productive action.
2. Talk about how they see their current
concerns or problems. Be a good listener here and withhold debate or your
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opinions. The idea is to let them express
what they feel and what they are thinking about doing. Once you have discussed this for a while, you ask if they
are ready to hear your opinions or start
to talk about how their ideas might be
received by others.
3. At this point in the conversation, you
can start to add your own opinions or
reactions. We are assuming that steps
one and two have started to de-escalate
the feelings of conflict, where the person
you are concerned about can focus on
themselves, the problem, and you. This
part of the conversation will probably
feel more collaborative, while the prior
parts will probably feel like just listening.
Do not underestimate the power of listening to improve relationships and make
people feel understood and accepted.
In a world of disruption, team relationships are not optional, they’re critical.
With the stakes so high, we better get
them right.
Dr. Michael Patterson

Suggested Reference: Scudder, T. (2019).
SDI 2.0 Methodology and Meaning. Carlsbad,
CA: Personal Strengths Publishing.
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Kultura firmowa jako klucz do
zarządzania projektami
Jarosław Ściślak
Istnieje wiele metodyk, sposobów i filozofii na zarządzanie projektami, ale tylko
jedna droga, która spaja je wszystkie. Ta
droga to sposób na zatrudnianie odpowiednich managerów i członków projektu. To także pierwszy krok na drodze do
skutecznego zarządzania i „dowożenia”
rezultatów. Mowa rzecz jasna o kulturze
firmowej.
O ile definicja kultury firmowej powinna
zostać stworzona przez lidera organizacji,
o tyle jej praktyczne wdrożenie powinno
być kompetencją ogółu pracowników. Lider
organizacji powinien dostarczać sadzonki,
glebę, wodę, itp. Wszystko co potrzebne do
stworzenia wspaniałego ogrodu. Pracownicy to natomiast gleba, która jest regularnie
spulchniana i podlewana tak, aby kultura
mogła zakwitnąć. Jedno bez drugiego się nie
uda – potrzebna jest współpraca między liderem, menedżerami i ogółem pracowników.

Jak powstaje kultura?
Kulturą firmową trzeba rzecz jasna zarządzać. Nie pojawia się sama z siebie, a potem
sama rozwija. Trzeba stworzyć jej warunki do
powstania, a potem harmonijnego rozwoju.
Metafora ogrodu jest tutaj bardzo użytecz-
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na i pomaga zrozumieć, a przede wszystkim
planować dalsze kroki w zarządzaniu kulturą,
a tym samym projektami.
Ogród trzeba okresowo sprawdzać pod
kątem zagrożeń i możliwości rozwoju. Tak
samo kultura, w zestawie ze strategią marketingową i budżetem, powinna być poddawana okresowej ewaluacji. Przyjmuje się, że
rozsądnym okresem jest tutaj 12 miesięcy.
Oto jak powinien wyglądać proces zarządzania kulturą. Należy:
• zidentyfikować obecną kulturę lub jej
brak,
• określić formę kultury pożądanej tak,
aby w długofalowej perspektywie wspierała procesy,
• zidentyfikować i przeanalizować znaczące rozbieżności między kulturą obecną,
a pożądaną,
• stworzyć plan zarządzania kulturą,
• przedstawić na forum organizacji kulturę i działania, które będą podjęte by nią
zarządzać,
• monitorować wdrożenie kultury i uaktualniać ją oraz udoskonalać plan zarządzania

Kultura firmy. To bardzo słuszne i prawdziwe
uwagi. W szerszym kontekście nie do końca
jednak trafione. Flamholtz i Randle uznają, że
rozwój kultury organizacji można porównać
do rozwoju człowieka. Firma, tak jak człowiek, uczy się, rozwija i krzepnie. To poważny
błąd. W praktyce organizacja już w momencie startu powinna mieć wypracowany i ustabilizowany zestaw wartości. Gdy
będzie je miała, ewaluacji powinny podlegać
tylko elementy jej kultury i sposoby jej egzekwowania. Można tak powiedzieć chociażby
o onboardingu, czyli powitaniu nowego pracownika w firmie i wdrożeniu go w obowiązki.
To samo można powiedzieć o exit interview,
gdy pracownik opuszcza firmę, a ta chce się
dowiedzieć jakie przyczyny się za tym kryją
i co może robić lepiej.
Części składowe powinny podlegać
zmianom, kultura i wartości już nie. Chociażby dlatego, że to lider, a więc osoba
doświadczona życiowo, powinna wiedzieć
czego od organizacji oczekuje i jak chce, aby
wyglądała.

Powyższe punkty to wiedza Erica G. Flamholtza i Yvonne Randle, autorów książki

Aby skutecznie zarządzać organizacją i jej
projektami, trzeba wdrożyć narzędzia do za-

Jak zarządzać kulturą?

rządzania kulturą. W tym materiale chciałbym się skupić na trzech, które są najciekawsze z punktu widzenia Project Managera:
• prostota wyrażenia kultury i wartości
firmy,
• wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja
do propagowania wartości firmy,
• symbole do wzmacniania wartości firmy.
Wszystkie są niezbędne do tego, by w praktyce przełożyć je na projekty. Wszystkie też
wzajemnie się uzupełniają.
Kultura organizacji powinna zostać wyrażona możliwie jak najprościej. Istnieją
skrajne przypadki, w których skodyfikowanie
następuje nawet w jednym zdaniu. To także
świetnie działa! Wszystko w tym obszarze
należy upraszczać tak bardzo jak tylko się da.
Jeżeli firma „chodzi jak w zegarku”, a zespół
jest zgrany, tego typu uproszczenia są wręcz
wskazane. Takie rozwiązanie polecam jednak
organizacjom, które mają już pewien staż na
rynku, a zespoły dobrze się rozumieją i „znają
jak łyse konie”.
Gdy firma jest dopiero formowana albo
przechodzi rebranding, nadmierne upraszczanie nie jest dobre. Wtedy liczy się precyzja
i zrozumienie komunikatu, a nie bicie rekordów w skracaniu przekazu. Pamiętaj, że manifest kultury organizacji można i warto
spisać w postaci dokumentu, a następnie
wywiesić w widocznym dla wszystkich miejscu. Jeśli po zmianach członkowie zespołu
będą zastanawiali się „co poeta miał na myśli”, to zamiast sprawnej zmiany dostaniesz
chaos. Nie jest to też wskazane ze względu
na nowe osoby w organizacji (new hires). Jak
mają zrozumieć wartości i zasady, którymi
kieruje się organizacja, kiedy nawet stara
gwardia nie do końca je jeszcze pojmuje?
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
jest z kolei kluczowym narzędziem propagowania wartości. Jest istotna zarówno dla
nowych pracowników jak i dla weteranów,
którzy są w firmie od co najmniej 3 lat. To oni
mają prawo ocenić skalę zmian oraz to, jakie
mają praktyczne przełożenie na codzienne
obowiązki. Czy kultura firmowa i idące z nią
zmiany świadomości ułatwiają, czy utrudniają pracę? Czy wprowadzono nowe narzędzia? Czy dostęp do nich został ułatwiony?
Czy czas dzielony między projektami, a tym
samym zarządzanie czasem pracownika,
idzie w dobrym kierunku? To doświadczeni
członkowie zespołu, a co z nowymi? Tutaj
istotne jest sprawdzenie, jak świeżo zatrudniona osoba czuje się w firmie. Jak została
przyjęta? Jakie wrażenie wywołał proces on-

boardingu? Jak wdraża się w obowiązki i łatwo przychodzi ich realizacja? Czy wszystko
to jest w duchu ustalonych wartości? Czy
osoba ta widzi rozbieżności między wartościami deklarowanymi, a realnie panującymi
w organizacji? Pamiętaj przy tym, że proces
onboardingu, a więc wdrożenia do firmy, powinien tak naprawdę trwać pierwsze 3 miesiące, a nie pierwszy tydzień. Wdrożenie to
znacznie więcej niż odbiór firmowego sprzętu, uzyskanie dostępu do oprogramowania
i zasobów, ustawienie bibelotów na biurku.
To proces.
A co z komunikacją zewnętrzną? Tutaj
kultura ma do odegrania olbrzymią rolę. Jest
nośnikiem informacji, które firma chce przekazać, ale także informacją o firmie. To działa w obie strony i ma krytyczne znaczenie,
jeśli chodzi o wizerunek. Nie należy mówić o firmie na zewnątrz, jeśli nie ma się
zdefiniowanej misji i wizji firmy, wartości
i jej kultury. Wszelka komunikacja buduje wizerunek – zarówno w oczach klientów
i partnerów biznesowych, jak i aktualnych
oraz potencjalnych pracowników. Kultura
przenika wszystkie przejawy działalności firmy i jej komunikaty. Trzeba zwracać uwagę
na umieszczanie jej wszędzie – od ogłoszeń
rekrutacyjnych, przez informacje prasowe,
do artykułów sponsorowanych i postów na
social media. Jak najlepiej to zrobić? Wykorzystując do tego chociażby symbole.
Symbole to potężny nośnik informacji
i narzędzie wzmacniania wartości firmy.
Kryje się tu jednak wiele pułapek. Przyklejony tu i ówdzie manifest z wartościami firmy,
chillout roomy, regularne turnieje firmowe
w piłkarzyki czy na PlayStation to nie jest
kultura firmowa. Owoce i lody w lodówce też
nie. To tylko pewne przejawy tego, co firma
jest w stanie zaoferować od siebie. To nie są
nawet benefity firmowe, tylko pewnego rodzaju sygnał w kierunku pracownika – hej,
jesteśmy i słyszymy was. Pracujemy nad
benefitami, a w międzyczasie wprowadzamy
drobniejsze rzeczy. Swego rodzaju „czasoumilacze”.
Prawdziwe symbole kultury firmowej,
które naprawdę mają znaczenie, mogą się
opierać chociażby na świętowaniu. Można
świętować projekt, który uzyskał status live.
Można celebrować urodziny członka zespołu,
jego staż pracy, a nawet pewne specyficzne
zachowania. Ktoś ma swoje ulubione powiedzonko i użył go dziesiąty raz w ciągu jednego dnia? Można iść do kuchni i wychylić
z tego powodu szklankę soku. Nie trzeba od
razu świętować szampanem, nie trzeba du-
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żych i ważnych okazji. Tutaj tak jak w życiu
prywatnym, liczą się gesty i drobne kroki do
budowania więzi.

Przełożenie kultury
firmowej na efektywność
projektową
Efektywny zespół to taki, który wzajemnie
się rozumie, wspiera i ma za sobą co najmniej
jeden ukończony projekt. Jest zahartowany
w boju i zna swoje mocne oraz słabe strony. Jego członkowie są w stanie przewidzieć,
czego mogą się po sobie spodziewać. Wiedzą,
że dana osoba jest bardziej skryta, a druga
nie krępuje się ze swoją nadmierną ekspresją.
Rozumieją, jak działają indywidualnie i jak
powinni działać wspólnie. Pomagają sobie
i wspierają nawzajem.
Bez kultury firmowej, wartości i optymalizacji procesów, zarządzanie projektami jest bardziej skomplikowane. Nie ma
fundamentów. Nie ma drogowskazów. Nie
ma też siatki bezpieczeństwa. Coś poszło
nie tak? Odwołajmy się do tego, na czym
zbudowana jest organizacja. Spójrzmy, jak
wartości wyznaczają kierunek, w którym powinniśmy podążać. Wspierajmy się nawzajem podnosząc się po nieudanym lądowaniu.
Kultura firmowa jest nie tylko bazą do absolutnie każdego elementu obecnego w firmie i wszystkich przejawów jej działalności.
Ma także przełożenie na codzienne funkcjonowanie zespołów i realizację projektów. Od
sposobu na komunikację i przekazywanie informacji, przez sposób realizacji zadań, skończywszy na „planie ratunkowym”.

Jarosław
Ściślak
Autor zajmuje się brandingiem, marketingiem,
skalowaniem firm, optymalizacją procesów
i contentem. Tworzy i rozwija marki, buduje
wizerunek i komunikację. Podchodzi holistycznie do sprzedaży, marketingu, public relations,
human resources i employer branding. W pracy
opiera się na Customer-centric Selling i Design
Thinking. Ekspert ekonomii wartości, mającej
realne przełożenie na zyski firmy, jej wizerunek
oraz relacje z partnerami i pracownikami. Autor
kilku książek, pierwszą napisał na zamówienie
jeszcze na studiach. Na co dzień pisze na blogu
www.scislak.com
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Zarządzanie wiedzą w projektach
wytwarzania oprogramowania
Przemysław Wójcik
Sukces projektów jest wypadkową wielu
czynników, a jednym z nich na pewno jest
wiedza – kluczowy zasób przedsiębiorstwa.
Artykuł niniejszy opisuje wybrane wyniki
prowadzonych przeze mnie badań empirycznych dotyczących zarzadzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania.
Sektor IT w Polsce to około 33 miliardy złotych
przychodów oraz ponad 500 000 zatrudnionych w nim pracowników. Jednak o skali rynku,
dynamice zmian, czynnikach wpływających na
rynek mówi się nieustannie i wszędzie (m.in.
RODO, autonomiczne samochody, systemy
rozpoznawania twarzy, roboty kuchenne z dostępem do nowych przepisów w Internecie, aż
po szczoteczki do zębów zbierających dane
oraz generujące statystyki w jaki sposób myjemy zęby). Firmy muszą coraz to lepiej i szybciej
dostosowywać się do zmieniającego się świata. Przegapisz właściwy moment – staniesz na
granicy rentowności. Również sami pracownicy
świata informatyki to dosyć specyficzna grupa
społeczna, w ciągłym ruchu, eksperymentująca,
biegnąca za wyzwaniami, trendami i technologiami. Jak w tym wszystkim dalej być konkurencyjnym na rynku, atrakcyjnym dla pracownika?
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W Polsce obserwuje się bardzo sprzyjający klimat jeśli chodzi o zamawianie usług
wytwarzania oprogramowania. Nasz kraj
znajduje się na 12 miejscu preferowanych
lokalizacji do outsourcingu procesów związanych z wytwarzaniem oprogramowania i na
pierwszym, jeśli chodzi o kraje tylko z Europy.
Respondenci podczas wywiadów wskazywali,
że to właśnie zarządzanie wiedzą w projektach
jest swoistą odpowiedzią na utrzymanie „zdrowego kursu” rynkowego organizacji, minimalizację zjawiska fluktuacji kadr czy redukcji czasu
dostarczania wartości do klienta końcowego:
„… Wydaje mi się, że tak, ze względu na tymczasowość inicjatywy – wiedza projektowa rozprasza się szybciej, niż w przypadku działalności
operacyjnej (…), zwłaszcza w projektach wytwarzania oprogramowania. Tutaj potrzebne są mechanizmy nie tylko na poziomie zespołu, projektu,
ale całej organizacji, by wiedzieć, jak z takim kapitałem sobie radzić.”
„… Na pewno model outsourcingowo-freelancerski – osoba z zewnątrz, która tymczasowo angażuje się w projekt, najmniej sprzyja dzieleniu
się wiedzą czy gromadzeniu wiedzy organizacji.

Im bardziej pracownik jest związany z firmą –
w sposób naturalny – tym łatwiej będzie można
go zachęcić do dzielenia się wiedzą…”

Omówienie wyników
Dzięki badaniom empirycznym udało się w sposób przekrojowy przeprowadzić analizę aktualnie stosowanych systemów zarządzania wiedzą
w polskich przedsiębiorstwach wytwarzających
oprogramowanie. Pozwoliło mi to zebrać oraz
opisać wykorzystywane obecnie praktyki i narzędzia w tychże przedsiębiorstwach. Nie zaskakuje fakt, że firmy postrzegają zarządzanie
wiedzą jako czynnik fundamentalny oraz pracują obecnie nad jego udoskonaleniem (wskazała
tak prawie połowa badanych).
Bezpośrednimi korzyściami wskazywanymi
w ramach badań, płynącymi z zastosowania
procesów zarządzania wiedzą są:
• poprawa jakości wytwarzanego oprogramowania,
• szybsze tworzenie następnych rozwiązań ,
• zapobieganie dublowaniu się pracy,
• szybsze wdrożenie nowego pracownika.
Niestety, na co wskazują badania ilościowe oraz
co podkreślają respondenci w ramach przepro-

wadzonych wywiadów, organizacje przeznaczają niedostateczną ilość czasu na aktywności
związane z zarządzaniem wiedzą. Aż 70% badanych oraz wszyscy respondenci z wywiadów
podkreślają, że brak czasu jest kluczową barierą. Jest to ciekawa obserwacja, gdyż rozumienie przez organizacje ważności wiedzy, a jednocześnie dostrzeganie największej wartości
w samym tylko produkcie projektu wzajemnie
się wykluczają. Obecnie ponad 40% badanych
wskazuje na brak jakichkolwiek standardów
czy procesów związanych bezpośrednio z zarządzaniem wiedzą. Wdrożenie odpowiednich
regulacji na poziom całej organizacji i projektu
najpewniej ten problem mogłoby rozwiązać.
Ciekawą sprzecznością występującą w wielu
organizacjach i dostrzeżoną w trakcie badań
była podkreślana oraz artykułowana potrzeba
zbierania oraz materializacji wiedzy z projektów przy jednoczesnym podkreślaniu wartości
Manifestu Zwinności przedkładającego wartość działającego produktu nad dokumentację.
Respondenci potwierdzili również, że warunki
zatrudnienia wpływają na poziom indywidualnej motywacji do zarządzania wiedzą. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę zdają
się bardziej identyfikować ze swoją firmą, dostrzegają istotność wiedzy projektowej oraz
chętniej dzielą się nią w organizacji. Najistotniejszym jednak elementem tej części procesu badawczego było pojawienie się nowych
obszarów wartych podkreślenia: przenikanie
się formalnych oraz nieformalnych procesów, rutyn, potrzeba formalizacji procesów
oraz uwzględnianie zestawu specyficznych ról

w zespole, wynikających z indywidualnych postaw i oczekiwań.

Narzędzia, techniki
i dobre praktyki
zarządzania wiedzą
W ramach badań udało się mi się wypracować
oraz zebrać dwadzieścia osiem elementów determinujących dojrzałość systemów zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania. Cztery grupy komponentów opisują
najważniejsze warstwy systemu zarządzania
wiedzą. Wszystkie te elementy stanowią pewną
mieszankę dobrych praktyk oraz sprawdzonych
rozwiązań, które przy zrównoważonym stosowaniu powinny wyzwolić pozytywne efekty dla
zespołu projektowego i całej organizacji. Oczywiście każda z tych warstw wymagałaby osobnego, dedykowanego artykułu traktującego
o szczegółach jej implementacji, potencjalnych
narzędziach czy technikach do stosowania. Tutaj pozwolę sobie tylko pokrótce je przedstawić
oraz scharakteryzować.
Projektowe komponenty dotyczą stosowania choć minimalnych standardów projektowych, utrzymywania dokumentacji czy jasno
zdefiniowanych ról w naszej tymczasowej organizacji projektowej. Wdrożenie i korzystanie
z metodyki zarządzania projektami jest tutaj
istotne do utrzymania spójnego podejścia projektowego, zwłaszcza w większych strukturach.
Elementy z warstwy technicznej to typowe
dobre praktyki oraz rozwiązania, które powinny
być stosowane w projektach DEV, zwłaszcza

Projektowe

Techniczne

•
•
•
•
•
•

kształt zespołu projektowego (1)
dokumentacja projektu (2)
role do zarządzania wymaganiami (3)
role do zarządzania dokumentacją (4)
metodyka zarządzania projektem (5)
tworzenie zapisów o ukończonych projektach
(dokumentacji projektowych) (6)
• gromadzenie doświadczeń projektowych (7)
• utrzymywanie bezpośredniego kontaktu zespołu projektowego z klientem/użytkownikiem
końcowym (8)
• relokacja członków zespołu do tej samej lokalizacji (9)

• repozytorium kodu (16)
• dokumentacja kodu (poziom dokumentacji) (17)
• narzędzia, infrastruktura do zbierania wiedzy
(18)
• występowanie wewnętrznych regulacji, polityk,
standardów wytwarzania oprogramowania (proces SDLC) (19)
• występowanie wzorców, najlepszych praktyk
programowania (20)
• wspólny zbiór komponentów, bibliotek do wykorzystania (21)
• ogólnofirmowa architektura, spis komponentów, diagram przepływu, lista interfejsów (22)

Organizacyjne

Procesy wiedzowe

• procesy komunikacji (10)
• pozaprojektowe formy kształcenia pracowników
(11)
• typ relacji firma, a pracownik (np. umowa o pracę, kontrakt) (12)
• funkcjonowanie Biura Wsparcia Projektów
(PMO) (13)
• istnienie grupy wsparcia (14)
• formalne przeglądy projektów oraz postępów
prac (15)

• postrzeganie zarządzania wiedzą przez pracowników (poziom zrozumienia istotności) (23)
• motywowanie pracowników do zbierania wiedzy
(24)
• motywacja pracowników do gromadzenia wiedzy (25)
• formalne procesy zarządzania wiedzą (26)
• role wspomagające proces zarządzania wiedzą
(27)
• poziomy wymiany i dystrybucji wiedzy (np. poziom zespołu, projektu, departamentu itp.) (28)

w celu odpowiedniego utrzymywania procesu
zmian, aktualizacji czy analizy wykorzystywanych technologii w firmie. W przypadku dużych
firm, setek projektów realizowanych równocześnie pewna unifikacja na płaszczyźnie wykorzystywanych komponentów, współdzielenia
gotowych bibliotek czy jednorodnego procesu
wytwarzania oprogramowania pozwala szybciej
adresować potencjalne ryzyka na poziomie całej organizacji.
Warstwa organizacyjna składa się z komponentów dotykających formalne aspekty zatrudnienia oraz procesów komunikacji, w tym
pionowych oraz poziomych przepływów wiedzy.
Dotyczy to formalnych przeglądów projektów,
gdzie wiedza o stanie inicjatyw jest komunikowana do interesariuszy jak również wiedza
o samym projekcie, jego założeniach do innych zespołów, pionów, obszarów organizacji.
Kluczowym elementem tej warstwy są również funkcje wspomagające – istnienie biura
wsparcia projektów czy społeczności promujących wiedzę z zakresu zarządzania projektami
(np. CoE, CoP).
Ostatnią, równie ważną jest warstwa tzw.
procesów wiedzowych. Jest to złożenie elementów formalnych (poziomy dystrybucji
wiedzy, regulacje) wraz z krzewieniem kultury
dzielenia się wiedzą czy istoty wartości wiedzy
w procesie tworzenia oprogramowania.
Wdrożenie zbalansowanego systemu zarządzania wiedzą do firmy wytwarzającej oprogramowanie zwłaszcza w dłuższej perspektywie, pozwoli zbudować stabilne fundamenty, zapewni
sprężystość w działaniu oraz szybkie reagowanie na zmiany na rynku. Zdaję sobie jednak sprawę, że implementacja wszystkich dwudziestu
ośmiu komponentów jest kosztowna, a czasem
wręcz niemożliwa. Ważne jest jednak, aby firma
produkująca oprogramowanie, myśląca o długoletnim i dynamicznym rozwoju rozwijała się
równomiernie na płaszczyźnie każdej z tych
czterech warstw.

dr inż.

Przemysław
Wójcik
Project Manager & Regional Lead for Poland
in Logistics IT w UBS. Manager z doświadczeniem zagranicznym oraz krajowym głównie
w branży finansowej. Autor artykułów naukowych oraz branżowych z obszarów zarządzania
projektami oraz zarządzania wiedzą projektową.
Kontakt: wojcikkp@gmail.com

Tabela 1. Elementy determinujące dojrzałość systemów zarządzania wiedzą w projektach
wytwarzania oprogramowania. Źródło: Opracowanie własne.
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STREFA WIEDZY

Jak zostać kierownikiem projektu?
Droga krótka czy długa?
Na co zwracają uwagę pracodawcy?
Leszek Łukaszewski
Projekty i zadania realizowane przez różnorodne firmy stają się coraz bardziej złożone i często realizowane są w zmiennym
środowisku biznesowym, które wymaga
usystematyzowanego podejścia do zarządzania nimi. Coraz więcej firm dostrzega
korzyści płynące z kompetencji, jakich
dostarczają profesjonalni Project Managerowie. Obecnie to już nie dziwnie brzmiąca
nazwa zawodu, która specjalnie nikomu
nic nie mówi, ale zestawienie twardych
i miękkich umiejętności składających się
na wymagania stawiane kandydatom na
tego typu stanowisko.

Kierownik projektu jak
dyrygent orkiestry
Wybór właściwej osoby na stanowisko Project Managera jest w całym procesie zarządzania projektem jednym z krytycznych
czynników sukcesu. To od tej osoby zależy
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w głównej mierze rezultat całego przedsięwzięcia.
Najłatwiej wytłumaczyć zakres obowiązków kierownika projektu porównując go do
dyrygenta orkiestry. Tak jak dyrygent przeprowadza orkiestrę przez poszczególne partie
utworu, organizując całą grupę wykonawców
w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu,
tak kierownik projektu przeprowadza swój
zespół poprzez projekt w ramach tzw. ograniczeń projektowych. Pilnuje by przedsięwzięcie było utrzymane w ramach założonych
kosztów, zrealizowane w wyznaczonym czasie i zakresie przy jednoczesnym zachowaniu
postawionych wymagań jakościowych.

Jak zostać Project
Managerem?
Nie ma gotowego przepisu na to jak stać się
kierownikiem projektu. Ścieżka dojścia na
wymarzone stanowisko jest indywidualna

dla każdego z nas. To pewnego rodzaju mix
doświadczeń zawodowych, zdobytej wiedzy, umiejętności zarządczych i determinacji
w dążeniu do celu. Można jednak opisać pewien zbiór działań, które dadzą solidne fundamenty do budowy CV.
Szkolenia i studia podyplomowe
W codziennej pracy zawodowej na pewno
spotykacie się z szeregiem osób, które na
projektach zjadły zęby. Uważają, że wszystko robią prawidłowo. W swych działania bazują głównie na swoich odczuciach, instynkcie zawodowym i doświadczeniu. Często
brakuje jednak im podstaw, których posiadanie eliminuje często powtarzane błędy takie
jak: brak właściwej komunikacji, zrozumienia
celu projektu, czy niewłaściwej priorytetyzacji zadań. Skuteczną metodą na poznanie
podstaw zarządzania projektami, narzędzi
ułatwiających pracę oraz zrozumienia prawidłowego przebiegu projektu są studia
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podyplomowe. Na rynku dostępny jest cały
wachlarz tego typu zajęć. Czym się kierować
w wyborze? Najlepiej opiniami.
Pamiętajmy jednak, że teoria to nie
wszystko. Istotny jest także aspekt praktyczny prowadzonych zajęć.
Szkolenia w odróżnieniu do studiów stanowią jedynie pewne wytyczne. To dobry punkt
startu dla tych, którzy chcą zobaczyć czy ten
kierunek zawodowy jest dla nich.
Certyfikacje – jaką wybrać i dlaczego?
Liczba dostępnych certyfikacji powiększa się
wraz z tym, jak specjalizuje się rynek. Każda
z istniejących na rynku organizacji dostosowuje swoje usługi do zmian rynkowych
i idącego za tym wzrostu wymagań w podejściu do zarządzania projektami. Można sobie
zadać pytanie: po co te certyfikacje w ogóle
są? Z jednej strony standaryzują rynek zarządzania projektami, z drugiej zaś stanowią potwierdzenie, że wykazaliście się wiedzą z danego obszaru.
Patrząc z perspektywy kogoś, kto chce
zostać kierownikiem projektu, warto poszerzać wiedzę. Świat zarządzania projektami
podobnie jak inne dziedziny otaczające nas
na co dzień podlegają zmianom, pojawiają się
nowe trendy i narzędzia. Posiadanie certyfikatu stanowi także „twardy” element CV. Na

rynku pracy coraz częściej poszukiwani są
kierownicy projektu z konkretnymi certyfikacjami.
Determinacja
Niestety muszę Cię rozczarować!!! Jeśli liczysz, że wymarzona praca sama przyjdzie do
Ciebie to czekaj dalej, ale tylko na cud.
„Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce –
szuka powodu”. Szukaj sposobu „podłapania”
praktyki w kierowaniu projektami. Na początek możesz rozejrzeć się na przykład w obecnym miejscu pracy czy istnieje możliwość
odbycia praktyki w projekcie. Nie nastawiaj
się na kasę, tylko na zdobycie wiedzy i doświadczenia. Nie od razu będziesz kierownikiem projektu. Pamiętaj – krok za krokiem.
Jak mówi stare chińskie przysłowie „Nawet
najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku”.
A więc do dzieła! Zacznij stawiać swoje
kroki. Łap okazje, wyjdź z inicjatywą, na przykład usprawnienia jakiegoś procesu w wykonywanej obecnie pracy. Zaczynaj od małych
rzeczy i buduj swoją projektową historię.
Innym dobrym kierunkiem do wejścia
w świat project managementu są stowarzyszenia zrzeszające ludzi pracujących w tej
profesji. Rozejrzyj się na swoim lokalnym
rynku, na pewno z łatwością odnajdziesz
darmowe seminaria, spotkania i inne podobne okazje do wymiany doświadczeń i zdobycia znajomości. Poszukiwania możesz rozpocząć od strony www.pmi.org.pl.
Jak już zdobędziesz wiedzę, podłapiesz
praktykę, czeka cię krok drugi: rusz śmiało na
rynek pracy.

Na co pracodawcy
zwracają uwagę ?
Spójrzmy na rozmowę kwalifikacyjną oczami eksperta – Natalii Staskiej, HR Business
Partner, z 15-letnim doświadczeniem w HR,
która wspierała zespoły o bardzo różnym
profilu, najczęściej z pogranicza technologii
i biznesu:
„W swojej pracy zawodowej na co dzień poszukuję pracowników z określonymi predyspozycjami. Znalezienie odpowiedniego kandydata na stanowisko PM-a to proces zazwyczaj
dwuetapowy. Pierwszy etap to zapoznanie się
z CV. Drugi to rozmowa kwalifikacyjna.
Kierownika Projektu dobiera się przede
wszystkim pod kątem dwóch aspektów: zespołu, z którym będzie pracował oraz rodzaju
projektów, które będzie realizował. Dla przykładu inne doświadczenie wymagane jest
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w projektach marketingowych, inne w projektach IT. Podczas rozmowy sprawdzane jest
wiele elementów. Ważna jest dojrzałość projektowa kandydata w kontekście wykorzystywanej metodyki – frameworku, Waterfall czy
Agile, w którym pracuje zespół.
Podczas samej rozmowy kwalifikacyjnej łatwo zweryfikować czy rozmawiam z kimś, kto
rzeczywiście ma doświadczenie zawodowe
czy tylko świetnie napisane CV. Konkretne pytania dają obraz kandydata oraz dużo mówią
o umiejętności słuchania, które w kontekście
stanowiska PM-a jest o wiele ważniejsze niż
mówienie. Te dwa elementy: słuchanie i wypowiedź stanowią części tak ważnej na tym
stanowisku umiejętność komunikacji. Bardzo
Istotnym elementem sprawdzanym podczas
rozmowy jest także umiejętność analitycznego myślenia. Każdy z nas jest inny, dlatego też
nigdy nie ma takich samych kandydatów na
rozmowie.
Czasami wystarczy rozmowa i opowieść
kandydata, jakie projekty realizował, jak pracował z ludźmi gdzie napotkał problemy i jak
sobie z nimi poradził. Innym razem kandydata
sprawdza się pod kątem jego predyspozycji
zawodowych jednym z dostępnych na rynku
narzędzi.
Tajemnicy rekrutacyjnej nie odkryje, jeśli
powiem, że jest kilka pytań, które mogą pojawić się na 99% podczas rozmowy: Jaką rolę
pełniliście do tej pory w projektach? Jak duży
był wasz zespół projektowy? Jakie było wasze
umocowanie w strukturach firmy?”
Drodzy kandydaci na przyszłych kierowników projektów, życzę wytrwałości w dążeniu
do celu! Pamiętajcie:
„Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem.”
Seneka Młodszy

Leszek
Łukaszewski
Na co dzień szlifuje umiejętności zarządzania projektami, pracując jako Project Manager
w firmie Vector Solutions, specjalizującej się
w projektowaniu, integracji i utrzymaniu kompleksowych rozwiązań end-to-end. Prowadzi
projekty dla operatorów telekomunikacyjnych
oraz data center, sektora enterprise, a także
branży mediów w Polsce. W celu połączenia
praktyki i teorii ukończył studia MBA Project
Management. Hobbystycznie prowadzi bloga
agile-lives.com. Po godzinach spędza czas aktywnie. Męczy go siedzenie w jednym miejscu.
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Pracownik na ławce rezerwowych,
czyli jak zadbać o osobę bez projektu i dlaczego
nam się to opłaca?
Agata Piórkowska
Praca w firmie zajmującej się outsourcingiem kojarzy się z pracą na kontrakcie,
a ten z reguły kończy się wraz z zamknięciem projektu. To jednak błędne skojarzenie. Coraz więcej firm konsultingowych
dostrzega potrzebę zatrzymania swoich
pracowników i inwestuje w tzw. ławkę
rezerwowych. To rozwiązanie korzystne
zarówno dla zespołu, któremu zależy na
stabilności zatrudnienia, jak i firmy, która
ma stały dostęp do zaufanych i doświadczonych pracowników, gotowych do rozpoczęcia nowego projektu dosłownie „od
zaraz”.

Jak wygląda decyzja, by inwestować w ławkę
z perspektywy pracodawcy? Okazuje się, że
utrzymywanie zespołu rezerwowego może
stanowić istotną korzyść i przewagę biznesową w pozyskaniu klienta. Takie zaufane
osoby – doświadczone i wdrożone w kulturę wewnętrzną firmy, są gotowe do pracy
od zaraz, co pozwala nam rozpocząć projekt
niemalże z dnia na dzień. Alternatywą pozostaje budowanie zespołu od zera, co przy
konkurencyjności naszego rynku i długich
okresach wypowiedzenia jest bardzo wymagającym i czasochłonnym zadaniem – często
trudnym do pogodzenia z potrzebami klienta.

Na ławkę rezerwowych trafiają osoby, które
właśnie zakończyły pracę w danym projekcie
i czekają na kolejne zlecenie wewnątrz firmy.
W tym czasie otrzymują wynagrodzenie, doskonalą swoje umiejętności lub biorą udział
w dodatkowych inicjatywach. Możliwość
rozwoju w trakcie takiej krótkiej przerwy jest
kluczowa. Bezczynność szybko prowadzi do
spadku zarówno motywacji, jak i kompetencji. Pamiętajmy, że w IT kto stoi w miejscu –
ten się cofa.

Zarządzanie ławką
rezerwowych w praktyce
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Kluczem do sukcesu jest efektywne zarządzanie potencjałem, jaki oferuje nam zespół
na ławce. Doświadczenie firm technologicznych inwestujących w ławkę, pokazuje, że
najlepsze rezultaty w utrzymaniu rezerwy
na pożądanym poziomie, przynosi zaangażowanie resource managera (w niektórych
organizacjach jest to line manager lub re-

source planner). Taka osoba szybko i efektywnie łączy projekty, do których aktualnie
poszukujemy nowych członków zespołu,
z pracownikami, którzy są w firmie dostępni. Resource manager planuje również optymalny rozkład kompetencji na ławce, często
w formie „ready teams”. W SoftServe za
pracowników w rezerwie odpowiedzialne są
osoby na stanowisku TSL (Talent Success
Lead), łączącym role resource managera oraz
career advisora. TSL jest tymczasowym managerem pracownika podczas jego pobytu na
ławce i ma za zadanie nie tylko dopasowanie mu nowego projektu wewnątrz firmy, ale
również wsparcie go w rozwoju kariery. Taka
funkcja wymaga zdolności analitycznych,
szerokiego doświadczenia z obszaru HR oraz
wykształcenia w dziedzinie psychologii, socjologii lub coachingu.
Dla osób, które zakończyły pracę w projekcie, szczególnie ważne jest stworzenie planu
własnego rozwoju. W sytuacji, gdy codzienna rutyna znika, taki plan pozwala skupić się
na realizacji celów i utrzymać motywację.
Z kolei z punktu widzenia organizacji, praca
na celach pozwala na wykorzystanie inwe-

stycji w ławkę w sposób możliwie efektywny, daje też szansę na ewaluację zarówno
indywidualnego zaangażowania pracowników, jak i szerzej zakrojonych programów
związanych na przykład z retrainingiem czy
mentoringiem.
Ważne, by zaproponować pracownikom
wspólne określenie wyzwań na czas pobytu
na ławce – zgodnie z jedną z metod definiowania celów. Może to być oczywiście najbardziej znana formuła, czyli SMART (także
w wersji rozszerzonej do SMARTER) lub jedna
z alternatyw, np. EXACT bądź SPVEM. Pamiętajmy, żeby cele zostały określone w sposób osiągalny, mierzalny oraz osadzone zostały w dość krótkiej perspektywie czasowej.
Nie sprawdzi się tu raczej metoda OKR, gdzie
cel z założenia powinien być jakościowy, zaś
kluczowe rezultaty możliwe do osiągnięcia
w cyklu kwartalnym czy nawet rocznym. Jeśli pracownik rezerwy zdecyduje się na realizację celu długoterminowego (np. awans lub
uzyskanie wymagającego certyfikatu), cel
ten powinien zostać rozbity na kilka mniejszych, dzięki czemu możliwe będzie śledzenie postępów.
Warto, by zespół odpowiedzialny za resource management czy też talent success,
stworzył listę celów, z jakimi pracownicy na
ławce najczęściej pracują. Być może uda się
je pogrupować w odrębne kategorie? W ten
sposób pomożemy kolejnym ławkowiczom
w wyborze konkretnych wyzwań dla siebie,
a zespołowi wspierającemu rozwój pracowników, ułatwimy stworzenie wzorca do pracy
z celami w danej kategorii. Przykład takiej
grupy celów? Zadania podlegające pod kategorię „kompetencje techniczne” – takie jak:
nauka nowego narzędzia, ukończenie kursu
technicznego lub udział w programie mentoringowym. Osobnymi kategoriami mogą być
cele związane ze spełnieniem kryteriów do
awansu, zmianą ścieżki kariery, a także rozwojem kompetencji miękkich, biznesowych
lub językowych.
W procesie zarządzania ławką przydatne
będzie również stworzenie mapy kontaktów wewnątrz organizacji, połączenie osób,
których cele są zbieżne, a następnie facylitacja współpracy między nimi. Z kim i w jakim zakresie mogą współpracować osoby
w rezerwie? Z działem szkoleń (np. poprzez
poprowadzenie wewnętrznego warsztatu
w zakresie swojej specjalizacji), z działami
marketingu/employer brandingu (np. poprzez
przygotowanie prezentacji na konferencję
branżową lub napisanie artykułu eksperckiego), czy wreszcie bezpośrednio z bizne-

sem (tymczasowe dołączenie osoby z ławki
do zespołu sprzedażowego lub też zespołu
realizującego już projekt komercyjny). Dobrym pomysłem – zarówno z punktu widzenia wizerunku firmy, personal brandingu
naszych pracowników, jak i realnego wpływu
na rozwój branży, będzie także wsparcie projektów open-source czy też zaangażowanie
się w budowanie społeczności skupionych
wokół danych technologii bądź specjalizacji.

Projekty wewnętrzne –
wartość dodana dla firmy
Narzędzie do automatyzacji niektórych czynności w dziale księgowości, mobilna aplikacja
służąca do rezerwacji miejsc parkingowych
dla pracowników biura czy strona internetowa ufundowana jako nagroda w konkursie
dla organizacji pozarządowej – to niektóre
z przykładów projektów wewnętrznych, które z powodzeniem mogą realizować osoby
przebywające na ławce rezerwowych. Takie
działania nie tylko kreują dla pracowników
rezerwy realne, często bardzo ambitne zadania, ale i pomagają wdrażać niezbędne
usprawnienia w firmie czy też realizować
działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Na naszej ławce stawiamy na praktykę,
angażując pracowników rezerwowych
w działania w projektach wewnętrznych.
Wspólnie tworzymy rozwiązania, które są
zgodne z potrzebami biznesowymi SoftServe, a praca każdego członka zespołu jest oceniana tak samo – niezależnie
od tego czy działa on na potrzeby wewnętrzne firmy czy dla klienta.
– mówi Agnieszka Plusczok,
Project Manager w SoftServe.

Model zarządzania ławką rezerwowych, jaki
wypracowaliśmy i w dalszym ciągu rozwijamy, zakłada ścisłą współpracę pomiędzy
członkami zespołu Talent Success, PM-em
prowadzącym projekty wewnętrzne oraz
oczywiście pracownikami przebywającymi
aktualnie w rezerwie. Regularna komunikacja z przedstawicielami biznesu oraz prognozowanie zapotrzebowania na konkretne
kompetencje w nadchodzących projektach,
pomaga nam w wyborze narzędzi i technologii wykorzystywanych w działaniach wewnętrznych. Osoby z ławki zdobywają w ten
sposób umiejętności, które w przyszłości
wykorzystają w pracy dla klienta. Taki etap
w ich karierze, dający możliwość praktycznej
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nauki nowej technologii w przyjaznym, ukierunkowanym na rozwój środowisku, bywa też
impulsem do zmiany ścieżki zawodowej.
W świecie projektów wewnętrznych nie
brakuje także wyzwań. Kluczowa jest tutaj
rola PM-a, który będzie stanowił niezbędne
constans przy dynamicznie zmieniającym się
zespole oraz skupi na sobie odpowiedzialność za rozpoczęte przedsięwzięcia. Zlecenia
dla klienta zawsze będą miały wyższy priorytet. Musimy więc nastawić się na pracę
w krótkich sprintach, wybór projektów, których cykl życia mieści się w granicach 3-4
miesięcy, możliwość szybkiego przekazania
obowiązków (gdy dany pracownik rozpoczyna przygodę z kolejnym projektem komercyjnym), szybką alokację nowych członków
zespołu rezerwowego, jak również czasowe
wstrzymanie prac nad jednym z projektów
(jeśli nie mamy aktualnie dostępnych osób
o danych kompetencjach) i skupienie się na
rozpoczęciu lub kontynuacji innych.

Ławka dobra dla każdego
Wykorzystanie zasad funkcjonowania i zalet
ławki rezerwowych jest możliwe nie tylko
w dużych firmach z branży outsourcingowej
czy konsultingowej. Mniejszy software house
może postawić na współpracę z innym, podobnym do siebie podmiotem, i czasowo skorzystać z pomocy osób, które aktualnie nie
mają projektu u swojego pracodawcy. Jedna
ze stron zyskuje kompetentne wsparcie, druga czasowo obniża koszty, bez konieczności
rozstania ze swoim zespołem. Niezależnie od
wielkości firmy, przyjętych założeń budżetowych czy specyfiki realizowanych projektów,
inwestycja w ławkę może okazać się decyzją
biznesową, która zapewni nam istotną przewagę nad konkurencją.

Agata
Piórkowska
Lider zespołu Talent Success w SoftServe. Od
2012 roku związana zawodowo z branżą IT
w obszarze resource management, zarządzania rozwojem talentów, a także rekrutacji i HR.
Z wykształcenia psycholożka i filozofka. Miłośniczka podróży, zakochana w Afryce, gdzie
z pasją fotografuje safari. Właścicielka dwóch
niepolujących psów ras myśliwskich i całkiem
ostatnio zadbanego ogródka.
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STREFA PRAKTYKI

Metryki sprzyjające zwinności
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. XIII
Ada Grzenkowicz
Najlepsze praktyki, wymiana wiedzy, dobre rady, przydatne narzędzia – wszystko to znajdziemy w książkach o zarządzaniu projektami, blogach i artykułach
umieszczanych w sieci, w odpowiedziach
kolegów i koleżanek z pracy czy podczas
spotkań branżowych na konferencjach
i innych wydarzeniach. Z jednej strony
wszystko to jest łatwo dostępne, z drugiej
ciągle czegoś szukamy. Nadal poszukujemy idealnych narzędzi, które pomogą nam
zakomunikować albo nawet rozwiązać nasze projektowe wyzwania. I choć często
są one bardzo pomocne, zdarza się nam
zapomnieć, że najlepsze są te najprostsze,
czasem wręcz banalne. W tym numerze
chciałabym poruszyć temat przydatnych
metryk oraz sposobu ich wykorzystywania
w projektach realizowanych zwinnie.

Miara sukcesu
Siódma zasada Agile mówi, że podstawową
miarą postępu jest działające oprogramowanie. To właśnie gotowy, działający produkt
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powinien być naszą podstawową metryką,
gdy pracujemy wykorzystując zwinne podejście. Spełniając kryteria definicji ukończenia
(DoD – Definition of Done) danej funkcjonalności wiemy jak nam idzie. To w zasadzie powinno wystarczyć, jednak sami wiemy z własnego doświadczenia, że nie zawsze tak jest
i często musimy pokazywać o wiele więcej
z różnorakich powodów.

Ważny jest cel
Metryki oraz ich graficzna prezentacja potrafią zdziałać wiele. Muszą być odpowiednio
dobrane do naszego projektu, zespołu czy
firmy. Ważne jest także to, aby były zrozumiałe przez ich odbiorców. Będąc w roli
Scrum Mastera, Agile PM-a, Release Train
Engineera, czy innej podobnej roli, w ramach
której wspieramy zespół pracujący zwinnie,
spoczywa na nas obowiązek transparentnej
komunikacji pomiędzy zespołem, a Właścicielem Produktu (PO – Product Owner)
i interesariuszami. W agile’owym podejściu
dużo mówi się o transparentności, czyli by-

ciu przejrzystym. Metryki w tym kontekście
powinny być zatem takie same dla wszystkich. Mają pokazywać jaki jest postęp prac
i jakość tego co robimy. Nie powinniśmy nimi
manipulować i fałszować faktycznego stanu
rzeczy. Pamiętajmy, że tak zwane malowanie trawy na zielono nigdy nie przynosi nic
dobrego, a z własnego projektowego ogródka wiem, że można nawet zły stan projektu
przedstawić kilkoma grafami tak, aby inni zobaczyli że jest całkiem dobrze i ukryć to, co
niewygodne.
Dzięki metrykom możemy komunikować interesariuszom obecny stan, ale też
prognozować przyszłe rezultaty. Pomagają
nam one także w prezentacji dostarczanej jakości, a co najważniejsze: ich analiza
może okazać wyjątkowo pomocna w identyfikowaniu najistotniejszych problemów,
które – jeśli rozwiążemy – powinny przyczynić się do poprawy jakości, prędkości lub
terminowości dostarczania. Metryki pomogą
również zespołom w planowaniu kolejnych
iteracji, sprawiając że przewidywalność dostarczenia będzie większa, a tym samym

nież być wyższy 100% – dzieje się tak, wtedy
kiedy zespół dostarczy więcej niż zaplanował. SAFe® mówi, że powinno nam zależeć na
przewidywalności powyżej 80%, taki wynik
możemy uznać za satysfakcjonujący. Choć
przewidywalność w SAFe® liczona jest nieco
inaczej i dotyczy okresu 4-6 sprintów i sumy
punktów wartości biznesowej dowiezionej
vs. zaplanowanej, to jest to z pewnością
kierunek jaki powinniśmy obrać dla naszych
zespołów.

Rys. 1. Burndown chart – wykres spalania dla jednego z zespołów w projekcie.
Przedstawia ile pracy na przestrzeni jednego sprintu zespół wykonał dla velocity
na poziomie 45 punktów. Źródło: opracowanie własne.

sam zespół bardziej wiarygodny. Dzięki nim
możemy łatwiej zbudować dobre relacje
i zdobyć zaufanie kluczowych interesariuszy,
a w takim otoczeniu zawsze pracuje się dużo
przyjemniej.

Podstawowe mierniki
W Scrumie najbardziej powszechną i podstawową miarą jest prędkość zespołu (ang.
velocity). Jest to suma wszystkich estymat
dla poszczególnych historyjek użytkownika
lub zadań, które zespół ukończył w danym
sprincie. Ważne, aby zespół określił co estymuje, a czego nie. W większości zespołów, z którymi pracowałam, najczęstszymi
przypadkami elementów niewycenianych
były błędy, zadania techniczne związane
z dostępnością środowisk, itp. Najogólniej
chodzi o pracę, którą trzeba wykonać, ale nie
jest ona wartością dodaną dla budowanego
produktu. Naszym celem jest uzyskanie równej prędkości zespołu, dzięki czemu łatwiej
jest nam komunikować co i kiedy będziemy
w stanie dostarczyć, a także wywiązywać się
ze swoich zobowiązań (ang. commitment).
Zmierzone i stabilne velocity ułatwia zespołowi planowanie.
Przepustowość lub zdolność zespołu
(ang. capacity) to kolejny ważny miernik, bez
którego zespół zwyczajnie nie będzie w stanie dobrze zaplanować kolejnych iteracji.

Capacity zespołu powinno być weryfikowane co sprint. Może ono być różne ze względu
na wiele czynników. Licząc je powinniśmy
zweryfikować dostępność poszczególnych
członków zespołu (np. urlopy, szkolenia,
zwolnienia lekarskie), ilość błędów, technicznych zadań do wykonania, wsparcie produkcji, czy wdrożenia oraz wszelkich innych
aktywności, które mogą obniżyć dostępność
zespołu w stosunku do zadań, nad którymi
pracują by zrealizować swój cel sprintu. Capacity jest miernikiem, który musimy zawsze
stosować i przedstawiać razem z velocity zespołu. Tylko wtedy jesteśmy w stanie
wiarygodnie planować i przedstawiać to co
udało nam się zrealizować. Bardzo pomocne
w obliczaniu capacity zespołu są kalkulatory w Excelu bądź innym narzędziu, które
pozwoli nam szybko policzyć, ile punktów
może zespół wziąć w danym sprincie. Im dłużej pracujemy z zespołem, tym łatwiej będzie
nam wprowadzić średnie wartości dla poszczególnych elementów, które zmniejszają
przepustowość zespołu.
Przewidywalność (ang. predictability) zespołu, którą pokazujemy wynikiem procentowym, jest niczym innym jak ilorazem sumy
punktów ukończonych elementów w stosunku do ilości punktów zaplanowanych. Im
bliżej 100%, tym oczywiście wyższa przewidywalność, a także zaufanie interesariuszy
do powierzonej pracy. Wynik ten może rów-

Rys 2. Przykładowe metryki dla zespołu.
Źródło: opracowanie własne.
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Dbanie o jakość
Liczba błędów. Tylko i aż tyle już pomoże nam w weryfikacji naszej jakości. Liczba
zgłaszanych błędów jest źródłem danych
o tym, co możemy w naszej pracy poprawić.
Przy okazji retrospektywy powinniśmy przedstawiać zespołowi liczby, a także analizę
związaną z przyczynami zgłaszanych błędów.
Możemy również mierzyć je w zależności od
częstotliwości ich występowania, kategorii
czy priorytetu. Wszystkie te kryteria zawsze
warto ustalić z zespołem i interesariuszami,
aby mieć spójne dane. Nieraz pewnie spotkaliśmy się z tym, że ktoś zakłada nam na
przykład wyłącznie krytyczne błędy, bo chce
aby zostały one szybko naprawione. Nierzadko zdarzają się także błędy, które de facto są
nowymi wymaganiami i je powinniśmy odrzucać, pokazując także jaki procent błędów
odrzucamy i z jakich powodów, tak by unikać
podobnych sytuacji w przyszłości.
Błędy można również przeliczać względem liczby wykonanych historyjek. Im niższy współczynnik, tym lepsza jakość. Możemy także z zespołem zdecydować o tym
aby poza błędami oznaczać zablokowane
historyjki. I tak zwane blokery (ang. impediment) również odnotowywać i transparentnie pokazywać w ramach podsumowania
sprintu.
Czas rozwiązania błędów – to może okazać się zdecydowanie pomocne w przypadku
pracy dla klienta zewnętrznego. Mierząc czas
rozwiązywania błędów w zależności od ich
priorytetów od momentu zgłoszenia do ich
rozwiązania pokazujemy, że wywiązujemy się
z naszych umów. Takie metryki, o ile oczywiście są dobre, mogą nam pomóc w zdobyciu
nowego klienta, bo podnoszą naszą wiarygodność.
Pokrycie testami (ang. code coverage)
to metryka wyrażona w procentach, która
pokazuje jaka część kodu napisanego przez
developerów jest zweryfikowana testami.
Dobry wynik pokrycia testami z pewnością
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Opłacalność
dostarczanego
rozwiązania

Rys. 3. Lead time.
Źródło: https://www.scaledagileframework.com/

przyczyni się do mniejszej liczby zgłaszanych
błędów. Metryka ta może okazać się istotna
gdy chcemy właśnie zmniejszyć liczbę błędów, a do tej pory nasz zespół nie skupiał
się zanadto nad testowaniem dostarczanego
kodu.

Realny plan
Realny plan to przede wszystkim dostarczenie tego, czego chce klient w określonym
czasie. Stosując zwinne podejście tworzymy plan w oparciu o określony budżet
i czas. Zlecający projekt może określić, ile
czasu nam daje i jaki budżet przeznacza na
daną pracę, my – jako zespół – określamy,
co jesteśmy w stanie dostarczyć w ramach
powyższych ograniczeń, skupiając się oczywiście na tym, co jest dla naszego klienta
najważniejsze. Jest to ogromna przewaga
zwinnego podejścia względem tradycyjnego,
gdzie często chcemy całość zakresu projektu
mieć dostarczoną w określonym czasie i budżecie. Niezależnie czy pracujemy dla klienta zewnętrznego czy wewnętrznego, zależy
nam na dowiezieniu tego, do czego się zobowiązujemy. Aby jeszcze lepiej dostarczać
możemy wprowadzić dwa kolejne mierniki,
które możemy analizować i na ich podstawie
poprawiać się jeszcze bardziej, dostarczając
wartość klientowi jeszcze szybciej.
Lead time i cycle time to dwie metryki,
które przedstawione na grafach mogą nam
wiele powiedzieć o naszej sytuacji i są zdecydowanie najczęstszym powodem do przeanalizowania i szukania usprawnień w naszej
codziennej pracy. Dzięki temu szybciej dostarczymy wartość użytkownikom, co często
przekłada się na zdobycie nowych klientów,
zwiększenie udziałów w rynku, a tym sa-
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mym lepsze wyniki finansowe naszej firmy.
Lead time to okres czasu jaki mija od momentu zgłoszenia zadania/funkcjonalności
do wdrożenia go na produkcję. Cycle time to
natomiast całkowity czas pracy nad realizacją zadania lub zamówionej funkcjonalności.
Pierwszy z tych parametrów bardziej interesuje klienta, bo dzięki temu wie, ile będzie
mniej więcej czekał na zamówioną funkcjonalność. Natomiast drugi jest dużo bardziej
interesujący dla samego zespołu, bo dzięki
niemu jest w stanie zobaczyć gdzie znajdują się tak zwane „wąskie gardła” i nad czym
warto pracować, aby jeszcze lepiej zoptymalizować swoją pracę.
Metryki czasu zamówienia i cyklu realizacji są bardzo ważne gdy stosujemy podejście
Kanban, bez nich wręcz możemy stwierdzić,
że nie pracujemy w prawdziwym Kanbanie.
Ważne jest zwłaszcza dla cycle time aby na
podstawie flow zespołu znaleźć te aspekty
pracy zespołu, które powodują największe
przestoje albo zajmują zbyt dużo czasu. Im
lepiej zwizualizowana jest tablica zespołu,
tym łatwiej będzie nam dojść do właściwych
wniosków i pracować w pierwszej kolejności
nad usprawnieniami, które znacząco wpłyną
na skrócenie czasu cyklu realizacji.

Koszt jednego story point (miara estymacji
historyjek w Scrum) można dość łatwo policzyć. Znając koszt poszczególnych członków
zespołu oraz jego prędkość możemy najpierw
poznać ile kosztuje nas praca całego zespołu
przez jeden sprint, a znając velocity będziemy również znali koszt dostarczenia jednego
story pointa. Przydatne może się to okazać
w doborze rozwiązań i priorytetyzacji kolejnych wymagań. Znając te wartości, możemy
także łatwiej uzasadniać, dlaczego pewnych
funkcjonalności zwyczajnie zespół nie będzie
realizował, bo są zbyt drogie w stosunku do
ich ważności i wykorzystywania przez użytkownika końcowego.
W przypadku skalowania, gdy pracujemy
z kilkoma zespołami, możemy porównywać
także ten koszt i starać się zoptymalizować
koszty dostarczania. Mnie osobiście ta metryka w połączeniu z szerszą analizą pomogła
w ułożeniu pracy dla pięciu zespołów i zaplanowaniu zmian, a także zwróceniu uwagi na
już utopione koszty w niektórych, skomplikowanych rozwiązaniach, z którymi zespoły
nie mogły sobie poradzić. Wpłynęło to na
decyzję osób odpowiedzialnych za produkt
o zawieszeniu dalszych prac.

Wartości i samopoczucie
zespołu
Nie od dziś wiadomo, że zmotywowany i zadowolony pracownik, to zaangażowany pracownik. Jeśli dobrze się czujemy w naszej
pracy i zwyczajnie lubimy do niej chodzić,
wówczas jesteśmy bardziej wydajni i efektywni, popełniamy mniej błędów i staramy
się wykonać powierzone prace jak najlepiej.
Tym samym nasze produkty są lepszej jakości
i częściej dostarczane są w deklarowanym
czasie. Stąd tak ważne jest również mierzenie tego jak się mają ludzie, z którymi pracu-

Rys 4. Obliczenie kosztu jednego story pointa
Źródło: Opracowanie własne.

kieta przyda się w momencie kiedy tworzymy
nowy zespół, bądź decydujemy się na zmianę
podejścia. Transformacja w kierunku Agile
niesie za sobą dużo pułapek i żeby wiedzieć
czy idziemy w dobrym kierunku warto pytać
o to naszych pracowników, tak aby lepiej się
komunikować, planować i wdrażać kolejne
zmiany.

Przerost formy nad
treścią
Rys 5. Happiness index podczas retrospektywy zespołu.
Źródło: opracowanie własne.

dotyczyć jedynie motywacji i samopoczucia
członków naszych zespołów. Inne mogą być
bardziej rozbudowane i pomocne, zwłaszcza
jeśli chcemy wiedzieć, czy sposób pracy odpowiada pracownikom, a także czy pracujemy
wedle ustalonych założeń. Możemy oprzeć
ankietę o wartości Scruma i zapytać o to, czy
wartości jakie są fundamentem naszej pracy
są rozumiane i szanowane przez zespół, jak
i jego otoczenie. Bardziej rozbudowana an-

Fot. stock.adobe.com

jemy. Możemy to robić za pomocą rozmów,
ankiet czy różnych innych narzędzi. Ważne
by robić to regularnie i mieć jeden stały miernik, który pokaże nam, gdy zaczyna dziać się
coś złego, aby w porę zareagować.
W sieci możemy znaleźć wiele inspiracji
dotyczących tzw. happiness index czy też
team radar albo health check. Wszystkie
one pomogą nam mierzyć jak się ma nasz
zespół. Jedne są mniej rozbudowane i mogą

Nie potrzebujemy wielu metryk, wystarczy
kilka dobrych, które pokażą nam jak nam
idzie, gdzie jesteśmy w danym punkcie czasu.
Dobrze przygotowane grafy oraz metryki pomogą nam szybko zidentyfikować największe
problemy. Ważne, abyśmy regularnie zbierali
dane, udostępniali je naszym zespołom i potrafili wyciągać właściwe wnioski oraz akcje,
tak by stawać się jeszcze lepszym zespołem i na końcu każdego kolejnego sprintu
mogli świętować następne sukcesy. Możemy tworzyć grafy, które pokazują trendy
i jak poszczególne wskaźniki zmieniały się
na przestrzeni czasu. „Mniej, często znaczy
więcej” – niech ta maksyma przyświeca nam
przy tworzeniu raportów przedstawiających
postępy naszej pracy. Już kilka prostych grafów będzie w stanie więcej zakomunikować
niż wielostronicowe opisy czy kilkugodzinne
konferencje. Nie zapominajmy również komunikować i świętować nawet najmniejsze
sukcesy związane z lepszymi wynikami i poświęconą pracą nad ich poprawą. Nic tak
dobrze nie wpływa na poprawę dostarczania
czy jakości produktu, jak zasłużona pochwała i nagroda dla zespołu, choćby w postaci
wspólnego wyjścia integracyjnego.

Ada
Grzenkowicz
Certyfikowany Project Manager, RTE, Scrum
Master i Agile Coach. Od 2013 r. wolontariusz
PMI PC Gdańsk Branch. Zawodowo Scrum Master i Agile Coach w Nordei. Nieustannie rozwija swoje kompetencje, 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. Chcesz
pozostać w kontakcie, podzielić się opinią o jej
artykule lub polecić interesujące narzędzie, napisz na: ada.grzenkowicz@pmi.org.pl.
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What the pandemic outbreak
taught us about remote work?
Milena Henszke
Whether we wanted or not many of us
were forced to find themselves in the new,
virtual, remote reality and occasional remote work has become a new standard. At
the very beginning I asked myself some
questions. How to keep the team engaged
and motivated? How to effectively organize meetings, workshops or trainings?
How to survive in the current situation?
I share experiences and result of “How to
work remotely with your team” meeting
series that I organized at Lufthansa Systems company.

How to keep the team
spirit and motivation
when moving to remote
work?
First of all, take care of the things that you
would take care of while working in the office.
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Do not impose all possible solutions, let the
team self-organize, set the rules for cooperation, observe and ensure transparency. Use
technology and transfer physical boards,
flipcharts, boxes, sticky notes to a virtual
tool. Applications like MS Teams, Slack, Miro
or Mural will be very helpful. For physical
boards or flipcharts – platforms for collaborative online collaboration such as Miro (free
license with restrictions) or Mural (30 day
free license) will be useful. You will be able
in real time cooperate with several people on
one board by choosing from pre-built templates or creating your own. The Retro box
channel – a virtual version of the box, for
gathering topics during the sprint which will
be discussed during the retrospective, will be
perfect as a channel in the MS Teams application or Slack room. Using video during the
meetings would also be a good habit, which
for many people, especially at the beginning,
can be challenging. So how do you encour-

age team members to use video during calls?
Start using it by yourself to encourage others.
In MS Teams, you can blur the background
in case someone does not want to show
their workplace or change the background
to one of the available images, or your own
image. In many companies using video calls
is not a standard, so ‘thank’ the team having
a chance of seeing them. It is worth taking
care of informal interactions, where the
team members are able to say hello, connect
and have a coffee or work together. One of
the solutions I used was creating the MS
Teams channel called “Open space chatting”
where the team opens a meeting at any time
for coffee conversations, office/open space
discussions, or talk about non-work related topics. A good solution is also the “good
morning” message, where the team greets
each other in the morning and say goodbye
when finishing the work. Another solution
are meeting series for morning coffee with

the team. This allows you to maintain integration, maintain interactions that were very
strong while working in the office. One of the
ideas I have created is a separate MS Teams
channel dedicated strictly to topics related
to work, we call it the “Home office” channel – there we exchange ideas, ask for help,
talk about topics related to daily work and at
any time we open a meeting for brainstorming or work together. A good way to maintain
team spirit can be the challenge to create a
collage of photos during remote work. Each
team member sends a photo of how he
works from home. Photos are used to create
a collage that is published on the company’s
channel together with a nomination for the
challenge for the next team. Having a beer or
team computer games after work can also be
helpful in maintaining interaction.

Online workshops – you
can do it!
Before an online workshop, it is worth to
form a solid preparation. Create clear guidelines for all participants, prepare and send the
agenda (remember about frequent breaks).
Provide as much information as possible in
advance. If you plan to use the online tool,
make sure you explain how it works. If you
plan to work in groups, take care of a person
to help with facilitation. Check the connec-

Source: Own materials. Application: Mural

tion and go through the prepared agenda to
avoid technical surprises. Remember to stick
to the scheduled time box.
A good solution for conducting an online
workshop with group work is to use the
Mural (collaborative tool) and MS Teams
application (division into rooms/groups). In
the Mural, you can create a virtual space for
cooperation that will perfectly reflect traditional flipcharts, electrostatic boards, post
it’s and drawing walls. It will be helpful to
add all elements/charts to the agenda “outline”, thanks to which meeting participants

will be able to easily move to the appropriate
place of the workshop.
By combining the Mural with the MS
Teams application, you can easily divide
participants into smaller groups working in
separate virtual rooms at the same time as
well as allowing everyone to return to the
main virtual room to share the result of their
work. Each group has its own element on the
board with a link that leads to the appropriate room.
During virtual workshops, when maintaining the group’s attention, focus and energy is
very demanding, the role of facilitator is invaluable. Proper preparation, focus, meeting
dynamics and constant research about new
tools and solutions can be the key to success.
Do not forget to always collect a feedback
from the group to improve your workshop
every time.

Self-survival – don’t
forget about yourself!
Without our daily routine or commuting
to work, moving to remote work mode is a
challenge. I would like to share tips on how
not to get crazy and persevere in the virtual
world. Do you check your emails first thing
after waking up? Are you comfortable lying
in bed or on the sofa sitting in pajamas?
Oh yes! This strategy will work for the first
few days, because after a while it can affect
your body. Take care of the right space and
workplace. Organize the necessary equipment, avoid sitting on the couch and remember to ensure a comfortable working position
whenever possible. If possible, organize a
secluded place (desk/table) where you can
Source: Own materials. Application: Mural
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focus. Explain to your family or flat mates
your need of having calm place to work, set
boundaries – I’m in a meeting / I’m working = do not disturb. Communicate your
availability clearly. What is your morning
routine? Get up, dress up in comfy clothes
or keep a company dress code and prepare
yourself for work. Do not start work immediately after waking up, and even worse sitting in pajamas. The time you would spend
on the road to work, use for morning exercises, yoga or tasty breakfast. What are your
habits at work? While working remotely, we
often throw ourselves into work, time runs
away magically, and everything we need is
at hand. It is a good idea to specify working
hours and breaks. Take short breaks every
1-2 hours while working remotely. Go to
the balcony, breathe, refresh your mind and
stretch your body to add some energy. This
is currently not possible to go out for a lunch
with your coworkers or have a coffee break
in the kitchen. However, do not forget about
meals and drinks. Before starting work, it is
worth preparing a jar of water for the whole
day to ensure your hydration. Plan also lunch
breaks (maybe a virtual lunch with coworkers?), coffee or a small snack, preferably at a
fixed time of a day. Separate your life from
work. After work clean up your workstation,
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hide/close the equipment until the next day.
Do not use work equipment when you are
not working. Let your brain understand that
you are “after” work. Run, exercise – even
half an hour of exercise or a walk (in the park
or neighborhood) after work will help you to
keep your mind clean. Keep discipline and
follow which day of the week is today. Remember what you / your family used to do
while going to the office/school. At a time
when contact is both needed but also difficult – take care of relationships. Keep in
touch with other people, call, send message
and join a virtual chat room with coworkers.
Do not forget that some colleagues may be
in quarantine, unable to leave the house, or
simply struggling with the current situation.
Remember to support and contact them.
Maintaining a healthy level of social interaction is the key to success. Certainly, each
of us is in a slightly different situation, has
different working conditions and different
needs. However, I believe that the above
tips can be helpful. Do not you have any
habits and remote work is difficult for you?
Take small steps – inspect, adapt & repeat –
observe what works well for you and what
makes you even more tired than working
from the office. Keep up the good habits and
put them in your daily routine, act!

Summary
The coronavirus outbreak has certainly revolutionized the realities of many companies,
and we’ve just completed an accelerated remote work course, a distributed team course,
and an agility and self-organization exam.
Over time, people will return to normal life
and we will be able to work from the office
again, meet friends and family. Until then,
let’s try to make the most of this difficult
and changing time. I think this lesson has
given us solid knowledge, increased trust in
organizations and approach to remote work.
Good practices, new tools and habits will
stay with us for longer.

Milena
Henszke
Scrum Master at Lufthansa Systems. Constantly developing competences in the field of
agility and leadership. She has been associated
with PMI Gdańsk Branch since 2015. In free
time, she discovers the world planning smaller or larger trips around the world, cycling and
learning Spanish.
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Project failure – experience
that ultimately paves the way
to success
Anna Gambal
In every environment and every project there are ups and downs which are
teaching you how to act and what to
avoid. Retrospectives, lessons learned
and post-mortem analysis may sound as
buzzwords once you are still on the crest
of a wave in your project. What will happen if you fail? In the midst of failure it is
even harder to think about them but projects that are not going so well as they
suppose to offer the gift of opportunity to
re-validate and learn from mistakes.

Experience of failure
If you are still on your success path as a project manager and you have managed, possibly with superhuman effort, not to fail any
project yet, you may think this is irrelevant.
Maybe, you assume that when a failure hap-

pens you will just swallow it and make sure
it will never happen again. Possibly it is not
as simple as that but also not so complicated. Certainly, you need to use it in the
best possible way. Think about the failures,
these are usually the most painful but most
memorable lessons learned that we have.
What’s the most crucial in such situations
is ability to do backwards analysis to assure
that issues, which led to failure, will not be
recurred and you with your future team do
not repeat the same wrong patterns. You
would possibly say now: “each situation is
different, there are various organizational and
environmental factors impacting certain projects – patterns are not repeatable”, which is
a misleading way of thinking. Let me point
out what is most precious in learning on mistakes in the projects and then ask you for
reflection on it.
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Take your lesson
Failure might not relate only to a full project
which was unsuccessful, it may be a phase,
a group of tasks or some part of the project.
What is essential to reconsider? These are
lessons learned – they cannot be neglected. Obviously you should not only reflect on
them when something is going wrong, neither only at the end of the project. The clue
is that lessons learned capturing should be
iterative process during the duration of the
project. You may incorporate some milestones for lessons learned in your project
or make sure a retrospective mechanism is
embedded in the project processes – these
are the best practices. It’s recommended to
keep track of what went wrong and what
went well in a lessons learned log. It can be
a tracker or a Confluence page with minutes
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Q4

Change to cost, scope, schedule and/or
quality were managed effectively. *

Rating

Q5

Issues that arose throughout the project
were managed effectively. *

Rating

Q6

I understood my role and responsiblities
on the project.

Rating

Q7

I was adequately involved/informed in/of
project decisions.

Scale

Q8

My Project Team worked well together.

Rating

Diagram 1. Phases of gathering lessons learned
Source: https://www.pmi.org/learning/library/lessons-learned-next-level-communicating-7991

Q13

If you had it all to do over again, what
would you do differently? *

Essay

of the meetings including action items –
whatever works the best and let you capture
as well as share what you experienced.

Q14

What recommendations would you make
to others doing similar projects? *

Essay

Q15

How project execution could be
improved? *

Essay

Q16

What surprises did the team have to
deal with? What project circumstances
were not anticipated? *

Essay

Identify

Document

Identify
Document
comments and
and share
recommendations findings
that could be
valuable for
future projects

Analyze

Analyze
and organize
for application
of results

Start with “Why?”
Let me relate here to an example of the project which delivered most of the scope but
with the slippage of time and budget. 10%
of the functionalities were not delivered at
all – descoped during the project with the
acceptance of the Client but still did not
satisfied them. Slippage in timeline was 10
working days (in the scale of 4 months). This
was obviously not a fully positive delivery
of the project. In such situation, first of all
identify what happened – most important is
to start with “Why?” – as Simon Sinek says.
Typically lessons learned are considered from
2 sides – do not focus only on negative elements of the project – think also about positive practices, processes, behaviors that let
you and the team deliver mentioned 90% of
the scope.
“Why?” for problems that appeared is vital
to understand. Identify first what were the
issues to get into identification of root causes as a next step. In mentioned example
problems were: incomplete scope delivery,
slippage in the timeline, dissatisfaction of
the customer.

Brainstorm, gather
feedbacks, summarize
To make sure you do your homework after
the failure, identification of the problem as
well as root causes is significant (see Diagram 1). The best format is to prepare lessons learned session, brainstorm on what
was good, what was bad and what shall be
improved. Multi-levels analysis together
with the team is possibly the most effective
way of gathering comprehensive view. Other
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Store

Store in
a repository

Retrieve

Retrieve
for use
on current
projects

formats may be soliciting feedback through
surveys or interviews and having a meeting
to go back and reassess what was collected.
Focus meetings or dedicated lessons learned
meetings can be utilized as well to give you
opportunity to brainstorm and summarize
the feedback. What might be a good practice is to try to capture feedback from team
members anonymously. This grants people
freedom to give true real response. In mentioned case of project, post-mortem analysis
was conducted through survey summarizing
holistically what was happening during the
project. From experience perspective I would
recommend to ask the Team and stakeholders about such areas as:
• Communication,
• Scope and objectives,
• Changes,
• Issue management,
• Roles and responsibilities,
• Cooperation,
• Processes,
• Improvements,
• Things that each person took for themselves form that project.
Questions might be formed in different
way – try dissimilar types of questions –
closed, opened with various approaches to
the topic. Main aim is to collect as much
information as possible, which can give you
valuable picture of “do’s” and “don’ts” within
your project.
Example of the questions you can see on
Diagram 2.

Document, analyze
After the collection it’s time to verify, synthesize and document. Documentation
might be a key to solid understanding of
what was gathered. During that process
we document “why?” problems appeared.

Diagram 2: Example of survey questions
Source: own materials, SurveyPlanet.com

Discenza, R. & Forman, J. B. in their article
are mentioning that categorizing, classifying or grouping of the failure factors /
root causes “helps to focus the assessment
and recovery planning task around few broad
categories, for which there are numerous assessment tools, recovery planning techniques,
and a reasonable amount of assistive literature.”1 You can actually use different methods, one which I selected to present collected information, is one of most popular
quality tools used in Lean Six Sigma “Analyze Phase” – Ishikawa diagram (Diagram
3), showing cause-effect relations between
the factors. Failure factors gathered have
been categorized and categories put on the
main bones of the fish to which failure factors from each group point out. Next step
is identification of major root causes and
prioritization of them. I recommend to create a ranking during lessons learned meeting
to understand the list of those factors that
were most adverse.
Once having failure factors gathered and
visualized you can easily consider within focus group how to do it better next time, not
to allow failure factor to appear. This is how
you get into the point, when most significant improvements/recommendations that
would have mitigate the risk of failure are
identified. This list of the recommendations
should be the one that other teams and PMs
will be mostly interested in. With that don’t
forget to figure out what was outstanding, what went really well, which practices

helped you to deliver 90% of scope, what
team and you learned thanks to that. In my
view especially the last one is most precious
one.

Communicate and let
others take from your
lesson
Once you reviewed summary of lessons
learned with the Team and main stakeholders this is not the last point that PM should
cover. It is vital to make sure your peers, PMs
can learn from the failures. Some companies
are gathering such lessons learned centrally,
others tend to have less structured processes for that. All in all you can help others and
share it in any form which may be suitable
for your organization. This can support others in retrieving useful lessons learned for
projects. Lessons learned base can also help
you in your future endeavours. Do not miss
that step – it is creating value!

Reflect on failure factors
There exist multiple areas, where you can
look for reasons of failures. They might be
very specific to certain projects but may be
very common as well. I would like to mention
most crucial which were identified in the example of the outlined project:
• Communication issues – with the
client and inside of the team (remote
work, lack of experience in big remote teams, customer aggressive style of
communication lowering the morale of
the team etc.)

• Delays in the decisions to kick off the
project (client delaying the decision,
shortening time of buffer for project delivery),
• Lack of trust from the customer side,
which was not changing over the time
no matter of showing expertise, progress
and trying to build good relationship,
• Loss of knowledge – hand over from
discovery phase to delivery phase form
key persons in the project no matter of
transitions executed,
• Lack of stakeholder investment – not
all stakeholders involved themselves
from the very beginning – it may result
in gaps in the expectations and understanding,
• Troubles with perspective and high level
comprehension of scope complexity leading to underestimation and not pertinent leveling of work in planning phase
as well as during sprints,
• Legacy systems included in development – black boxes which we agree to
work on assessing only risk. Lack of detailed analysis during discovery or time
to perform this assessment is an approach that will lead you to troubles,
• Next steps after closure of the main
implementation phase not negotiated
with the client on time – negotiating
next steps is always vital to make sure
it’s clear and transparent what is happening next,
• Lack of understanding of project management processes on customer side
no matter of explanations, presentations e.g. project boundaries baselines,

Cause
Equipment

Process

CRs and change management, risks,
mitigations and their realization, time
required for ramp up and communications.
I would even risk a conclusion that few
points from the list may be indicators of not
going with the certain project or killing it
very fast not to fall into big troubles. If not
then making very sure you can cover them
with proper mitigation actions and act very
carefully and attentively within mentioned
areas. Nevertheless, not always this is project manager who can fully decide about
a project start, however, always this is the
project manager who needs to identify risks,
assumptions, lessons learned, mark them,
communicate and assure this is heard and
taken into consideration with the proper level of management in the organization.

Believe or not
If you still do not believe in power of lessons
learned reflect on it during your project and
do not wait for the failure, learn your lessons
on the go, which in not so painful but still
is a good learning experience. Check out
lessons learned documented and available
in your organization, especially if there are
some similar projects. In case you fail, remember – “failure is often simply a necessary
experience that ultimately paves the way to
success.”2 as Garry Jackson aptly summed up
in his article.
1. https://www.pmi.org/learning/library/sevencauses-project-failure-initiate-recovery-7195
2. http://learnthat.com/8-lessons-to-learn-from-a-failed-project/

Effect
People

Anna
Gambal

Problem
Secondary
cause
Primary
cause

Materials

Environment

Management

Diagram 3. Ishikawa diagram – problem and failure factors gathered in the categories
Source: http://www.sixsigmatrainingfree.com/8203ishikawa-fishbone-diagram.html
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A dedicated sprint only for
Innovation and Planning
– no way, that’s too expensive
Ada Grzenkowicz, Adam Guja
Can you imagine that every 8-12 weeks your
teams stops working on the MVP of developed product and spend another two weeks
only on innovations and further planning? If
you can’t at all or you believe this is way too
expensive for your organization this is an article for you. Sit calmly and let us introduce
you to the concept of IP Sprint, and its main
benefits. We would like to share with you
some best practices as well as tips and tricks
from our own experience.

What is IP Sprint?
IP sprint stands for Innovation and Planning
sprint which is part of the framework of SAFe®
(Scaled Agile Framework). Before we dive into
that specific topic let’s bring closer a few important terms and rules of SAFe®.
We need to synchronise with other teams
every Program Increment (PI), which typically
is four to six sprints long. We all meet… (We
would like to pause here for a brief moment –
face to face communication is crucial to Agile development: Agile Principle #6 says: “The
most efficient and effective method of conveying
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information to and within a development team
is face-to-face conversation”. However current
times and COVID-19 outbreak will change our
understanding of the world in many aspects,
one of which is face to face communication.
The investment numerous companies are now
doing into enabling us to work remotely and
virtually will have an immense impact on that).
...and align ourselves into the same direction
and goal for our product. We do that by recognizing the priorities, dependencies and creating
goals taking into account the future capacity
and historical velocity for the upcoming Sprints.
If our PI is five sprints long we consider and create plans for the next four.
Wait… what just happened? 4 sprints out
of 5? Yes, everything is ok, maths is correct.
And we now delve into a magical fifth Sprint
which is the IP sprint.
For Innovation – this is the time where
the teams figure out how can we improve our
Product through new technologies, gaining
on technical debt, work on something else
then MVP, maybe at the same time – fun? For
Planning – this is the time where we look back
and see how previous PI went, what could we

have done better and improve and prepare ourselves for the upcoming PI planning.

Why do we need it?
The answer to this question is quite simple – without innovation you die. On the market, against your competitors, of course. It’s
important to add new features, new value to
our product, but it’s also equally important to
add the less obvious value. To make our product faster, maybe more secure, maybe add
that extra pinch of flavour by making your app
actually NOT to crash every now and then in
very mystical circumstances.
It’s hard to get that time unfortunately as
few people really understand what will be the
consequences. Most projects have strict deadlines and people who have committed to deliver a product against those timelines. These
are their KPIs – to deliver on time, on budget,
within agreed scope. And that Ladies and Gentlemen is extremely short-sighted and proves
that we don’t learn.
That’s why if you truly want to see into the
future and deliver what your customer needs,

All of the above are part of the IP Sprint – this
is something you want, and need, to have if
you work in scaled agile approach. It’s never
a waste of money and time, it’s totally opposite.
This is a great opportunity for you, your teams
and your product. It’s time to brainstorm new
ideas, focus on new solutions, prepare properly
for next Program Increment. Doing Innovation
& Planning iteration will allow you to become
even more successful.
Figure 1. Team Board. Source: Ada Grzenkowicz, own materials.

to implement SAFe®, you need to embrace the
Relentless Improvement aspect of the framework and have the IP sprint. The way it is suggested by SAFe® is probably good enough and
the only thing you need to do, to succeed, is
to follow the practices and suggested approach.
Reflect on the past. You also want to regularly check and know if the whole solution build
makes sense and you act on the feedback received from your customers. When working on
big, complex products with multiple teams you
want to show what was achieved in the last
couple of iterations and check if it brings expected value and desired outcome.
Check the trends and metrics. The IP sprint is
also for showing how we are progressing as an
ART (Agile Release Train), which usually consist
of 50-125 people. Release Train Engineer (RTE)
together with Scrum Masters collects the metrics and presents them to teams and stakeholders to show what is current situation, how predictable we are and if we constantly improve or
are stable with our deliverables.

Lack of IP sprint
No time for checking out new technologies –
remember that the world outside of the project is evolving. You are delivering value to
your customer, but you are also a customer
for someone and they bring value to you. New
libraries, new frameworks, new automations,
AIs, new processes that open up new paths
for your product development. If you won’t use
them your competitors might.
No time for technical debt – technical debt
is almost as entropia, always growing. Fortunately you can, and want, to do something
about it. Negotiate with your business how
much time you can spend during the PI on
working on technical debt, and depending on
these negotiations, at the very least carve out
a portion of the IP sprint to work on it.
No slack time – with SAFe® we are building high-performing self-organising and

cross-functional teams. Sounds like a Superman and to us – they are, but even Superman
needs to be Clark Kent from time to time. A lot
of people understand slack time as coffee time,
and while you might think – “let’s brainstorm on
this design over coffee”, some might think “let’s
lay on the couch and do nothing... over coffee”.
The second one is obviously wrong and this isn’t
what the IP sprint is for. The time is to reset our
brains and try to creatively think of some other
problems, learn and grow. This helps the team
to not burn out and be a long living entity, be
the heroes we need.
Low morale and motivation – out of the lack
of slack time you will find that people are less
motivated as well. What we, as leaders, need to
bring out is the intrinsic motivation of knowledge workers (SAFe® Principle #8) which comes
out of: Mastery, Autonomy & Purpose. I might
be oversimplifying, but you can fulfill those
three with innovation, hackathon and Solution
Demo, respectively.
No time to prepare for PI planning – all RTEs
know preparations for the next PI planning
probably start already after previous one finishes, however there are some actions that need
to be taken directly before the actual event:
• double check Prioritisation and Backlog
Elaboration is in good enough shape,
• printouts or Jira dashboards are in place,
• post-its, duct tape, brown paper, markers
and other necessary materials are in sufficient quantity or means to create and visualise the solution board virtually,
• rules of the game are aligned and agreed
with Scrum Masters & teams.
No reflection and no improvements – during
this time you want to do an ART-wide retrospective, problem-solving workshops, add to
backlog, items and actions, that cannot be
fixed on team level. Please note that IP sprint
doesn’t mean that in regular sprint during PI execution teams don’t have their own regular retrospectives. IP Sprint is the time to retrospect
with whole ART.
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How to run a successful IP
sprint?
At the end of the article you will find a calendar
card template suggested by SAFe®. You do not
have to follow it exactly as it states, but some
of the events are mandatory and it’s worth to
make sure you would have them planned and
executed during IP iteration. We would like to
share with you some of the ones which are the
key ones based on our opinions and experience
and provide some tips how to run these.

Hackathons
One of the events you might find interesting to
run during your IP sprint is Hackathon. Every
employee-friendly IT company is advertising
how many hackathons they are running, it’s
trendy. There’s nothing wrong with that. It’s
fun and it’s fruitful for organizations as well as
individual employees.
Usually hackathons are run over 24h where
programmers work on some idea they have. It
might be connected to your product or your
continuous delivery. For example checking out
new programming frameworks or metric platform. In other cases these might include automating a process that we never had the time
to do.
Within SAFe® framework I believe we want
to get out of the boundaries of having that
event for programmers only as everybody else
will feel excluded and our purpose is to unite
people, create a tribe. For that reason, when
we run this event, it is always for all the people on the programme – IT and business alike,
for developers, testers, agile coaches, Product
Owners and Product Managers, business and
IT analysts, architects, managers – the whole
lot. And people come up with some cool ideas
and useful stuff from cleaning out the post-it
cupboard to new ways of working with requirements to automatization frameworks. Every
idea is valuable, each person participating is
appreciated.
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Some practicalities:
1. Make sure the event is advertised well in
advance, depending on the scale of your
train it will be easier or harder to get to
everyone.
2. Engage your Agile Community of Practice to encourage and engage everyone
else to participate.
3. Gather ideas beforehand, make them visible, create space for people to collaborate on someone else’s idea if they don’t
have their own this time.
4. Make sure the participants are not disturbed over 24h (if they choose they can
work on the idea overnight!).
5. Make it fun and structured – opening
ceremony, food and drinks if ran locally,
“Pizza Party”, evening beer, prizes for the
most funniest presentations, etc.
6. Last fundamental rule – everyone demos
at the end of the event.

Inspect and Adapt
Workshop
We cannot imagine proper Program Increment
without Inspect and Adapt Workshop. Timeboxed session that should last minimum half of
the day and should consist of three parts: System Demo (a separate chapter below), Quantitative and Qualitative Measurements and
Retrospective and Problem Solving workshop.
After a System demo is being held, we should
gather feedback and our Business Owners
should assess what actual business value was
delivered versus the one which we planned
for already passing Program Increment, as it
is being shown on the Figure 2. That would be
a key input for a quantitative and qualitative
measurement, as thanks to this, we would be
able to create our ART predictability metric and

Figure 2. Actual vs planned business value
for PI
Source: https://www.scaledagileframework.
com/inspect-and-adapt/
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show the trend, looking as well at previous PIs.
Besides this one, we also present data we collected throughout the PI and present them how
overall we worked in passing increment. Ideally,
if those are metrics which we all agreed with
the teams that we want to see and based on
those parameters we want to measure our progress and checkout the trends.
We can look at number of features delivered
successfully vs the one planned, number of defects, teams velocity, % of teams deliverables
per sprint vs their commitment, etc. While presenting measurements we also should reserve
some time for reflecting upon them, have some
space for people to ask questions, share comments or explain what stands behind the numbers, especially when we see some significant
improvements or drops. Numbers and metrics
can be powerful, but we need to remember
about extra commentaries who would be supportive and make sure that we all are on the
same page.
The next step is to have a retrospective of
the whole ART, it is similar to the ceremony
that teams at the end of every sprint, but as we
talk about scaled approach – here it’s a time
where all teams are together in one place and
share what went well and what could be improved from the whole ART perspective looking
at the whole passing program increment. It is
also a time for sharing what we are proud of and
whom we would like to thank using the opportunity that we gathered altogether and ideally
have all team members with us.
Crucial output of the retrospective should be
a list of most burning challenges to be solved.
That we would need for the third part of Inspect
and Adapt session, which is so called Problem
Solving Workshop. It consists of six steps and
is a powerful tool to make sure we improve and
work on resolving the biggest and most critical
issues that we face.
As it is being shown on the Figure 3. we start
with agreeing which problem we want to solve.
If we are a big ART we may decide to take more

than one issue and divide people into smaller
groups so that we can actually improve in more
than one area. We may also consider another
approach of facilitating the session by choosing
one problem and still have different teams and
at the end try to combine action items based
on different groups outputs. Before staring we
may decide what approach we would choose
and how we are going to facilitate the session.
RTE together with Scrum Masters may be here
more creative and decide based on where the
event happened (face to face, virtual meeting)
and how big it is by looking at the size of the
ART (in bigger ARTs one, huge session may not
allow many to participate actively).
Properly phrased problems to solve would
be already a huge success, make sure that you
practice a bit earlier with some of the people,
especially Scrum Masters who should coach
and help with naming the true problems. Once
decided we move to the root-cause analysis.
Good way to do it is an Ishikawa diagram (aka
fishbone diagram). The most often seen behaviour with doing it is the fact that people have
a tendency jumping straight to solutions. Make
sure while facilitating that this is avoided and
firstly we focus on the question: “Why is it so?,
Why it is happening?”. After this part teams
vote for the biggest root-causes so that we can
create a Pareto diagram that would show us
what is actually the biggest one. Having that
we can restate the problem to solve including
the biggest root-cause.
With the restated problem we can finally
move to brainstorming part and start creating
a list of potential solutions. Remember that
proper brainstorming means we do not look
only at the obvious resolutions, but we can be
creative and think about all possible ways of resolving the problem, even if they seem to be not
possible, funny or weird. All ideas matters and
sometimes it happens that the one which was
at the beginning even unrealistic can turned to
a winning one after some further discussion.
This step we finish with choosing (most often

Figure 3. Six steps of Problem Solving Workshop
Source: https://www.scaledagileframework.com/inspect-and-adapt/

of this is to align ourselves towards the same
goal. Teams discuss and try to resolve dependencies between them. It is pure chaos and yet
it creates structure and understanding. The
output of this event is a high level plan for the
next Program Increment with the business
goals towards which teams commit to. As the
PI planning session is a huge event and it requires special attention more about it we would
cover in the next article together with the tips
for proper preparations for this session.

Do you need SAFe for it?

Figure 4. Fishbone ART example. Source: own materials.

by voting) the best ones and these we would
change into improvement backlog items that
we take to next PI to do as part of our continuous improvement journey.

PI System Demo
System Demo is a culmination of your PI. You
need to invite every stakeholder for sure, but
inviting everyone is far better option. Broadcast
the event as largely as possible, so that everyone sees how awesome your product is. This
gives a chance for the teams to shine brightly,
be proud of their accomplishments. Make sure
that it would be a moment of celebration of
your teams’ achievements.
Proper System Demo should be also advertised in advance. Besides ordinary Outlook invitation you may think about some nice posters
that you will hang in the office space you work
in. Make sure you have agenda in place and you
plan it properly and stick to agreed timebox. Let

your teams be creative in the way they present, role-playing or some funny scenarios that
they would show. In order to avoid any issues
with the accesses you may also prepare a backup plan and record sessions just in advance. In
case something will not work, you can always
play previously recorded session. Trust me, you
may need it sooner than you think. And you
really do not want to fail with demoing when
stakeholders appeared to your session. Some of
them have really busy calendars and rescheduling is not always so easy.

PI Planning &
preparations
“There is no magic in SAFe… except maybe
for PI Planning”
– Scaled Agile Framework

PI planning is an immense event with a lot of
going on. As mentioned before the purpose

Definitely not. This is not about SAFe, it is
about innovation. Answer yourself a question – do I want to invest in creating a legacy
system? Probably not, so you need to keep up
with the outside world. Realising electric bikes,
while everyone is roaming in flying cars will not
bring any value. Realization of importance of
innovation is paramount to product development, be it IT or otherwise. You can implement
it how SAFe does (Figure 5) or however it is
best for your situation, but do so immediately.
Trust us, it will bring long term benefits for all
and it’s worth every single minute invested in
having it.

Adam
Guja
Scrum Master and Agile Coach with over 7
years of experience. Started as C# programmer
and later Dev-Ops. Now specializing in working with distributed, smaller Scrum teams, and
larger, scaled SAFe setups. Involved in multiple
agile transformation programmes, including
one of the biggest in Europe – Nordea’s Core
Banking Platform. Passionate about drones, archery and diving.

Ada
Grzenkowicz
Certified Poject Manager, Scrum Master & Agile Coach. Since 2013 active volunteer of PMI
Poland Chater. Works as Scrum Master & Agile
Coach at Nordea. Enthusiast of Agile approach
in project & product management area. Trainer
& mentor in project management and communication. In her free time she loves cooking,
plays squash and reads books. If you wish to
stay in contact, share your feedback, write to
ada.grzenkowicz@pmi.org.pl.
Figure 5. Innovation and Planning Iteration
Source: https://www.scaledagileframework.com/
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Leadership like martial art:
mix of discipline and mindset
An interview with Mjr. Rocco A. Spencer by Dominika Kantorowicz
You are a retired US Army infantry officer. You held command posts for 20
years, served in airborne units and mechanized infantry. After leaving the service
and moving to Poland, you founded the
Leadership Source training and consulting
company, which prides itself on introducing a new quality in team management,
leadership training, shaping leadership
attitudes and motivational training. Can
management methods are taken from the
military environment be transferred to the
business world?
Absolutely. It’s really funny that people
try to draw differences between the two of
them, but there is not. Leadership is leadership. Leadership is when your mom is getting
you ready for school or it’s me getting 200
soldiers ready to do a parachute jump or it’s
you managing a project for 50 people spread
across the globe. Leadership is the same. It
doesn’t change whether you are in the uniform or the tools that you use. So the principles do carry over, the requirements of what
we do are often the same thing. You call it
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a project, I call it a mission, but they are the
same thing and the results that we want
to achieve are the same – the success. So
everything that we do builds towards providing a successful outcome to the project, the
mission or whatever we are trying to do.
What is leadership for you? Who is a leader
for you? Can we learn to be a good leader?
First of all, I differentiate between leaders
and managers. The people that you lead will
quickly determine which one you are. I can
promote you and give you the title leader, but it doesn’t work like that. The people
who work with you decide if you are a leader or not. Otherwise, you are just a manager. They have to sense certain things in you
in order to decide if they are going to give
you the title “leader”. As far as what leadership is to me when I train my people, is one
word – responsibility. You are responsible for
everything. One of the things I have learnt
at a very early age was that excuses have no
value, it’s an empty hole. You are responsible
for the choices that you made, for the mis-

sion you accepted. So if you are a commander or a project manager, if you are going to
take the pay check for your job, then you are
responsible for it. I can’t turn around and say
that the reason we failed is that my subordinate did something wrong because in the
army my commanders respond to me would
be “who does he work for?” He works for me,
so they would like to talk to me, not to my
subordinate. So I think the responsibility is
number one.
The other thing that defines leadership
for me is developing trust and confidence.
The people that you are going to lead need
to have complete trust and faith in you. If
they don’t, you probably won’t get the title,
in their minds you probably won’t be a leader,
just a manager.
At my company, when we are looking for
people to work with us, we use the military
environment. We take the candidates to the
forest for four or five days where we push
them hard. They get 4 hours sleep a day and
eat around 1500 calories per day. My team is
doing the pushing and I am doing the look-

ing. What we are looking for is a responsible
and trustworthy person. These are things
that you can pick up almost immediately in
a group. So this is how we select the people
that we want to work for us.
The last thing is whether we can learn to
be a good leader. Absolutely yes because
leadership is an art, like a martial art, a discipline, a mindset. You have to programme
yourself to think that way, to be trustworthy,
honest with your people and this will help
you to be a good leader.

XIV International Congress PMI Poland Chapter Fot. 24klatki

one rule that I like is that you win your respect man to man every day by your actions,
not by what you say, but by what you do, and
as long you will remember that you will be ok.
I kept it always on the front of my mind that
my actions will be going to define who I was
and how my people perceive me.
Are there leaders who inspire you?
A lot. Firstly, I would say again – my dad,
he was the first guy that I was moulded by.
Then, of course, historical leaders. I felt very
connected to the styles of how people did
things. When I started to read, I was swallowed up historical books, especially the military ones. A joke which I tell to my friends
is that my emperor is Napoleon and my king
is Frederick the Great. Historically, these are
my favourites. When I read about them in
great detail, I saw the things that resonate
well with me. They inspire me on how to be
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the leader. Napoleon was the quintessential
of a natural-born leader. He knew exactly
how to speak to people on different levels to
get the best results. The thing which I like
the most about Frederick the Great is that
when he became the King of Prussia, he
collected all the ministers together and the
generals of the state, he settled down and he
said “I am the King of the Prussia. I am the
first servant of the people of Prussia. I serve
them and you serve me.” So he was saying,
„yes, I am the king, but your purpose is to
serve to people of Prussia, not to me.” These
are ideas that I thought were good.
Then I realized that my real mentor was
Colonel Alfered Issic. He was the one of the
first commanders that I met in the army and
I was very fortunate in serving in his battalion. If you randomly came to the battalion,
consisting of 900 men, and you would tell
them that colonel has to die this day, but
XIV International Congress PMI Poland Chapter
Fot. 24klatki

How do you assess yourself as a leader?
How many natural leader qualities do you
have, and how many attitudes and behaviours did you have to learn? What was
your way?
My soul is that of a leader and my ego is
going to say that I am a natural leader. However, you should ask people who work for me
because they are the ones who can give you
the right perspective on what kind of leader
I am.
My way of defining whether I am doing
things right or wrong, especially in the army,
was two things. Firstly, I have always asked
people who work for me if they would serve
with me again. That was the first kind of
judgement they gave me whether they saw
me as a responsible, trustworthy and honest
person that cares about them. Secondly, how
my superiors saw me. In my case, my commander said that my company will follow me
to the gates of hell and ask to go back again.
We have to keep in mind that we tend to be
quite unrestrained in our expressions in the
army, so this seems to be extremely flattering. Thus this is how I define my own sensing
of I am doing the right things or I need to
correct them.
Natural leadership qualities I have to credit to my mom and dad because basically
those principles were trained in my brother
and I. My parents were also very strict about
simple things, about honour, the family, being trustworthy and so on. I think they gave
me very strong foundations in these basics
principles. My father served in World Wad II,
he was a UDT diver. He tended to say “you
make a bed you sleep in, you are responsible
for the choices you made, don’t come to me
crying, because you are responsible for that”.
When I was exposed to military life, I found
out that those things that my parents had
taught me were natural there. When I got my
commission, my dad sat me down and gave
me some simple rules to follow. The number
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over the years. Napoleon had carbines, nowadays we have computers, GPS trackers. The
tools changed but the principles don’t, they
are always the same. I think they always
come down to the basics: can you get the
group to do what you want, the way you
want in the time that you want with the assets that you have. That doesn’t change.

one of them could take his place, you would
probably have 850 volunteers, because of
his actions, how he did things, how he had
talked to us. He was our colonel but he was
also our mentor which is not always easy
to do. Mentoring is a very difficult thing to
do correctly because if you overdo it, then
the fruits soften to nothing, if you do it too
much, then you will smash it. You have to
know how to do it skilfully and he was wonderful in that. My personal interactions with
him were amazing on many, many levels. He
stayed my mentor also long after he was
retired. He was always the guy that when
I have a very difficult situation, especially
when I became a commander. I was asked
many times how he would act in this situation or what he would do. I was always able
to call him and say “hey boss, I had this situation, what would you do?” One thing I love
about him is that he would never digress into
what he would do. He would always leave
the choice up to you and he has never sent
a message behind the scene like „be like me
and everything will be perfect.” He showed
me that everyone needs to find their talent and use it to become the leader that he
should be. You might act completely differently from me. It doesn’t matter as long we
both accomplish the mission and our people
respect us and consider as responsible and
trustworthy.
Do you think leaders today and leaders of
tomorrow mean something different? Do
tomorrow’s challenges require leaders to
acquire other characteristics?
No, I don’t think there are any differences. I don’t think leadership has changed by
5 000 years. I think it still comes down to
the same thing, it’s a person who has to
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convince a group of people to do something
and their techniques that let them do that,
that hasn’t changed. Whether I am building
a highway in the Roman empire, I still have
to get the road done and I still have to keep
the people from running away in the middle
of the night, from killing me when I sleep and
so on. I have to get the road done, so I have
to be able to do that.
One of the things I think in today’s world is
that everybody thinks that they are the first
ones who have thought about it. I am sorry,
there are many people who have come before you and there will be a lot of people that
come after you and there are very few original ideas. Everybody thinks that their ideas
are original and especially when it comes to
leadership. Napoleon, when he was being
interviewed in St. Elena after he abdicated,
was asked about his innovations on the battlefield. He laughed and said “no, they aren’t
innovations. You can attack from the front,
from the right flank or left flank, and that’s
it. These are all options that you have.” The
tools that you have and how you apply them
is the only difference, not much has changed
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How do you, your company, work as
a team? What management style do you
prefer and why?
I have tried to mentor my team members
to be the leaders on their own. I try to give
them a mission and let them do it because
one of the things I think is important is there
are many ways to accomplish a mission. My
way is not perfect. You may have a different
way. When you try your way, maybe you will
find a better way. The first thing which I have
to do is to put my ego in the closet. Because
I can’t think that my way is the best or tell
you that you should be like me. Go ahead
and take your shot at it. My job is again to
trying to mentor you through. If I see you
are going to completely left, my job is to say
“excuse me, back this way”, but not telling
you exactly what to do because you have to
learn how to risk and take chances on your
own because I won’t always be there. I try
to teach my people to be independent thinkers, to understand what the mission is and
do things that support the mission, make the
decisions on your level. I might in a long run
not be happy with that decision, but then
we may sit down and discuss it, but I very
rarely will tell you that you were wrong because you have to trust the person on the
ground, especially in today’s world while we
are talking over radios. If you are in a contact
with an enemy and you are talking to me on
the radio, I don’t see what you see, I have to
trust what you are telling me and I have to
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Your company also offers field training,
where participants are immersed in an outdoor reality, sometimes even a post-apocalyptic one. There is a mission to perform,
difficult conditions and in some scenarios
a “zombie attack”. What can be achieved
by using such scenarios, because I understand that the goal is not only to provide
extraordinary entertainment?
First of all, let me explain “the zombie
attack”. That was the special scenario we
put together for one particular company. They have already undergone our outdoor survival course and they wanted to
do the same type of challenges but with
a new twist. They knew that it would be
the survival event again, but they had no
idea that they will get zombies this time.
It was the most fun event that we made.
To get the full benefits from the survival
event, like ours, one has to immerse oneself
in the situation. When we do these events,
what I am looking for and what my people are
trained to look for, are these different leadership qualities that we know exist. We also
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give you that feeling that I trust you to make
the right decisions and I give you the assets
to do them with. I can’t say ”stop what you
are doing, I will be right down and let me look
at it”. That doesn’t work because I am not
building you then. You are just another tool.
Tools I can find anywhere. Good leaders have
to build them.
My personal style, which I believe I use at
my company, is the charismatic style. I believe it fits me very well with my ego, of
course, I enjoy it very much. But I also use
the team style, because I want my people to
work as a team. I want them to always see
that the mission is their mission, our mission.
I want them to have ownership of the tools.
For me, those are the two styles that I would
take out and say there are my strongest ones.
As I wrote in my book, a good leader has to be
able to move back and forth between them.
You must also know which is your dominate
style and which you are not so good in. If you
force to use that, you going to sit down and
think long how you will do it versus something you are comfortable in.

Strefa PMI, nr 29, Czerwiec 2020, www.strefapmi.pl

look for things like credibility, the team itself,
do they work together as a group. In the case
of larger companies, we strongly recommend
to not to keep up the departments together
in a team but to split everyone up to work
with different people which they don’t see
every day. There are colleagues who talk to
each other on the phone but they have never
met before, they should definitely play together in a team.
When we appoint leaders at work we
expect that they will act as leaders in any
situation. However, when people feel that
they are not in charge, they usually care less
about what happens. We are searching for
the ones, who always care, we are looking for
natural leaders. We pull on information from
extreme situations through the course of the
event. We get to evaluate team members’
ability to support each other. Then we consult our point of view with the client’s board
and we discuss how this the problem raised.
We then review with the attendees afterwards and we try to let people leave these
events with the basic knowledge of their
strengths and weaknesses. If you know you
are good at something, that’s good, if you
know you are bad at something, you should
train against those limitations.

Mjr. Rocco
A. Spencer
Former infantry commander and staff officer
responsible for day to day operations of 40 to
3500-man organizations in garrison and field
operations. Specializes in command and control, training, planning, organizational structure and resource procurement. During his
21 years of service in command positions Mjr.
Spencer amassed a wide range of experience
in team organization, leadership and effective
communication. He served in airborne infantry
and mechanized infantry. During his service, he
took different leadership positions at platoon,
company, brigade HQ and division HQ levels,
including command positions and operations
officer roles. Mjr. Spencer retired in 1999. After
moving to the reserves he worked as a training consultant in AT&T. After moving to Poland,
he started a training company in 2006, called
Leadership Source. The company delivers trainings & projects to multiple large multinational
and local corporations including but not limited to BCG, BZ WBK, McDonald’s Polska, PwC,
PepsiCo, Mercedes-Benz, Comarch, ING, Shell,
T-Mobile, EY, Raben, BGK, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska and many others.
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Leadership czy laddership?
O przywództwie oczami coacha
Z Przemysławem Lelewskim rozmawia Malwina Szopa
Organizacje możemy podzielić na te, które
promują leadership i te, które pielęgnują
postawy określane jako laddership. Wchodząc do nowej organizacji, nie wiemy na
co trafimy. Czy są symptomy świadczące
o przynależności do którejś grupy, które
możemy wychwycić już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej?
Myślę, że jedną z głównych różnic między
leadership a laddership jest otwartość przełożonych na rozwój pracowników i samodziel-
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ność oraz korzystanie z kreatywności i pomysłów nawet w kontekście najprostszych
usprawnień w codziennie wykonywanej
pracy. Jeśli czujemy na rozmowie kwalifikacyjnej zaciekawienie naszym myśleniem, jak
też deklarowana jest gotowość do wzmacniania w nas samodzielnego myślenia i działania, to możemy wnioskować, że jesteśmy
w dobrym miejscu. Jeśli natomiast podczas
rozmowy weryfikowane są jedynie nasze
kwalifikacje, osiągnięcia, sukcesy zawodowe,

a nikt specjalnie nie interesuję się Tobą jako
człowiekiem, tym co dla Ciebie jest ważne,
jak myślisz, jak lubisz pracować i działać,
to może to być sygnał, że nie człowiek się
tam liczy, a wykonywanie zadań i osiąganie celów. Oczywiście przepisy prawa pracy
ograniczają wachlarz pytań możliwych do
zadania. Przykładowymi pytaniami osoby
rekrutującej świadczącymi o zaciekawieniu
człowiekiem mogą być m.in.: „Co jest dla Ciebie ważne w pracy i w zespole, i jak o to dbasz
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na co dzień?”; „O czym marzysz w kontekście
zawodowym?”; „Co jest Twoja pasją i skąd się
ona wzięła?”; „Co najbardziej lubisz w swojej
pracy?”. Ty z kolei, jako osoba rekrutowana,
możesz zapytać „Jaka jest unikalna cecha
pracowników Waszej organizacji?”; „Co jest
Waszym DNA?”, czy też „Jakimi wartościami
kierujecie się zatrudniając nowe osoby?”.
Zarówno otrzymywanie jak i udzielanie feedbacku to trudna sztuka. Będąc na stanowisku kierowniczym przyzwyczailiśmy się
do jego udzielania, jednak sposób, w jaki
go odbieramy, jest równie istotny. Znam
masę liderów, którzy nie potrafią zrobić
tego umiejętnie. Jakich wskazówek udzieliłbyś tym, którzy mają z tym problem?

Zmiana podejścia do przyjmowania feedbacku przez lidera wiąże się z jego zmianą podejścia do relacji, z jego otwartością na
drugiego człowieka i tym jak ludzie, którzy
udzielają mu informacji zwrotnej, czują się
w jego towarzystwie. Pracując coachingowo
z liderami najwyższego stopnia pracujemy
z nimi ,,głęboko” – na poziomie tożsamości (czyli kim jestem jako lider; jakim jestem
człowiekiem; jak chcę, żeby ludzie się przy
mnie czuli) oraz na wartościach (co jest dla
mnie ważne w roli lidera; czym się kieruję
w życiu, w pracy, w zarządzaniu). Wówczas
docieramy do sedna – tu pojawia się pytanie, co sprawia, że jestem zamknięty na
feedback. Często wyłaniają się lęki przed
oceną, odrzuceniem, brak pewności w budowaniu relacji opartej na zaufaniu i otwartości. Bycie liderem często postrzegane jest
jako rola pełniona w samotności i połączona
z obroną siebie – jak twierdza przed atakiem.
Stąd ten laddership – im wyżej będę, tym
mniej mnie zobaczą, dotkną, zweryfikują.
Leadership oznacza, że jestem przy ludziach
i chcę, żeby oni dobrze się przy mnie czuli,
żeby byli lojalni, zaangażowani i nie odeszli
do konkurencji. A z tym wiąże się realna
otwartość na feedback, która wymaga odwagi i chęci do przyjęcia informacji zwrotnej. Dziś lider bez otwartości i gotowości na
przyjęcie informacji zwrotnej nie daje sobie
przestrzeni na rozwój, ani na budowanie
pełnej relacji z pracownikami. Innymi słowy,
warto uświadamiać liderom, że to, jak ich
widzą inni – ich pracownicy, współpracownicy – to jeden z ważniejszych elementów
osiągania sukcesu w przywództwie. Przywódcą nie jesteś dla siebie, tylko dla innych,
więc ich zdanie powinno być jedną z ważniejszych kwestii w budowaniu własnej tożsamości lidera. Oczywiście nie należy dać się
zwariować i brać do siebie każdej opinii na
własny temat. Warto z refleksją i samoświadomością przyjmować to, co pozwala nam
wzrastać i wierzyć, że ludzie przychodzą do
nas z pozytywną intencją – dając prezent,
czyli feedback. Prawdziwa relacja oparta na
wartościach między liderem a jego zespołem
opiera się w dużej mierze na otwartości na
inspirowanie siebie wzajemnie do wzrastania. A informacja zwrotna jest głównym narzędziem, które temu służy. Powiedziałbym
zatem każdemu liderowi: rozwijaj się dzięki
i razem ze swoimi ludźmi słuchając tego, co
mają Ci do powiedzenia na Twój temat.
W swojej prezentacji wygłoszonej podczas
XIV Międzynarodowego Kongresu PMI PC
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podkreśliłeś, jak ważne jest, żeby w życiu
kierować się sercem. Zdarza się jednak, że
taka postawa odbierana jest jako słabość.
Co zrobić, żeby inni nie zaczęli tego wykorzystywać?
To, że kierowanie się sercem jest słabością to
mit! Zobacz, ile odwagi potrzeba w dzisiejszym świecie, żeby powiedzieć co się czuje
w danej sytuacji i relacji, a nie tylko co się
myśli… Kierowanie się sercem oznacza, że
jestem na tyle silny i odważny, by dzielić się
swoimi odczuciami, refleksjami i emocjami,
i nie przejmować się tym, że zostanę oceniony, gdyż znam swoją wartość i wiem jakie intencje mi przyświecają podczas powyższych
działań. Kierować się sercem oznacza, że
znam swoje wartości i żyję w zgodzie z nimi,
czyli jestem spójny. Jednocześnie jestem
uważny na innych, uwzględniam ich uczucia
i wartości w swoich działaniach, ale nie odpuszczam tylko dlatego, że ktoś myśli inaczej
i się ze mną nie zgadza. Jeśli ktoś ma tyle
odwagi, żeby kierować się sercem, to będzie
postępował w zgodzie ze sobą, a efekty jego
działań będą korzystne dla wszystkich. Tak
działa serce – nie kalkuluje, tylko czuje, a ja
ufam temu i wiem, że to przyniesie mi i innym najlepsze efekty.
Ostatnio przekonałam się na własnej
skórze, że bycie liderem, który akceptuje,
daje przestrzeń na naukę i kreatywność
może nie być efektywne, jeśli w hierarchii wyżej jest kontroler. Odbijałam się od
ściany, zastanawiając się co zrobić, żeby
się nie zrazić członków mojego zespołu
oraz utrzymać motywację i kreatywność
współpracowników na odpowiednim poziomie. Przyznam, że przysporzyło mi to
dużo stresu. Jak w takiej sytuacji powinnam postąpić?
Zgodnie z metodą Analytic-Network coaching, według której pracujemy z naszymi
klientami, są różnego rodzaje przywództwa.
Jednym z nich jest ów kontroler, o którym
wspomniałaś. Jest również eco lider – który
daje swoim ludziom przestrzeń i samodzielność do działania; terapeuta – który mocno
dba o samopoczucie innych chcąc zapewnić
im jak najlepsze warunki pracy; czy też mesjasz – który swoją charyzmą ciągnie ludzi
naprzód. Ważne jest, żeby sobie zdać sprawę
z kilku kwestii. Po pierwsze, każdy z nich kieruje się jakimiś wartościami, nie jest ani lepszy ani gorszy, dba o coś ważnego dla siebie
i firmy. Po drugie, żadne z tych wartości nie
są lepsze czy gorsze – są inne i prowadzą do
różnych efektów. Po trzecie, w każdej firmie,
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w różnych sytuacjach, na różnych etapach
potrzebne są różnego rodzaju przywództwa, każdy z nas korzysta z różnych metod
w zależności od sytuacji i kontekstu. Ważne
jest, by mieć świadomość tego, do czego mi
jako liderowi jest bliżej i z jakiego powodu.
Istotne, by liderzy umieli ze sobą rozmawiać,
wyjaśniać o co dbają swoim postępowaniem
oraz, by przestali się wzajemnie oceniać i ze
sobą walczyć, a uczyli się uzupełniać swoim
myśleniem i szukać wspólnych rozwiązań
dbając o wartości wszystkich stron. To wymaga odwagi i chęci spojrzenia z perspektywy drugiej osoby. Zawsze punktem wyjścia
jest rozmowa o tym, co nas różni, odważne
powiedzenie o swoich odczuciach i sprawdzenie jakie rozwiązania są możliwe. Czasem
znajduje się ich dużo, a czasem różnice uniemożliwiają porozumienie i wtedy każdy z nas
ma do podjęcia swoją decyzję, na ile dalej
stara się wpasować w środowisko, w którym
niekoniecznie jest miejsce dla jego wartości
i potrzeb… Innymi słowy: należy i warto rozmawiać. Nawet jeśli są to trudne rozmowy,
o różnicach w wartościach czy podejściu do
zarządzania.
W trakcie prelekcji na wspomnianym kongresie pokazałeś lokomotywę (obrazującą postać lidera), która pędzi i zostawia
w tyle wagoniki (przedstawiające pracowników). Kiedy tak się dzieje? O czym
zapomniał leader, że taka sytuacja miała
miejsce?

48

Takich liderów pędzących obnażyła ostatnia
sytuacja związana z COVID-19, większość
z nich odruchowo rzuciła się na wyniki, nie
patrząc na ludzi. Dziś większość z nich nie
ma już z kim jechać dalej, zespoły się rozpadły albo są tak zmęczone, że nie mają siły
dalej płynąć po sztormie jaki przeszli. To jest
sytuacja, w której lider nastawiony jest na
wyniki, na cyfry, na cele, a zapomina, że cele
realizowane są przez i dzięki zaangażowanym
pracownikom. Zapomina o ich potrzebach
i wartościach, skupiając się tylko na tym, co
ważne dla niego albo czego wymagają od
niego przełożeni. Lider musi umieć wyważyć
ważność celów biznesowych i ważność ludzi,
dzięki którym te cele realizuje. A to oznacza,
że czasem musi się zatrzymać, nawet jeśli realizacja targetu jest zagrożona (albo zwłaszcza wtedy). Sprawdzić co dzieje się u ludzi,
czego oni potrzebują, jak może ich wesprzeć.
Słuchać tego co mówią, bo oni mają informacje z pierwszej ręki o tym co w rynku, co
u klienta, jak sprawdza się oferta… to jest
właśnie leadership – słucham i uwzględniam
w swoich działaniach to, co przynoszą do
mnie ludzie. W odróżnieniu od laddershipu –
gdzie kieruję się swoją wizją i celami oderwanymi od rzeczywistości. Laddership rzadko
uwzględnia głos pracowników, ich opinię czy
pomysły. Mamy wielu klientów, z którymi
pracowaliśmy naszą metodą jeszcze przez
sytuacją z koronawirusem, wśród nich są
między innymi właściciele sieci hoteli, czyli
branża wręcz storpedowana przez pandemię.

Dziś są przykładem prawdziwych liderów
na rynku, nie zgubili wagoników, przechodzą całym zespołem przez ten okres i dbają
o każdego. Wyjdą z tego sztormu wielokrotnie silniejsi. Tak buduje się przewagę konkurencyjną. Leadership zakłada, że wiedza i doświadczenie pracowników to źródło przewagi
konkurencyjnej na rynku, więc mądrze z tego
korzysta. Dzięki temu razem – zespół i leader – osiągają sukces.
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Lelewski
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Inspiruj i daj się zainspirować
3. Edycja Programu Mentoringowego PMI Polska!
Ewa Serwa
PMI Poland Chapter rozpoczął trzecią
edycję, najprawdopodobniej najfajniejszego Programu Mentoringowego tej wiosny!
Właściwie czemu w ogóle mentoring jest
ważny, po co brać w nim udział, jakich rezultatów należy się spodziewać i co ma do
tego PMI? Na te i wiele innych pytań odpowiadaliśmy się sobie od grudnia 2019 r.
szukając recepty na sukces.

Idzie nowe!
Nie od dziś wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego. Bo jeśli coś działa, to po co
to zmieniać? I pewnie rozważań na temat
istoty zmiany może być mnóstwo, ale to
temat na inny artykuł. Jednak jak kochać to
księcia, a jak kraść to miliony. Zmieniamy!
Od niewinnego poszukiwania dwóch osób
do wsparcia projektu do prężnie działającego zespołu i całego programu! I tak o to na
dobrej kanwie poprzednich dwóch edycji,
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powstała trzecia, niesamowita edycja Programu Mentoringowego, skierowana do aktywnych członków PMI PC oraz aktywnych
wolontariuszy, rekomendowanych przez innych wolontariuszy do udziału w programie.

daniami, analizą, pomysłami, perspektywą.
I tak z brand experience (BX) wchodzimy
w better experience (BX BIS), bo przecież rozwijać (się) też chcemy.

Inspiracja

UX, CX, BX
Gdzie nie spojrzeć tam experience! Mentoring mentoringiem, ale jak uczestnik będzie
doświadczał, jak się będzie komunikował,
jak się nim zaopiekujemy, gdzie nas znajdzie,
kogo znajdzie i z czym wyjdzie, a co więcej
jak się z tym wszystkim poczuje? Kurtyna.
„Ludzie zapomną to co powiedziałeś, zapomną to co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego jak się dzięki tobie czuli”
Maya Angelou

Tydzień refleksji i wracamy z nową stroną,
nowym brandem, planem komunikacji, ba-

Nie samymi projektami człowiek żyje, a jednak gdzieś pomiędzy nimi jest ta cienka granica porażek, nauczek, niewykorzystanych
okazji i przestrzeni. Przestrzeni pełnej braków, niedomówień, niewiedzy, niedoskonałości, pomieszanych z potrzebą rozwoju, szukania doświadczeń i odkrywania potencjału.
I pojawia się ona. Inspiracja.

Win-Win
Już wiemy, że trójkąt talentów PMI określa
obszary rozwoju dobrego PMa. Ale jak dołożymy do tego trójkąt rozwoju obszarów
w mentoringu: merytoryczny, przywódczy

i osobisty, robi nam się całkiem fajna mieszanka. I przechodzimy do sedna.

Mentoring
Sam w sobie jest esencją, zaś zgodnie z definicją „CoachWise™ Mentoring to sposób
wspomagania osób i organizacji w osiąganiu
celów biznesowych w oparciu o naturalny potencjał Uczestnika z wykorzystaniem wiedzy
i doświadczenia Mentora. Mentoring zaś jest
formalnym, świadomie wdrażanym procesem
wspierania rozwoju pracowników, (…) podczas którego kilka stron buduje celową i partnerską relację”.

Relacja mentorska
Oparta na zaufaniu, zaangażowaniu, dobrowolności i partnerstwie równy – równy. Tylko, żeby dobrze ją zacząć, jak do wszystkiego potrzeba się przygotować. Merytoryczne
i szkoleniowe wsparcie zapewnił już po raz
trzeci COACHWISE SA – partner Programu,
zapewniając uczestnikom cztery unikatowe
szkolenia.

Mentorzy
Istotą całego przedsięwzięcia są Oni. Co
wyróżnia tę edycję programu od innych programów, to nieszablonowy dobór Mentorów
i wyjście poza społeczność PMI. Kluczowym,
z punktu widzenia potencjalnego Mentee,
jest takie przedstawienie kompetencji, ekspertyz i profili Mentorów, żeby zapewnić
rozwój nie tylko w profilu zarządzania projektami. Dlatego w tej edycji możemy spotkać osoby z różnym poziomem doświadczenia, na różnych stanowiskach, specjalistów
w różnych obszarach od budowania marek
i strategii, myślenia wizualnego po specjalizację w user experience, customer experience, IT czy wreszcie specjalistów w zakresie
HR, umiejętności miękkich, profesjonalnych
coachów, mentorów czy trenerów. Mamy
właściwie Mentorów ze wszystkich kontynentów, co sprawia, że diversity jest bardzo
mocne! Całość wspiera proces doboru par
mentorskich i sprawia, że każdy z naszych
Mentees znajdzie dokładnie tego, kogo szuka.

mentoringowy. Wartość naszym zdaniem
unikatową na rynku i niedostępną dla każdego od ręki! Członkowie PMI mają tę niewątpliwą okazję korzystać z programu projektowanego specjalnie z myślą o nich. Pamiętając
również o tym, że w DNA PMI jako organizacji wpisany jest wolontariat, nie zapomnieliśmy również o osobach, kóre na co dzień
budują naszą społeczność.

Bądź na propsie!
Pomijając ekonomię wdzięczności i ekonomię projektów, kluczowe dzisiaj jest dzielenie
się wiedzą i budowanie swojego wizerunku.
Zatem wypracowaliśmy dekalog mentoringu,
którym zachęcamy do udziału w Programie
Mentoringowym PMI Poland Chapter:
1. Stań się prawdziwym liderem – pokaż, że praca z ludźmi to dla Ciebie
przyjemność
2. Dziel się swoim doświadczeniem –
przynieś wartość sobie, swojej firmie
i Twojej profesji
3. Osiągaj kolejne cele w swojej karierze
4. Buduj kompetencje przyszłości –
dbaj o wizerunek lidera przyszłości
5. Zmień perspektywę – nowe spojrzenie to nowe pomysły

6. Miej wpływ na rzeczywistość – trzymaj rękę na pulsie
7. Zmień czyjś świat – Twoje doświadczenie może się komuś przydać
8. Ćwicz inteligencję emocjonalną –
tylko trening czyni mistrza
9. Pozwól innym uczyć się na Twoich
błędach
10. Poczuj się dobrze sam ze sobą – dobro wraca!

Mentees
Osoby, z myślą o których powstał nasz program, to kierownicy projektów, członkowie
PMI PC, wolontariusze. Najważniejszym dla
nas celem jest spełnienie oczekiwań uczestników programu, od zgłoszenia się do programu, przez przebieg doboru par mentorskich,
szkolenia i kontakt w trakcie trwania programu, aż wreszcie do realizacji założonych
celów.

Partner Merytoryczny
Firma CoachWise SA wspiera nasz Program
od pierwszej edycji. Założyciel firmy Paweł
Sopkowski oraz trenerzy, profesjonalni coachowie i mentorzy Irek Zyzański i Jagoda

Benefity
Co sprawia, że Program Mentoringowy PMI
Polska cieszy się taką popularnością? Poza
zacnym gronem Mentorów, najważniejsza
jest wartość, jaką dostarcza sam proces
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Inglik zapewniają oprawę merytoryczną dla
Mentorów i Mentees, przygotowując odpowiednie szkolenia w trakcie trwania programu, co sprawia, że jesteśmy świetnie
przygotowani do rozpoczęcia procesu mentoringowego.

Live, VUCA i COVID-19
Zapoczątkowaliśmy nową świecką tradycję
i przenieśliśmy się do „Internetów”. Sytuacja
globalnej pandemii może i zostawiła negatywne piętno na programach rozwojowych,
niemniej dla nas stworzyła okazję, którą
z całą pewnością wykorzystaliśmy! Mimo
niesprzyjających warunków, szczęście się do
nas uśmiechnęło i całość relacji programu
przenieśliśmy do realizacji zdalnej, rozpoczynając live’m na Facebooku set spotkań online
poświęconych mentoringowi. Zapraszamy na
profil PMI Poland Chapter!

Nowa strona, nowy
Program
Wraz ze światową zmianą brandu PMI postanowiliśmy odświeżyć wizerunek Programu,
korzystając z dobrodziejstw jakie przyniósł
nam rebranding PMI. Stronę w nowej odsłonie możecie zobaczyć na www.mentoring.
pmi.org.pl Nowy image pomógł wprowadzić
nowe zasady, nowy regulamin i wyjść z programem szeroko, zdobywając niemal dwukrotnie więcej Mentorów i Mentees.

Poprzednie edycje
programu

Team Programu
Core Programu Mentoringowego tworzą
przede wszystkim ludzie, którzy to co robią,
robią z pasją i oddaniem. To dzięki nim dzieją
się te wszystkie rzeczy. Za sukces 3. Edycji
Programu Mentoringowego odpowiadają [kolejność alfabetyczna] Mateusz Juźwik, Agata
Karpińska, Aneta Kisielewska-Borgul, Anna
Krasowska, Beata Piętka, Ewa Serwa, Michał
Serwa, Tomasz Świniarski, Aneta Wereszczak,
Damian Wojewoda.

Mentorzy 3. Edycji
Grzegorz Bandurowski
Paweł Bochnowski
Joanna Bociąg
Mirosław Dąbrowski
Waldemar Dziwniel
Wojciech Gajewski
Agnieszka Maria Gasperini
Waldemar Groch
Spencer Horn
Aleksandra Jagiełło-Bono
Agata Kabat
Marcin Kosidłowski
Maciej Koszykowski
Agnieszka Krogulec
Adam Lasoń
Witold Leder
Przemyslaw Lelewski
Jakub Lesiński
Maciej Łączny
Paweł Łopatka
Marta Łukawska-Daruk
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Marek Łubiarz
Marcin Ołtuszyk
Łukasz Paluszkiewicz
Yuriy Pavlishak
Monika Piątkiewicz
Katarzyna Pietrzyk
Americo Pinto
Robert Pławiak
Sławomir Połukord
Michał Rączka
Piotr Sałata
Anna Sarnacka-Smith
Ewa Serwa
Michał Serwa
Raji Sivaraman
Michał Słaby
Piotr Słowikowski
Elise Stevens
Marcin Szatkowski
Gabriel Sznajder
Piotr Szczerbiak
Paweł Tkaczyk
Klaudia Tolman
Paweł Wachułka
Maria Zawadzka-Samoszuk
Bogusław Zegzuła
Piotr Żukowski

Ewa
Serwa

Fot. stock.adobe.com

Warto również wspomnieć, że pierwsza edycja programu miała swoją premierę w 2018 r.,
gdzie pod okiem Agnieszki Krogulec i Olgi

Kacprzak zrodziła się tradycja Programu
Mentoringowego w PMI Polska. Wypracowane rozwiązania funkcjonują do dzisiaj i pomogły rozwinąć skrzydła w 3. Edycji programu.

Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega
potencjał w ludziach i sytuacjach. Zawodowo
Project Portfolio Manager w Santander Consumer Bank. Członek Zarządu ds. rozwoju regionalnego w PMI Poland Chapter. Doświadczenie
zdobywała w projektach złożonych, międzynarodowych i wielodziedzinowych w branży
medycznej, finansowej i IT. Z pasją i zaangażowaniem łączy swoje umiejętności z celami biznesowymi organizacji, wspiera transformacje
organizacyjne. Autorka tekstów, mentor, prelegent, trener, wykładowca na Wrocławskim
Uniwersytecie Ekonomicznym na podyplomowych studiach „Advanced Project Management”. Inicjatorka projektu I ogólnopolskiego
programu Women in Project Management.
Sponsor III edycji Programu Mentoringowego
PMI Polska. Certyfikowana Project Manager,
Executing UX-PM, PPO, PSM, Moderator Design Thinking.

Fot. ?????????????

STREFA PMI PC

Koronawirus nic nie
zmienia: konferencje
i seminaria w dobie
pandemii
Wraz z nadejściem pandemii świat wszedł
w okres zupełnie nowej niepewności,
z którą liderzy muszą sobie radzić. Sytuacja wręcz wymusza na wszystkich instytucjach, nie tylko z branży IT, ciągłe
dostosowywanie się do nietypowych, nieraz bardzo trudnych warunków. Zdalna
stała się nie tylko praca, ale również konferencje. Na rynku dostępne są narzędzia,
takie jak Zoom czy BigMarker, umożliwiające bezproblemową organizację spotkań
i konferencji online. Z takich rozwiązań

korzystają również PMI Poland Chapter
oraz oddział PMI PC Podkarpacie, wsparte pomocą partnera technologicznego,
G2A – największego na świecie marketplace’u dla graczy.
Korzystając z tego wsparcia, 26 marca
2020 r. podkarpacki oddział PMI PC zorganizował pierwsze spotkanie online, zatytułowane Zmiana kluczem do doskonałości. Ponieważ zmiana formy spotkania z tradycyjnej
na online wydarzyła się niemal w ostatniej
chwili, była to doskonała okazja, by nie tyl-
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ko porozmawiać o zarządzaniu zmianą, ale
również zaprezentować w praktyce, jak to
zrobić. Prelegentami na pierwszym webinarium byli Igor Mróz z Zero Bullshit Management oraz Joanna Pauly z APAULY GROUP,
a w spotkaniu aktywnie brało udział 115
uczestników.
12 maja odbyło się kolejne spotkanie
zorganizowane wspólnie przez PMI PC
i PMI Podkarpacie, tym razem z udziałem
zagranicznych gości. Konferencję zatytułowaną Agility, leadership and inclusion in the
VUCA world poprowadzili Priya Patra z Capgemini – program manager z wieloletnim
stażem oraz Albert Schneider, praktyk
z 40-letnim doświadczeniem zdobytym
w IBM, obecnie mentor w Aschneider Consulting LLC. Wspomniany świat VUCA cechuje się zmiennością (Volatility), niepewnością (Uncertainty), złożonością (Complexity)
i niejednoznacznością (Ambiguity), co doskonale opisuje obecną rzeczywistość, w której COVID-19 wymusza nowe podejście do
zarządzania zespołami. Priya i Albert podjęli
próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
zaadaptować się do obecnych warunków
i jak przetrwać trwający kryzys, po którym
nic już nie będzie takie same. Oba seminaria
zostały zorganizowane przy wsparciu technologicznym ze strony firmy G2A, która udostępniła licencję na BigMarker, narzędzie pozwalające na przeprowadzenie konferencji
online nawet do 1000 uczestników.
Jak ze zmianami radzi sobie G2A? Innowacyjność firmy i jej zdolności adaptacji w obszarze technologii przejawiają się
w projektach takich jak oparta na Kubernetes platforma G2A One. To środowisko
usprawnia, łączy i ujednolica wszystkie obszary wytwarzania oprogramowania, dzięki
czemu programiści mogą cieszyć się większą
swobodą i niezależnością. Przyśpiesza to cykl
produkcji, wspiera procesy Agile i wprowadza
prawidłowe praktyki DevOps Centric. Innymi
słowy – dzięki G2A One praca jest po prostu
wygodniejsza i przyjemniejsza.
Wszyscy mierzymy się nowymi wyzwaniami, które przed nadejściem pandemii znaliśmy jedynie z filmów science fiction. Pandemia zmusza branże do zmiany sposobu
myślenia oraz sposobu zarządzania zespołami i poszczególnymi projektami. Jednak
dzięki wypracowywanej przez lata zwinności
oraz wsparciu narzędziowym, jakie na przykład oferuje G2A, ta nowa rzeczywistość –
nieoczywista dla wszystkich – jest wiele łatwiejsza.
Core Team PMI Podkarpacie
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Design Thinking, Lean i Agile
w jednym – mix doskonały?
Daria Czupreta
Co wspólnego ma Agile, Lean i Design
Thinking? Czy połączenie tych metodyk i podejść daje kolejne nowe korzyści,
większe niż te, jakie osiągamy, gdy używamy każdej z nich osobno?
We współczesnym świecie technologie
i rynki rozwijają się z bardzo dynamicznie.
Dotyczy to również obszaru projektowego,
gdzie ciągle tworzone są nowe metodyki
i techniki zarządzania projektami, jak również podejścia do pracy zespołowej. Ważny
jest prawidłowy dobór metodyki do realizowanego projektu. Project Manager często
stoi przed trudnym wyborem optymalnej
metodyki czy odpowiedniego podejścia, które będą najlepszym rozwiązaniem dla danego
projektu. Dzieje się tak, gdyż mają one dość
często elementy wspólne, jak to jest w przypadku Design Thinking, Lean i Agile.

Design Thinking + Lean +
Agile = …
Bazując na pomyśle firmy analityczno-badawczej Gartner został opisany sposób, dzięki któremu można połączyć wspomniane
podejścia i metodyki. W artykule pokazano
jak jedna metoda powoli przechodzi w drugą,
aby Project Manager nie wahał się w podjęciu ostatecznej decyzji, dotyczącej wyboru
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odpowiedniego podejścia do zarządzania.
Powinien mieć możliwość wykorzystania
wszystkich zalet, które oferuje każda z tych
metodyk oddzielnie oraz po ich połączeniu
razem. Patrząc na Design Thinking, Lean
i Agile jako na zbiór współgrających narzędzi,
eliminuje się problem podjęcia decyzji dot.
wyboru jednej metodyki. Każda z nich ma
swoją ważną funkcję, co zostało przedstawione na Rysunku 1.

Punkty wspólne metodyk
Desing Thinking skupia się na tym, aby dokładnie zrozumieć i wyłonić istniejące potrzeby ludzi, a nie je tworzyć – jest to projektowanie dla ludzi z ludźmi. Aby sprawnie
stosować Design Thinking, trzeba mieć odwagę i pomysł stawiać pytania „co jeśli?”
oraz jak najdłużej mieć na uwadze mądrą
sentencję „trzeba zakochać się w problemie,
a nie w jego rozwiązaniu”.

Główną różnicą pomiędzy Lean a Design
Thinking jest to, że w przypadku pracy z Lean,
zespół projektowy dobrze rozumie problem
i potrzeby klienta. Lean wszystko traktuje
jako hipotezę, dopóki nie będzie ona przetestowana przez klienta. Na początku nawet te dobrze zrozumiałe potrzeby są tylko
pewnymi założeniami. Zacząć tu trzeba od
wypełnienia tablicy Lean Canvas, a następnie skoncentrowania się na tych najbardziej
ryzykownych kwestiach. Lean na początku
bazuje na niewielkiej ilości danych, dotyczących produktu, ale z każdą kolejną iteracją
i testowaniem produktu, przechodzi się na
wyższy poziom, gdzie liczba i jakość danych
się zwiększa i polepsza. Pozwala to kontrolować sytuację i wnioskować, czy produkt
rozwija się w prawidłowym kierunku.
Z kolei Agile odpowiada za fizyczne prawidłowe tworzenie produktu. Warto tu przypomnieć czym się różni Agile od podejścia
tradycyjnego. W odróżnieniu od tego dru-

Design Thinking

Lean

Agile

Wyjaśnia problem

Pomaga tworzyć
potrzebne rzeczy

Pomaga tworzyć rzeczy
w prawidłowy sposób

Rysunek 1. Design Thinking, Lean, Agile
Źródło: J. Schneider, Understanding Design Thinking, Lean, and Agile, O’Reilly Media,
Sebastopol, 2017, s. 4-5.

Organizacja
Ciągłe sprawdzanie
i udoskonalanie
pomysłu

Identyfikacja
możliwych rozwiązań
Wyjaśnia problem
i pomaga zdefiniować
możliwości

Nauczanie się
przez testowanie
i ocenianie
Zarządzanie oparte
na wartościach

Lean

Design
Thinking

Wizja

Definicja
strategii działania
Wskazanie
kierunku rozwoju

Ewoluujący
design projektu

Agile

Tworzenie wartości
Przystosowanie się
do zmian

Rysunek 2. Charakterystyka trzech podejść
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Schneider, Understanding Design Thinking, Lean,
and Agile, O’Reilly Media, Sebastopol 2017, s. 22-25.

giego, pracując zgodnie z założeniami Agile,
w początkowych etapach projektu ustawiamy zmienne projektowe takie jak czas, jakość i koszt na pewnych poziomach, które
są sztywne. W sytuacji gdy zakres projektu
może ulec zmianom, produkt jest tworzony
w krótkich iteracjach, zaczynając od produktu z minimalną konieczną funkcjonalnością,
po czym jest sprawdzana reakcja klienta na
wypracowaną część. Bazując na jego reakcji
wyciąga się wnioski, co trzeba zmienić. Pracując w krótkich iteracjach, trzeba ustalić
priorytety posiadania przez produkt pewnych
funkcji.

Łączyć, czy nie łączyć?
W tym miejscu należy zadać pytanie: jaka są
powody łączenia tych metod? Odpowiadając
na to warto wspomnieć, że 90% startupów
upada. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej
są tworzone produkty, których nikt nie chce
kupować. To, co łączy te podejścia, to duży
nacisk na zapobieganie sytuacjom, kiedy
twórca zakochuje się w swoim produkcie.
Połączenie metod Lean, Agile i Design Thinking powoduje, że zespół projektowy ciągle
podaje w wątpliwość swój punkt widzenia,

dzięki czemu tworzone są nowe rozwiązania
problemu. Dlatego ciągle wraca się do klienta,
aby upewnić się, czy zostały spełnione jego
wymagania. W końcu to on powinien być
zadowolony z efektu końcowego i współpracy. Tym samym zapobiega się ryzyku upadku
startupu lub niepowodzenia wprowadzenia
nowego produktu na rynek. Lean, Agile i Design Thinking są odwróceniem tradycyjnego
podejścia, kiedy produkt jest tworzony bazując na zaplanowanych wcześniej funkcjach.
Podejścia te nie wykluczają się wzajemnie,
lecz mają elementy wspólne.
Zazwyczaj jesteśmy skłonni pracować według pewnych jasnych zasad i podążać jedną
metodą, która naszym zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem. Łączenie różnych metod
w taki sposób, aby z każdej czerpać to co
najlepsze i potrzebne dla naszego projektu,
demonstruje przywilej ludzi, jako gatunku,
zdolności do rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Razem po sukces
Razem Design Thinking, Lean i Agile są bardzo pomocne w stworzeniu produktu, który
odniesie sukces na rynku, poprzez ciągłe

Wybór
najlepszego
pomysłu

Pomysł
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pomysłów
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potrzeb

Badanie
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Empatia

Przeprowadzenie
eksperymentów
i tworzenie
prototypów Udoskonalenie
Decyzja
pomysłu
o odrzuceniu
lub akceptacji
przyrostu
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Problem klient

Design Thinking

Realizacja
timeboxu

Tworzenie
rozwiązania

uj

ud

Oce

Zb

Powstanie
przyrostu
rozwiązania

Przegląd
timeboxu

Rozwiązanie problemu

Lean Startup

Płynnie, czyli jak?
Należy pamiętać, że nie ma jasnej zasady,
kiedy trzeba zacząć wykorzystywać kolejną
metodę. Miejsce, gdzie jedno podejście przechodzi w drugie, jest dość dyskusyjne. Dużo
rzeczy pokrywa się w danych podejściach.
Być może akurat przez to wzajemne pokrywanie się, część osób woli jedną metodę od
innej. Warto jednak wykorzystać najlepsze
aspekty każdego z podejść, a tym samym
wnieść w projekt większą wartość.

Planowanie
timeboxu

Lista
wymagań
z priorytetami

Naucz się

testowanie pomysłów, eksperymentowanie i uczenie się na potwierdzonych danych.
Design Thinking odpowiada za wyjaśnienie
problemu i generowanie wariantów rozwiązań. Świetnie współgra z podejściem ciągłego doskonalenia Lean, dzięki któremu zespół
ma możliwość bazować na sprawdzonych
danych, przetestowanych przez klienta.
Dzięki połączeniu Design Thinking i zwinnego zarządzania, zespół projektowy ciągle
współpracuje z klientem, tworzy rozwiązania
problemu iteracyjnie, co w rezultacie przynosi pożądane wyniki.
W sytuacji, w której łączy się Lean z Agile,
spotyka się strategia z tworzeniem wartości.
Dzięki Lean możemy uczyć się przez testowanie przepływów, a dzięki Agile – zapewniamy elastyczność reagowania na zmiany.
Design Thinking ogólnie mówiąc, bada
możliwości – odpowiada za etap empatii,
diagnozy potrzeb, generowania pomysłów
i wyboru z nich najlepszego. W kolejnym
kroku przechodzimy do Lean Startup, dzięki
któremu wybrany pomysł jest udoskonalany i zamieniany w model biznesowy. Warto
zaznaczyć, że Agile jest wykorzystywany do
iteracyjnego budowania rozwiązań problemów.

Agile

Daria
Czupreta
Świeżo upieczony magister zarządzania projektami Szkoły Głównej Handlowej. Za sobą ma
ukończone kursy z AgilePM i IPMA-Student.
Na co dzień zdobywa doświadczenie zawodowe jako Project Manager, a w wolnych chwilach koordynuje organizację comiesięcznych
seminariów PMI PC w Warszawie i praktykuje
jogę.

Rysunek 3. Łączenie Design Thinking, Lean i Agile
Źródło: opracowanie własne.
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Nie ma tego złego… pandemia
a wydarzenia edukacyjne
studentów
Anna Tesmer
Czy studentom chcącym stworzyć coś
od zera i podzielić się swoimi zainteresowaniami i wiedzą może przytrafić
się coś gorszego niż nagła przeszkoda
zmuszająca ich do odwołania projektu,
nad którym pracowali przez wiele miesięcy? Z pewnością tak, może się przytrafić
coś gorszego, jednak patrząc z wąskiej
perspektywy działalności studenckiego
koła naukowego, koronawirus okazał się
ciężkim przeciwnikiem w walce o rozwój
pasji.
Konferencja beIT dla dwudziesto-ośmioosobowego zespołu organizatorów jest
czymś więcej niż tylko kolejnym przełożonym wydarzeniem w kalendarzu. Pandemia

56

COVID-19 zmusiła nas do oderwania się od
pracy, w której po prawie pięciu miesiącach
przygotowań zaczynaliśmy zauważać satysfakcjonujące efekty. Zamknęła nam drzwi
przed samą metą… ale czy aby na pewno?
Scrum wykształcił w nas potrzebę ciągłej
adaptacji oraz zachęcił do pokazania, w jaki
sposób staramy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Czyli w skrócie: jak zaadaptować
potencjalną porażkę w sukces!

Konferencja +
SARS-CoV-2 = werdykt
gwarantowany?
beIT to konferencja, którą od sześciu lat
organizujemy jako studenci Koła Nauko-

wego Zarządzanie IT Politechniki Gdańskiej.
W trakcie trzech dni wykładów i warsztatów
spotyka się tu pięćdziesięciu prelegentów
i dwustu uczestników. Dzięki szerokiemu
wachlarzowi ścieżek tematycznych, na konferencji propagowana jest wiedza z zakresu
zarządzania projektami i produktami, analizy biznesowej, przywództwa i kompetencji
miękkich w branży IT. Ponadto miłośnicy UX
designu, testowania oraz sztucznej inteligencji również będą mieli szansę znaleźć tu coś
dla siebie. Jako organizatorzy studiujący na
różnych kierunkach i wydziałach, dokładamy
wszelkich starań aby program wydarzenia
obejmował tematyką różne odłamy informatycznego świata, dając przy tym możliwość
poznania wielu ekspertów.

Kiedy na przełomie lutego i marca trafiło do
nas pierwsze pytanie dotyczące możliwości
przełożenia wydarzenia ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, zareagowaliśmy śmiechem i pytaniem “Dlaczego?”. W tych dniach maszyna beIT pracowała
pełną parą, a zespół powoli zaczynał wchodzić na szczyt zaangażowania i motywacji.
Do konferencji pozostało półtorej miesiąca
i wszystko szło zgodnie z rozpisanym wcześniej planem. Nikt nie spodziewał się, że niespełna dwa tygodnie później w porozumieniu
z władzami uczelni będziemy musieli przesunąć datę wydarzenia o co najmniej pół roku.

Zmiany, zmiany i jeszcze
raz zmiany
Mając już za sobą pewien etap przygotowań
(zaproszenie prelegentów, uzgodnienie partnerów i patronów, rozplanowanie logistyki
wydarzenia i załatwienie innych spraw organizacyjnych), poczuliśmy swego rodzaju
niepokój wywołany nagłą zmianą terminu.
A co jeśli któryś z prelegentów zrezygnuje? Partnerzy poproszą o zwrot zainwestowanych pieniędzy? W październiku mniej
uczestników będzie chciało przyjechać na
nasze wydarzenie? To tylko część pytań,
która pojawiła się podczas spotkania organizatorów. W tych czasach rozważanie takich
kwestii jest w pełni uzasadnione, ale należy
zauważyć, że nie tylko beIT zostało postawione w tej sytuacji. Jesienią wiele wydarzeń
i inicjatyw edukacyjnych będzie walczyło
o uwagę potencjalnych uczestników.
Koronawirus stał się ogromnym blokerem
w naszym „scrumowym” projekcie, jednak
jako zespół dostrzegamy w całej tej sytuacji
pozytywne aspekty. Wcześniej mieliśmy tylko pięć miesięcy na organizację konferencji –
teraz doszło nam kolejnych sześć. Oznacza
to, że mamy możliwość dopracowania każdego detalu, który wcześniej uważaliśmy za
mało istotny aspekt w natłoku innych zadań.
Rozpromowanie wydarzenia na większą skalę? To już nie kłopot. Dopracowanie logistyki
i zebranie większych funduszy? Nie widzimy
przeciwwskazań! Trudności ze zgraniem na
czas koordynatorów ścieżek z działem PR
i z grafikiem? Nikt już nie pamięta o takich
problemach. Korzystając z możliwości komunikacji przez Slacka i prowadzenia spotkań
na Skype, jesteśmy w nieprzerwanym kontakcie, prowadząc przy tym wirtualnie sprinty i raportując postępy na telefonicznych
stand-upach. Nie patrzymy na zaistniałą
sytuację jak na tragedię, po prostu działamy

dalej i zamierzamy dążyć do zorganizowania
najlepszego wydarzenia jakie kiedykolwiek
zostało przygotowane przez studentów.

Grunt to się
nie poddawać!
Koło Naukowe Zarządzanie IT to nie tylko
Konferencja beIT. To cały zespół zaangażowanych i chętnych do dzielenia się swoimi
zainteresowaniami osób. Po przeprowadzeniu ponownej, uaktualnionej koordynacji
działań związanych z wydarzeniem, takich
jak utworzenie nowych harmonogramów,
roadmap, skontaktowaniu się z prelegentami
i partnerami, działalność grupy na jakiś czas
ucichnie, ale praca koła nie zwolni tempa.
Nie chcemy, by nasza aktywność ograniczała się do szerzenia wiedzy o branży IT tylko raz do roku podczas konferencji. W swoich szeregach mamy również przedstawicieli
takich działów jak IT, Praktycy i Certyfikaty
oraz PR i HR. Każdy z nich dokłada wszelkich starań, aby ze zwykłej studenckiej codzienności wyciągnąć coś więcej niż wiedza
zdobyta na wykładzie. Jeszcze do niedawna
mogliśmy cieszyć się z efektów ich pracy
uczestnicząc w warsztatach „Be Professional Scrum Master”, „Poznajmy się z .NETem”,
czy też „Zarządzanie i komunikacja w zespole
międzynarodowym”. Czy czas kwarantanny
oznacza dla tych zespołów czas odpoczynku
i braku działania ze względu na zamknięcie
uczelni? Zdecydowanie nie! To czas wzmożonej aktywności i poszukiwań nowych rozwiązań, tworzenia dla siebie nowej przestrzeni, w której wciąż jest wiele do odkrycia.
Brak możliwości spotkania się fizycznie
w uczelnianych ławkach nie oznacza dla
nas czasu na lenistwo. Korzystając z dobrodziejstw współczesnej technologii i Internetu, wykorzystujemy ten czas na organizowanie spotkań w formie webinariów.
Członkowie naszych zespołów są w stałym
kontakcie z przedstawicielami wielu firm
i ustalają z nimi propozycje wirtualnych
spotkań. Dział Praktyków i Certyfikowania
pracuje nad przeprowadzeniem egzaminów
certyfikacyjnych na Scrum Mastera, a HR
nad szkoleniem umiejętności właściwego
prezentowania się na rozmowach rekrutacyjnych.

Nowa przyszłość,
nowi MY???
Co poniektóre osoby pewnie zastanawiają
się po co nam to? Przecież teraz możemy
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wykorzystać tę kwarantannę jako wymówkę do nadrabiania niedoboru snu, zaległych
seriali, filmów czy książek. W końcu nikt nie
będzie nas oceniał ze względu na to co robimy, a czego nie – przecież wszyscy jesteśmy
zamknięci! Jednak warto pomyśleć o tym
długofalowo. Kwarantanna kiedyś się skończy, ludzkość poradzi sobie z koronawirusem,
a szkoły i miejsca pracy wrócą do swojej stacjonarnej działalności. Czy będziemy na tę
sytuację przygotowani? Czy po długim czasie błogiej stagnacji, nie okaże się, że jesteśmy tak samo niegotowi na „normalność” jak
byliśmy niegotowi na izolację? Czy będziemy
gotowi na nową rzeczywistość i zmienione
warunki pracy?
Nie poddajmy się wszyscy przeciwnikowi jakim jest COVID-19, pokażmy, że potrafimy
przekuć tę ciężką dla całej społeczności sytuację w nowe szanse i możliwości samorozwoju. Zacznijmy w tych czasach działać na
zasadach sztucznej inteligencji, spróbujmy
zebrać jak najwięcej danych, nauczmy się je
przetwarzać i analizować w swoim domowym zaciszu a następnie… wykorzystajmy je
najlepiej jak się da tworząc genialne projekty,
innowacyjne rozwiązania i po prostu inspirujmy innych do pracy. Środowisko pracy z pewnością nie będzie już takie jak kiedyś, dlatego
budujmy naszą sieć kontaktów, stawiajmy
sobie cele i współpracujmy razem przygotowując się do powrotu normalności. Ze strony
Koła Naukowego Zarządzanie IT obiecujemy,
że korzystając z zaistniałej sytuacji zrobimy
co w naszej mocy by w przyszłości zaskoczyć
wszystkich efektami naszej domowej działalności.

Anna
Tesmer
Inżynier technologii informatycznych w zarządzaniu, aktualnie studentka studiów magisterskich na Politechnice Gdańskiej. Koordynatorka
działu PR w Kole Naukowym Zarządzanie IT
oraz w Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT’20. Zainteresowana wykorzystaniem
uczenia maszynowego w zarządzaniu oraz łączeniem zwinnych metodyk zarządzania z projektami marketingowymi. Prywatnie najczęściej
widywana na pubquizach, w escape roomach
lub przed telewizorem oglądająca „1z10”.
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Najlepsze praktyki
we wdrażaniu
SAFe®
Ada Grzenkowicz

Opracuj skuteczną
strategię dla
swojego produktu
Malwina Szopa
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SAFe® (Scaled Agile Framework) to obecnie najbardziej popularna skalowalna, zwinna metoda pracy.
Podejście to ma już około 20 lat i ciągle się rozwija.
Przez lata powstało wiele książek na temat zwinności. Na listach bestsellerów w tej dziedzinie nadal króluje Scrum, ale powstają też nowe publikacje.
W tym te, które opisują dobre praktyki pracy w SAFe®.
Pod koniec ubiegłego roku ukazała się kolejna
książka Em Campbell-Pretty, napisana wspólnie
z Adrianne L. Wilson. Jako, że pierwsza książka tej
autorki Tribal Unity była świetna, szybko zamówiłam
The Art of Avoiding a Train Wreck. Poza autorkami,
przekonał mnie sam tytuł tej książki. Podtytuł mówi,
że znajdziemy w niej praktyczne rady wspierające
uruchamianie oraz prowadzenie SAFe’owych pociągów. Każdy kogo interesuje ta tematyka, z pewnością się nie zawiedzie. Napisana swobodnym językiem, lekka i przyjemna książka, pełna dobrych porad,
właściwego podejścia i unikania błędów. Bazuje na
doświadczeniach autorek oraz osób, które zaangażowały do jej napisania.
Pozycja ta podzielona jest na siedem rozdziałów.
Każdy z nich zawiera konkretne opisy wydarzeń, lub
kolejnych kroków podejmowanych podczas uruchamiania ART-ów. Co istotne, wyjaśnione jest także
dlaczego powinniśmy tak, a nie inaczej postępować.
Wszystkie zagadnienia są jasno i klarownie obja-

Książka Zarządzanie produktem dla bystrzaków to
jedna z propozycji serii W prostocie tkwi siła. To typowy podręcznik, który w prostych słowach uczy
od A do Z zarządzania produktem. Dzięki temu, że
znajdziemy w nim zarówno propozycje dla nowych
Product Ownerów, jak i zaawansowane metody czy
analizy, doświadczony Product Owner również powinien ją mieć w swojej biblioteczce. Co więcej, ja
jako Project Manager z przyjemnością przeczytałam
książkę, chcąc zrozumieć Product Ownerów i odpowiedzieć sobie na wiele pytań, które pojawiają się
podczas codziennej współpracy z Product Ownerami.
Warto podkreślić, że autorzy nie są teoretykami.
Brian Lawley jest prezesem i założycielem 280 Group, znanej na całym świecie firmy konsultingowej
i szkoleniowej specjalizującej się w zarządzaniu produktem. Pamela Schure jest dyrektorem ds. produktów i usług w 280 Group. Pracowała jako Product
Owner i Manager marketingu produktu między innymi w Apple i Adaptec. Niestety autorzy nie podają
w książce konkretnych przykładów ze swojej pracy
oraz codziennego życia. Tego bardzo brakuje mi w tej
pozycji.
Osobiście zwróciłam uwagę w szczególności na
dwie części: IV oraz V. Część IV – Jak stać się fenomenalnym menadżerem produktu, to część poświęcona
rozwojowi, ścieżce kariery oraz doskonaleniu umiejętności, które dla Product Ownera są bardzo ważne
(techniki perswazji, aktywnego słuchania, budowa-

śnione, dodatkowo pojawiają się także oznaczone
ikonami ramki, które wyróżniają różne zagadnienia.
Anegdoty, opatrzone ramką z ikoną kubka kawy, to
przykłady z życia wzięte, którymi dzielą się różni
praktycy, współtworzący książkę. Osobno wyróżnione są także krytyczne elementy, na które autorki
radzą nam zwracać szczególną uwagę. Mamy też trzy
rodzaje porad: pierwsze to praktyczne porady, zaczerpnięte z własnego doświadczenia autorek, drugie
to porady związane z pracą w rozproszonych zespołach, a trzecie wiążą się z projektowym podejściem
do pracy w organizacjach i jego finansowaniem. Dzięki przemyślanemu układowi całość czyta się bardzo
dobrze. Znakomitym bonusem jest checklista, która
pomoże nam w budowaniu pociągów krok po kroku.
Publikację polecam wszystkim pracującym już
w SAFe®, a także tym, którzy skalują zwinne podejście dla dużych projektów bądź produktów, gdzie
jest kilka zespołów. Porady zawarte w tej książce
możemy wykorzystać w codziennej pracy i usprawnić nasz sposób pracy, tym samym osiągając lepsze
rezultaty.
Em Campbell-Pretty, Adrienne L. Wilson, The Art of
Avoiding a Train Wreck. Practical Tips and Tricks for
Launching and Operating SAFe® Agile Release Trains,
2019, SpiritCast Network, s. 365

nia wiarygodności czy dobrych relacji z zespołem).
Natomiast część V, poświęcona Dekalogom, powinna być obowiązkową lekturą zarówno dla nowych
jak i doświadczonych Product Ownerów. Nowi, po
przeczytaniu tej części, nie wyważaliby otwartych
drzwi, planowaliby i informowaliby w odpowiednim
czasie, jednocześnie dbając o fundusze i skupiając
swoją uwagę na odpowiedniej kampanii wizerunkowej produktu. Doświadczeni Product Ownerzy przypomnieliby sobie proste zasady, o których zapomina
się w trakcie pracy, a przedstawione mapy drogowe
byłyby świetnymi wskazówkami w dalszym rozwoju
kariery.
W USA Product Owner jest uznawany za czwartą najważniejszą osobę w firmie. W Polsce znaczenie tej roli rośnie i coraz więcej firm decyduje się
na wprowadzenie jej do firmy. Jeśli planujesz objąć
takie stanowisko lub chcesz rozwijać się w tej roli,
ta książka zapewni solidne podstawy, czyli koncepcje, narzędzia i praktyki, których potrzebujesz, by
rozwijać swoją karierę i produkt. Nie zawahaj się ją
przeczytać, pomimo, że jej objętość może cię odstraszyć, naprawdę warto poświęcić kilka wieczorów na
lekturę.

Brian Lawley, Pamela Schure, Zarządzanie produktem dla bystrzaków, Wydawnictwo Septem, Gliwice,
2019, s. 384

Uwolnić mózg
Dominika Kantorowicz

Zwinny toolbox
zarządzania
zmianą
Szymon Pawłowski

Choć słowa wypowiedziane przed ponad dwoma
tysiącami lat przez Heraklita z Efezu: „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” nigdy nie straciły na
aktualności, tak dzisiaj brzmią boleśnie aktualnie
i to w każdej dziedzinie życia. Czasy pandemii dla
wielu z nas okazały się być prawdziwym, przytłaczającym wyzwaniem. Wielu z nas musiało nauczyć
się tworzyć nowe struktury dla swojego życia osobistego, żeby jakoś poradzić sobie z faktem, że na
skutek istnienia technologii cyfrowej, jesteśmy
stale dostępni dla naszych pracodawców. Umiejętność zarządzania tak zwanym wolnym czasem,
którego mamy coraz mniej, nigdy nie była tak szalenie istotna. To od niej zależy jakość naszego życia,
czasu spędzonego z dala od komputera, ale także
efektywność w wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz nasze relacje z otoczeniem, współpracownikami, przyjaciółmi, parterem czy rodziną.
O ciągle rosnącym tempie zmian, i o tym jak
sobie z tym radzić, napisano już wiele. Tym razem polecam Waszej uwadze pozycję szczególną – Elastyczny mózg. Kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu, która koncentruje się
na konieczności dostosowania sposobu myślenia
do zwariowanego tempa naszych czasów. Autor
książki operując pojęciem „elastyczne myślenie”
ma na myśli pewien spójny styl poznawczy, który

zapewnia nam możliwość rozwiązywania nowych
problemów i przezwyciężania barier neuronowych
i psychologicznych, utrudniających nam rozpatrywanie zagadnienia w porządku innym niż ten
dotychczas nam znany. Myślenie elastyczne to
zdolność, której nie ma żaden komputer i która występuje tylko u nielicznych zwierząt – między innymi stanowi właściwość ludzkiego mózgu. Książka
ta poddaje analizie te procesy myślowe i omawia
istotne dla ich przebiegu czynniki psychologiczne.
Co ważne dla czytelnika, który z neuropsychologią
ma niewiele wspólnego, robi to w sposób arcyciekawy. Autor przytacza interesujące eksperymenty
ze świata nauki, historii czy zabawne anegdoty
z życia osobistego, dzięki czemu w sposób przyjemny zdobywamy wiedzę o naszym umyśle. Osobiście,
dzięki lekturze, zweryfikowałam wiele własnych
poglądów na temat procesu myślenia i podpatrzyłam kilka narzędzi do sprawniejszego zarządzania
tym potencjałem na co dzień. Jestem przekonana,
że Wy również znajdziecie tutaj sporo inspiracji do
rozwoju.

Zarówno zarządzanie zmianą organizacyjną, jak
i stosowanie narzędzi i technik Agile w pozainformatycznym kontekście to w ostatnich latach tematy bardzo „gorące”. Dlatego tym bardziej zaciekawiła mnie propozycja połączenia obu tematów,
przedstawiona w książce Zwinnologia. Innowacyjne
podejście do zarządzania zmianą. Publikacja składa
się z pięciu rozdziałów, ale zasadniczo można ją
podzielić na dwie części: pierwsza (rozdziały 1-4)
wprowadza nas w zwinne podejście do zarządzania
zmianą, a w drugiej (rozdział 5, obejmujący prawie
połowę książki) autorzy przedstawiają aż 55 (!!!)
technik i narzędzi.
W pierwszej części autorzy prezentują cykl
zwinnego zarządzania zmianą (Wgląd – Opcje
działań – Eksperymenty), opisując każdy z tych
elementów wraz z poradami odnoszącymi się do
praktycznego ich zastosowania, z przedstawieniem
typowych narzędzi stosowanych w danym kroku.
Bardzo wartościowe są również wskazówki dotyczące radzenia sobie z oporem, budowania zaangażowania, komunikowania zmiany oraz przekonywania sponsorów do zwinnego zarządzania zmianą oraz
wdrożenia tego podejścia w organizacji.
Druga część książki to, jak już wspomniano, pełen
zestaw narzędzi opisanych w taki sposób, że wręcz
same proszą nas o ich użycie. Mamy tu między innymi szereg bardzo popularnych i typowo agile’owych
technik jak retrospektywa, Planning Poker czy ta-

blica Kanban. Znajdziemy również metody klasycznego change management, jak Open Space, World
Café czy model wartości konkurujących Camerona
i Quinna, narzędzia wzięte wprost z zarządzania
strategicznego, jak model 7S McKinseya czy analiza
pola sił Lewina, a także mniej znane, o bardzo intrygujących nazwach, jak diagnoza „syndromu małża”,
Jeździec i Słoń czy szalone ósemki. Szczegółów nie
zdradzę – zachęcając tym samym do lektury. Jestem pewien, że nie będziecie zawiedzeni!
Opis każdego z narzędzi zawiera opis wartości dla
organizacji, scenariusza – kroków i praktycznych
wskazówek, przyczyn stosowania – problemów jakie mogą rozwiązać, rezultatów i pułapek, w jakie
możemy wpaść przy ich używaniu oraz odwołania
do źródeł, z których możemy zaczerpnąć więcej
wiedzy.
Wiele spośród opisywanych tu metod zdarzało
mi się stosować w projektach wdrażających zmiany organizacyjne i bardzo pozytywnie zaskoczyła
mnie trafność opisu i praktyczność zawartych porad i wskazówek. Zdecydowanie polecam publikację
każdemu, kto ma do czynienia z zarządzaniem zmianą i chce robić to bardziej zwinnie, albo po prostu –
lepiej.

Strefa PMI, nr 29, Czerwiec 2020, www.strefapmi.pl

Leonard Mlodinow, Elastyczny Mózg. Kreatywne
myślenie w czasach niepewności i chaosu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019, s. 336

Jarosław Rubin, Wiesław Grabowski, Marek Naumiuk,
Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania
zmianą, MT Biznes, Warszawa 2019, s. 486
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Czy Agile jest dobry
na kryzys?
Kinga Matysiak
Słowo „kryzys” jest odmieniane od początku roku przez wszystkie możliwe przypadki.
Każdy już słyszał o: biznesie w „koronie”;
świętach w „koronie”; czy miłości w czasach
zarazy. A jak ma się do tego Agile? Czy agile’owe ambicje firm będą musiały zakończyć
się na marcu 2020? Pewnie wielu właścicieli firm i managerów, którzy narzekali na tak
zwany rynek pracownika, cieszy się myśląc,
że dobre, stare czasy rynku pracodawcy wrócą. Szczerze mam nadzieję, że jednak Agile
nie podda się tak łatwo, a teraz szczególnie
pokaże swoją siłę. Choć, jeśli nie mamy w kodzie DNA, w swoim tak zwanym mindsecie
zakorzenionego Agile, to może być ciężko, by
pomógł nam w trudnym czasie.
Kryzys. Sytuacja awaryjna. Inna niż
wszystkie. Nieprzewidywalna, a nawet jeśli,
to niezarządzona wcześniej. Kogo potrzebujemy wtedy? Lidera na czasy kryzysu, prawdziwego przywódcę, który wskaże, w którym
kierunku iść (albo biec). Zespołu, który nie
pyta „dlaczego”, tylko „na kiedy”. Tak zawsze
uczyły nas podręczniki od zarządzania kryzysowego. Jednak co, jeśli mamy wdrożony
mindset Agile? Co pomoże nam uratować
sytuację, już i tak beznadziejną?
Agile to filozofia zaufania. Jeśli budowałam swoje poparcie na podstawie zaufania,
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pewności, że wiem co jest dobre dla zespołu,
to teraz powiedzenie: „proszę, zaufajcie mi”,
może naprawdę dużo znaczyć. Teraz przychodzi prawdziwy sprawdzian twojego przywództwa opartego na zaufaniu.
„No blame culture”. W czasach działania na oślep, sprawdzania co się nadaje do
wdrożenia jako szybkie rozwiązanie, szukanie
wspólnych działań na przełamanie impasu
– tu przyda się zespół, który wie, że może
eksperymentować. Wymyślać, wdrażać, wycofywać się z działań szybko, gdy tylko widzą, że coś nie działa – no blame culture. Nie
człowiek jest winny. Coś nie działa po prostu
i szybko trzeba zmienić coś w rozwiązaniu
lub zupełnie je porzucić.
Wielofunkcyjny zespół jest w stanie poradzić sobie w wielu sytuacjach, które przychodzą codziennie. Zespół, który wie, że
może polegać na swoich kompetencjach, że
są one wymienne, jest pewniejszy w swoich
działaniach i ma poczucie sprawczości, co
w sytuacji kryzysu jest na wagę złota.
Priorytetyzacja MoSCoW. Zespół agile’owy wie, jak dobrze wskazany priorytet
działań może uratować nie jeden i nie dwa
projekty. Skupia się na najważniejszym i nie
zajmuje sobie dnia pracy dystraktorami. Dąży
do celu. Wie jak ważne jest bycie zoriento-

wanym na skuteczne rozwiązania. W czasie
kryzysowego działania zespół agile’owy wie,
co znaczy poświęcić swój czas na rzeczy najważniejsze.
Lider Agile, który jest w kryzysie sytuacyjnym wie, że może polegać na swoim zespole.
Ale też wie, że zespół polega na nim. Do tej
pory jego głównym zadaniem było torowanie
zespołowi drogi do sukcesu. Teraz cel jest ten
sam, tylko czasu jest pewnie mniej, nerwy są
większe i stawka często o wiele wyższa. Lider
i zespół mają przede wszystkim siebie – to
niebagatelna rzecz. W całym tym zestawieniu ważny jest szczery i rzetelny feedback.
Na tym zbudowano zaufanie wcześniej,
na tym prawdopodobnie wszyscy możemy
się oprzeć, by bezpiecznie dobiec do mety.
Razem.
By nie zostać gołosłowną, podam przykłady moich klientów, który poradzili sobie
z wyzwaniami, działając w duchu Agile:
1. HR w dużej firmie: w tydzień przeniesienie wszystkich szkoleń, dla około
350 osób, do formy online.
2. IT w międzynarodowej firmie: stworzenie platformy do egzaminów zawodowych dla pracowników (projekt trwał
2 tygodnie, w wersji pozakryzysowej
trwałby około pół roku).
3. Dział zakupów w firmie produkcyjnej
w Polsce: zaopatrzenie 270 osób z produkcji w maski i materiały ochronne (kiedy nie było to jeszcze modne) w tydzień.
4. Kadra średniego i wyższego szczebla
w firmie odzieżowej w Polsce: brak
przestoju w produkcji mimo około
40% personelu skierowanego na kwarantannę.
5. Utrzymanie zatrudnienia za wszelką
cenę.
Nie trzeba przysłowiowym batem i marchewką zarządzać zespołem, by uporać się
z kryzysem.

Kinga Matysiak
Trener zarządzania projektami i kompetencji
społecznych w biznesie. Od 2002 roku prowadzi
szkolenia w oparciu o autorskie gry i narzędzia
pracy. Doświadczenia w biznesie zdobywała
pracując jako kierownik projektów, członkini
zarządu. Jest trenerem akredytowanym przez
APMG International oraz Peoplecert. Prowadzi
zajęcia ze studentami na uczelniach w całej
Polsce. Jako Agent Zmiany pomaga organizacjom metodycznie wprowadzać zmiany w ich
organizacjach. Jest Prezesem firmy szkoleniowej MINDSTREAM, specjalizującej się w szkoleniach certyfikowanych z zarządzania projektami.

dr Jerzy Stawicki
Źródło: J. Stawicki

STREFA FELIETONU

Czarny łabędź
Jerzy Stawicki
Projekty, biznes, świat „jakoś” funkcjonuje. Aż przychodzi moment prawdy, moment wielkiego kryzysu, zmiany reguł gry,
moment pojawienia się – jak to określił
Nassim Taleb – „czarnego łabędzia”. Czyli
czegoś zupełnie niespodziewanego, zjawiska
kompletnie nieprzewidywalnego. I często
dopiero wtedy można zobaczyć, jak wygląda
rzeczywistość wokół nas i krzyknąć „król jest
nagi”. Krzyknijmy i my, przyglądając się rzeczywistości zarządzania i biznesu A.D.2020
w miesiącu maju.
Przy spotkaniu z „czarnym łabędziem”
szybko okazuje się, jak ważne jest dojrzałe
przywództwo, czy to na poziomie firmy, czy
na poziomie kraju. Dojrzałe, czyli umiejętnie łączące otwartość i uczciwość (prawdomówność) w komunikacji, z szybkim
podejmowaniem decyzji oraz empatią wobec
pracowników i obywateli. Doskonałym przykładem jest tu premier (premierka?) Nowej
Zelandii Jacinda Ardern, która z jednej strony wprowadziła rygorystyczne obostrzenia
w przemieszczaniu się Nowozelandczyków
na okres 4 tygodni, dając jednocześnie czas
(2 dni) na dokonanie zakupów. Z drugiej zaś
strony potrafiła powiedzieć nowozelandzkim
dzieciom, siedząc na kanapie we własnym
salonie, że Wielkanocny króliczek na pewno do nich przyjdzie. Dojrzałe przywództwo
związane jest także z umiejętnością słuchania
doradców, a także z dostosowaniem metody

działania do różnych kontekstów: złożoności, skomplikowania, czy prostoty, tak, jak to
opisuje podejście Cynefin Davida Snowdena.
I, co bardzo ciekawe, takimi przywódcami na
poziomie krajów okazały się kobiety. A wielu liderów, przedstawicieli płci brzydkiej
pokazało – czasem wręcz w ekstremalny
sposób – czym jest niedojrzałe przywództwo.
Szybko też okazuje się, że czarny łabędź
łatwo weryfikuje deklarowaną zwinność
firmy czy zespołu. Zwinność zarówno na poziomie mind-setu, czyli sposobu myślenia
o świecie, firmie, pracy i współpracy, jak i na
poziomie konkretnych działań. Jak mawiał
cesarz Marek Aureliusz „Życie to zmiana,
świat to wyobrażenie”. Więc jeśli kierownik
projektu, zespołu, firmy, czy kraju naprawdę
nie miał w głowie tej zwinności, to – jak to
było widać w szeregu firm i … krajów – okazywał zaskoczenie, ujawniało się jego ego,
a także kompletne niezrozumienie nowej
rzeczywistości. Przykład? Jeden z naprawdę
wielu, to firma IT (aha: „zwinność to nasza
specjalność”), w której ta zwinność przejawia
się w propozycji kierownictwa dla pracowników polegającej na redukcji zatrudnienia
o x osób. Z drugiej zaś strony niektóre firmy
handlowe bardzo szybko wprowadziły zasady
pracy bazujące na Kanbanowym przepływie:
wprowadzeniu limitu wózków, a więc klientów w sklepie (czyli wprowadzeniu tzw. WIP
Limit), czy też sugerowaniu na wielkich pla-
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katach przemyślenia zakupów, tak by dokonywać ich sprawnie (czyli: wprowadzając zasady usprawnienia przepływu). A wszystkie te
przykłady to przecież zwinność w praktyce!
I jeszcze jeden temat zarządzania, który
bardzo mocno został uwypuklony w warunkach „nowej rzeczywistości”. To temat zapasu, albo luzu. W warunkach gospodarki światowej, przy złożonych łańcuchach dostaw
i zasadzie JIT (Just-In-Time) „normalnie” funkcjonującej przy jak najmniejszych zapasach,
lub wręcz ich wyeliminowaniu (to właśnie to
JIT) jakiekolwiek zakłócenie spowodowało
chaos i brak towarów w sklepach, czego np.
doświadczyli Brytyjczycy. A w firmie, przy
stosowaniu zasady „resource efficiency”, czyli
obciążania pracowników – traktowanych
właśnie jako „zasoby” – na 100%, dokonanie
jakiekolwiek zwrotu w sposób „rozsądny”,
bez przeciążania pracowników jest po prostu
niemożliwe. Wygląda więc na to, że zarządzanie z luzem, czy zapasem, do tej pory
uważane, za nieefektywne, za coś „be” musi
powrócić do kanonu (do najważniejszych
zasad) zarządzania zarówno projektem, zespołem, jak i firmą. A może także krajem?
Tym bardziej, że …
Na majówkę wybrałem się nad wielki kompleks stawów, aby obserwować zgromadzone tam ptaki. Było ich naprawdę wiele: różne
odmiany kaczek, perkozy, udało się nawet
zobaczyć bąka. Były też i łabędzie. Takiej
ilości czarnych łabędzi nie widziałem nigdy
w swoim życiu.
Co to oznacza? Odpowiedzieć musicie sobie sami.

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem
w obszarze zarządzania projektami, programami
i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz
konsultant i coach w tych obszarach. Promotor praktycznego łączenia metod tradycyjnych,
zwinnych (Agile), Lean Management, łańcucha
krytycznego w zarządzaniu projektami a także
nowoczesnych metod i technik zarządzania, jak
Kanban, Lean, Management 3.0 czy OKR.
Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły
i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych
metod zarządzania, upełnomocniania zespołów
i samoorganizacji.
Od 17 lat (od 2003) wraz z gronem współpracowników działa pod marką JS PROJECT; wcześniej pracował m.in w SAP Polska, ICL Poland,
Siemens-Nixdorf.
Bywa też liderem projektów doskonalenia zarządzania, trenerem prowadzącym warsztaty
i szkolenia, prelegentem, innowatorem oraz autorem artykułów i felietonów.
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