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Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć 
po niemożliwe.

Arthur C. Clarke

Drodzy Czytelnicy!

Z ogromną satysfakcją i dumą 
oddajemy w Wasze ręce jubile-
uszowe, 30. wydanie „Strefy PMI”. 
Robimy to w trudnym czasie nie-
zatrzymującej się pandemii i roz-
pędzającego się kryzysu. W ta-
kich momentach, gdy na naszych 

oczach świat gwałtownie się zmienia, państwa, firmy, organizacje i ludzie 
zmuszeni są do odpowiadania na zupełnie nowe wyzwania. Czas ten my wszy-
scy możemy także wykorzystać, może on nam pomóc – jak w przytoczonym 
wyżej cytacie – w poznawaniu granic swoich możliwości i szukaniu sposobów 
na ich przekraczanie.

O tym przekraczaniu granic, wychodzeniu szerzej, poza świat project mana-
gementu i najbliższe otoczenie, o wpływie pandemii i kryzysu na PMI Poland 
Chapter i o tym, jak zmieni się ta organizacja, opowiada nam w wywiadzie 
Tomasz Grochowski, jej nowy prezes (s. 42). W adaptowaniu się do zmieniają-
cej się rzeczywistości może nam wszystkim pomóc lektura artykułów Małgo-
rzaty Kusyk, opisujące, co będzie „nową normalnością” w świecie zarządzania 
projektami (s. 5) oraz Agnieszki Dąbrowskiej, udzielającej kierownikom projektu 
szeregu wskazówek na temat ich roli w obliczu kryzysu (s. 16). W trudnych 
czasach niezwykle potrzebna okazuje się być inteligencja emocjonalna – jak ją 
w sobie budować, jakie kompetencje rozwijać chcąc być inteligentnym emo-
cjonalnie liderem pisze Agnieszka Gasperini (s. 14). Organizacjom z kolei może 
przyjść z pomocą dalszy ciąg rozważań Jerzego Stawickiego na temat jakże 
ważnej dzisiaj zwinności biznesowej (s. 8) oraz wywiad z Americo Pinto, który 
podpowiada, jakich błędów unikać przy tworzeniu lub rozwijaniu biura zarzą-
dzania projektami i jak sprawić, by niosło ono rzeczywistą wartość (s. 32).

W „Strefie PMI” musi być praktycznie – dlatego i tym razem oferujemy Wam 
kilka artykułów, które pomogą wzbogacić Wasz warsztat o nowe narzędzia, 
techniki i umiejętności. Ada Grzenkowicz odkrywa przed nami tajniki tworze-
nia takiego kontraktu, który pomoże uczynić zespół bardziej zwinnym (s. 20), 
Monika Potiopa podaje kilka wskazówek, jak radzić sobie z „inflacją” zgłoszeń 
nowych funkcjonalności produktu (s. 18), a Joanna Ostafin przeprowadza nas 
przez proces warsztatu badawczego z wykorzystaniem Design Thinking (s. 25).

Zachęcamy także do lektury wywiadów z Andy’m Kaufmanem, między inny-
mi o zarządzaniu zmianą, umiejętnościach miękkich i roli sponsora (s. 36) oraz 
Bartoszem Janowskim – o wyzwaniach związanych z pełnieniem roli Agile 
Coacha (s. 39).

Wraz z nadejściem jesieni wieczory stają się coraz dłuższe, mamy więc na-
dzieję, że podczas nich będzie Wam towarzyszyło 30. wydanie „Strefy PMI” – 
poruszamy w nim, oprócz opisanych wyżej, także wiele innych tematów, z pew-
nością przydatnych i inspirujących.

Zapraszamy do lektury!
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na. Czytamy na forach: „Bardzo chciałabym 
byśmy mieli jakiekolwiek scenariusze, na 
których możemy się oprzeć…jednak mam 
wrażenie absolutnej wyjątkowości sytuacji, 
niespotykanej od … (nawet nie wiem, kiedy). 
Życzę serdecznie wszystkim byśmy wiedzie-
li, jak reagować, odnajdywać się w  zmianie, 
choć na ten moment rewelacyjnych rad, sce-
nariuszy, planów, szacowań mi brak”. Co-
vid-19 nie jest jednorazowym wyzwaniem, 
w przyszłości pojawią się kolejne i warto się 
na nie przygotować. Konkretnych planów 
nie mam – gdyż dzisiejszy świat jest coraz 
bardziej złożony, a złożoność wymaga podej-
ścia empirycznego (Agile) w przeciwieństwie 
do tradycyjnego, kaskadowego, opartego na 
wiedzy – szacunkach, standardach, opiniach 

Zamorską dwustustronicowy Kompas Lide-
ra oraz stworzyłyśmy kurs online, w którym 
zebrałyśmy najnowsze trendy w  przywódz-
twie i  pracy zespołowej. Jakież było moje 
zdziwienie, kiedy zajrzałam do wpisu, który 
popełniłam 4 lata temu, na temat trendów 
w  zarządzaniu projektami. Pierwsza myśl, 
która pojawiła się w mojej głowie: „przecież 
to wszystko już było”. Mike Rawlins w deba-
cie na temat lidera przyszłości, na argument, 
że świat VUCA, czyli zmienny, niepewny, 
złożony i  niejednoznaczny, mamy od wielu 
lat, odpowiedział krótko: „To prawda, ale dziś 
nie możemy już tego ignorować”. 

Dziś w  obliczu Covid-19, świat i  większość 
z nas wydaje się być zaskoczona i przerażo-

„W przeszłości praca wymagała od 
nas siły mięśni. Aktualnie wymaga 
od nas intelektu. Ale nadchodzi era, 
w której praca będzie wymagać od 
nas serca”.

Minouche Shafik, 
dyrektor London School of Economics

Zanim zaczęłam pisać ten artykuł przeczyta-
łam dziesiątki artykułów i  wysłuchałam po-
nad 100 godzin wystąpień na temat prognoz 
dotyczących świata „po korona”, a  trendy 
skrzętnie zapisywałam tworząc mapę tren-
dów. Poprosiłam też o podzielenie się opinią 
znajomych w  mediach społecznościowych 
oraz wolontariuszy PMI. W tym samym cza-
sie napisałyśmy z Barbarą Mróz i Małgorzatą 
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Nowa normalność – trendy 
w zarządzaniu projektami 
Małgorzata Kusyk
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Trend 3: Nowa rola 
Project Managera 

PMI już od kilku lat, z chwilą wprowadzenia 
The PMI Talent Triangle™, promuje nową rolę 
Project Managera – lidera zmiany, który po-
maga organizacji zmieniać się lepiej i szybciej 
niż konkurencja. To już nie forsujący straż-
nik, który pilnuje, aby zespół dostarczał na 
czas, zgodnie z  wymaganiami i  budżetem, 
a  lider służebny, który kieruje się sercem. 
Dziś bardziej niż realizacji planu oczekuje się 
koncentracji na wartości i adaptacyjności do 
zmieniającego się otoczenia. Dzisiejszy Pro-
ject Manager jest odpowiedzialny za realiza-
cję korzyści zgodnie ze strategią organizacji, 
więc dodatkowo musi znać strategię oraz 
otoczenie biznesowe firmy.

W  szóstym wydaniu PMBOK® Guide po 
raz pierwszy pojawił się osobny rozdział na 
temat roli Project Managera, a  listę cech 
rozpoczyna autentyczny – akceptuje ludzi 
takimi, jacy są i wykazuje się prawdziwą tro-
ską w  stosunku do innych. Dodam, że zna, 
akceptuje i  troszczy się również o  siebie – 
samoświadomość i  odporność psychiczna 
(ang. resilience) to dziś najczęściej pojawia-
jące się kompetencje lidera. Osoby o  du-
żej rezyliencji nie różnią się liczbą błędów 
i  porażek, tylko sposobem reagowania na 
nie, są bardziej odporne na stres, choć jego 
ilość jest taka sama. Kolejne cechy to tak-
towny, kreatywny, otwarty na różnorodność 
i  inteligentny emocjonalnie. Ken Blanchard 
w  Servant Leadership w  praktyce podkreśla, 
że „największe sukcesy odnoszą ci przywódcy 
służebni, którzy nauczyli się być uważnymi, 
empatycznymi słuchaczami”. Więcej na 
temat empatii przeczytacie w artykule Bar-
bary Mróz, który ukazał się w  28. wydaniu 
Strefy PMI.

rymentowanie, współpraca i  refleksja, to 
przełomowe myślenie o  organizacji uczącej 
się i  przywództwie stworzone przez Amy 
Edmondson. W  dzisiejszym zmiennym i  zło-
żonym świecie, sukces organizacji zależy od 
elastyczności, koordynacji i współpracy, przy 
czym wymaga mniejszej struktury i  stabil-
ności zespołów jak to było do tej pory. Te-
aming można porównać do turkusowego 
paradygmatu myślenia, który wymaga odpo-
wiedniego stylu przywództwa, gdzie lider od-
powiada za stworzenie warunków do współ-
pracy, które charakteryzuje przekraczanie 
granic, uczenie się na błędach, psycholo-
giczne bezpieczeństwo oraz przeformuło-
wywanie z celem uczenia się.

W czasach kryzysu, kiedy często nie wiemy 
CO zrobić ani JAK to osiągnąć – według mo-
delu Eddiego Obenga jesteśmy zagubieni we 
mgle (ang. lost in the fog), nie sprawdzą się 
ani dobre, ani najlepsze praktyki, konieczne 
jest zdyscyplinowane odkrywanie i  adapto-
wanie się. W takiej rzeczywistości najlepszym 
kompasem będą nasze wartości i  przekona-
nia i autentyczny styl przywództwa. 

Autentyczne przywództwo koncen-
truje się na prawdziwości i  rzeczywistości 
przywództwa, a  najważniejszą rzeczą jest 
tu zaufanie. Bill George przeprowadzając 
wywiady z  liderami, którzy odnieśli suk-
ces, odkrył, że autentyczni przywódcy mają 
prawdziwe pragnienie służenia innym, znają 
siebie i  czują się swobodnie, aby kierować 
się swoimi podstawowymi wartościami. De-
monstrują zrozumienie swojego celu, mają 
silne wewnętrzne poczucie słuszności, na-
wiązują ufne relacje z  innymi, wykazują się 
samodyscypliną i działają zgodnie ze swoimi 
wartościami, a  także są pasjonatami swojej 
misji – działają z  serca. Rozwijają również 
współczucie, pasję, więź i spójność.

eksperckich i planach – natomiast nakreślę 
pewne kierunki. 

Trend 1: Agile’a nie da się 
już ignorować 

Zuzanna Skalska, analityczka trendów, 
ostrzega: „Na pewno trzeba też zmienić to, 
jak funkcjonują organizacje, które są zupełnie 
niedostosowane do naszych czasów. Wiele 
z nich już wcześniej miało ku temu okazję, ale 
z niej nie skorzystało. Przez ostatnie lata ar-
mie ekspertów przemierzały korporacje, szko-
ląc je z modnej filozofii Agile, czyli ze zwinne-
go zarządzania. Znudzeni pracownicy woleli 
sobie jednak cykać zabawne fotki na social 
media i następnego dnia wracali do znanych 
schematów. Teraz przyszedł moment na kon-
frontację wiedzy z praktyką”.

Trafnie ujął to jeden z  uczestników dys-
kusji: „paradygmat filozofii agile ciągle jest 
czarną magią dla wielu firm”. To prawda, 
jeszcze wiele organizacji sprowadza Agile do 
zwinnego zarządzania projektami, a  niektó-
rzy wyłącznie do Scruma. Natomiast Agile 
to po pierwsze „BYĆ”, czyli zmiana wartości 
i  przekonań, a  następnie „DZIAŁAĆ”, czyli 
proces dostarczania produktu czy projektu. 

Agile to stan umysłu (ang. mindset) – 
bycie odważnym, otwartym, wspierają-
cym, spójnym i dostosowującym się.

Ralf Knegtmans, autor książki Zwinny Ta-
lent definiuje zwinność jako „szybkość, ela-
styczność i nieustanny ruch, na którą składają 
się: bystrość i przebiegłość – pozwalają przed-
siębiorstwu zawczasu reagować na pojawiają-
ce się okazje oraz wytrzymałość, która pozwa-
la radzić sobie z rosnącym rozchwianiem rynku 
i silnymi, nieprzewidywalnymi zmianami”.

Michał Rączka podczas #livezliderem 
przypomniał, że zwinności nie da się wdro-
żyć, choć niektórzy takie wdrożenia oferują. 

„Aby zwinność pojawiła się w  organizacji, to 
musimy zacząć od siebie i rozwijać zwinność 
osobistą. Nie da się kupić dyskietki ze zwin-
nym oprogramowaniem i  zainstalować w  or-
ganizacji, dlatego transformacja Agile zajmuje 
czasami kilka lat. Oczywiście są pomoce. Ja 
też na początku zaczynałem od metod, bo 
to jest łatwiejsze, a potem dopiero ten ‘agile 
mindset’ zaczął mnie nurtować”. 

Trend 2: Teaming 
i autentyczne 
przywództwo w służbie 

Teaming charakteryzujący się czterema ty-
pami zachowań: zabieranie głosu, ekspe-

Źródło: opracowanie własne
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Prisco: „w PMI lubimy mówić, że umiejętności 
zarządzania projektami są niezbędne nieza-
leżnie czy masz 5 czy 75 lat – tak samo się 
przydadzą młodemu człowiekowi do zaplano-
wania projektu zuchowego jak i  zaprawione-
mu profesjonaliście”. 

Źródła:
Trendy 2016: https://agilepmo.pl/10-trendow-
2016-w-zarzadzaniu-projektami/
Debata: What it is to be a leader of others for pro-
cesses of significant transitional change in VUCA 
world?, https://youtu.be/6UhGz28uzSg 
Teaming: https://youtu.be/bSKyseWk7so

ufanie i przywództwo). Technologia jest tu 
tylko jednym z elementów większej układan-
ki i  jest mniej ważna niż techniki interakcji, 
takie jak zasady komunikacji i  współpracy, 
odpowiedni styl przywództwa, regularne 
zaplanowane spotkania wirtualne czy oka-
zjonalne spotkania stacjonarne. Świadomość 
różnic kulturowych, budowanie zaufania 
i  zdolności przywódcze mają kluczowe zna-
czenie dla efektywnej współpracy.

Trend 5: Wzrost wartości 
project managementu 

Project management z  niszowej dziedziny 
stał się obszarem o strategicznym znaczeniu. 
Już przed pandemią prognozy były optymi-
styczne – do 2027 r. siła robocza w obszarze 
zarządzania projektami ma wzrosnąć o  33 
procent. Oznacza to, że w  tym czasie po-
wstanie 22 mln nowych miejsc pracy, a  do 
2027 r. organizacje będą potrzebować prawie 
88 mln osób pracujących na stanowiskach 
związanych z  zarządzaniem projektami (ra-
port Project Management Job Growth and Ta-
lent Gap 2017–2027, PMI 2017). Trudno dziś 
oszacować skutki nadchodzącego kryzysu 
i ich wpływ na rynek zatrudnienia, natomiast 
dla gotowych do nowej roli Project Manage-
rów nie powinno zabraknąć pracy przy pro-
jektach transformacyjnych, których liczba 
wzrośnie. 

Biorąc pod uwagę, że praca projektowa 
jest częścią każdej zmiany, project manage-
ment nie jest już zarezerwowany wyłącznie 
dla Project Managerów. Cytując Mike’a  De-

Gdy świat wypowiada wojnę koronawirusowi, 
Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii, sta-
wia na język ciepły i włączający, który budzi 
poczucie solidarności: „Bądź miły. Jesteśmy 
w tym razem”. Nową Zelandię nazywa nato-
miast  „naszym pięciomilionowym zespołem”. 
W trudnych chwilach łączy empatię ze sku-
tecznością – odważnie podejmuje decyzje 
dostosowując się do sytuacji. Podobnie Pro-
ject Manager, jak słusznie zauważył jeden 
z  dyskutantów, „powinien głównie łączyć, 
a nie dzielić, to lider komunikacji, stosowania 
nowych metod/technik, dobrych praktyk”.

Kluczowe jest też pozytywne nastawie-
nie. Brytyjski odkrywca Ernest Shackleton 
zauważył kiedyś, że „optymizm to prawdziwa 
odwaga moralna”. Optymizm i odwaga to ce-
chy, które bardziej niż kiedykolwiek są nam 
dziś potrzebne do podejmowania decyzji do-
tyczących nowej normalności. 

Trend 4: Wirtualna 
rzeczywistość 

Czy nam się to podoba, czy też nie, dzisiejsze 
miejsce pracy nie jest już definiowane przez 
mury biurowca. Pewnie większość z  nas 
już się zgodzi, że posiadanie rozproszonego 
zespołu ma sens, jednak, aby efektywnie 
współpracować, musimy pokonać wiele wy-
zwań. Można je podzielić na dwie grupy: dane 
nam z  góry, czyli dystans, różnice czaso-
we i  technologia oraz te stworzone przez 
zespół. Organizacje muszą wykorzystać te 
dane poprzez skuteczny rozwój kompetencji 
kulturowo-interpersonalnych (kultura, za-

Pasjonatka zarządzania projektami z  ponad 
20-letnim doświadczeniem w  globalnych pro-
jektach i  programach w  różnych sektorach 
i  branżach. Ambasadorka zwinności i  turkusu, 
mentorka, trenerka biznesu i  społeczniczka. 
Specjalizuje się w  tranzycjach i  transforma-
cjach, łącząc w  nich podejścia tradycyjne 
i  zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordyna-
torka merytoryczna Akademii Leona Koźmiń-
skiego, twórczyni innowacyjnych programów 
szkoleniowych i  rozwiązań biznesowych z  za-
kresu zarządzania projektami, zespołami i orga-
nizacjami oraz przywództwa takich jak Akade-
mia Transition Managera oraz współtwórczyni 
Akademii Zwinnej Liderki, Akademii Zwinnego 
Przywództwa oraz pierwszej na świecie sieci 
pokoi webinarowych Be-Web. Wyróżniona ty-
tułem „Strong Women in IT 2019”.

Małgorzata 
Kusyk

F
o
t
.
 
s
t
o
c
k
.
a
d
o
b
e
.
c
o
m

Strefa PMI, nr 30, wrzesień 2020, www.strefapmi.pl 7

https://agilepmo.pl/10-trendow-2016-w-zarzadzaniu-projektami/
https://agilepmo.pl/10-trendow-2016-w-zarzadzaniu-projektami/
https://youtu.be/6UhGz28uzSg
https://youtu.be/bSKyseWk7so
https://www.bbc.com/news/world-asia-52344299
http://www.strefapmi.pl


zwinności przywództwa. Wiele przykładów i to 

zarówno zwinnego przywództwa, jak i  totalne-

go jego zaprzeczenia znajdziemy łatwo w  fir-

mach i  krajach ogarniętych na wiosnę 2020 r. 

przez pandemię.

Zwinna struktura 
organizacyjna

Zwinność firmy to także zwinna struktura 

organizacyjna firmy. W  praktyce dotyczy to 

przede wszystkim sposobu zorganizowania 

całej firmy, jak i  zespołów (szerzej: jednostek 

organizacyjnych): zarówno wytwórczych, czyli 

dostarczających produkty i/lub usługi firmy, jak 

i  zespołów funkcjonalnych, zapewniających 

realizację bieżących procesów. Organizacja ze-

społów związana jest oczywiście z jego liderem 

oraz sposobem organizacji samego zespołu. Li-

der – menedżer zespołu powinien być możliwie 

bliski opisowi zwinnego lidera z  poprzedniego 

akapitu artykułu. Z  drugiej strony naturalny 

kierunek rozwoju zespołów w świecie VUCA to 

samo-organizacja. Ta samo-organizacja ozna-

cza, że zespół ma pełną jasność co do wizji, 

misji i strategii firmy i potrafi „połączyć” swoje 

działania z celami firmy, np. przez zastosowanie 

zwinnej metody zarządzania celami (zob. dalej), 

że członkowie zespołu mają „zwinny mind-set” 

oraz rozumieją stosowane przez nich zwinne 

metody pracy.

3. Pracować z  wykorzystaniem zwinnych 

metod pracy i mieć zwinne procesy bizne-

sowe.

4. Zapewnić pracownikom bezpieczeństwo 

psychologiczne, uwzględnić ich we-

wnętrzne motywatory i uruchomić mecha-

nizmy ich zaangażowania w prace firmowe.

Zwinne przywództwo

Zacznijmy więc od kolejnego kluczowego ele-

mentu niezbędnego dla uzyskania zwinności 

biznesowej czyli od zwinnego przywództwa. Ta 

zwinność na poziomie przywództwa wygląda – 

na pierwszy rzut oka – stosunkowo prosto. Tak 

jednak nie jest, gdyż obejmuje ona kilka aspek-

tów: zwinność mentalną, zwinność w  odnie-

sieniu do ludzi, do zmian, do rezultatów oraz 

samo-świadomość. W  ślad za tymi aspektami 

muszą iść cechy osobiste lidera, a  także zbiór 

dostosowanych do nich zachowań i  działań, 

takich, jak na przykład myślenie systemowe 

(o  czym pisałem na wstępie artykułu), działa-

nie jako tzw. przywódca służebny, skromność 

i wiele, wiele innych. Akurat ten element zwin-

ności w  firmie jest stosunkowo dobrze rozpra-

cowany, co pokazuje na przykład popularność 

podejścia Management 3.0 – jednego z podejść 

w obszarze zwinnego przywództwa. Jednak po-

pularność popularnością, natomiast praktyka 

bardzo brutalnie weryfikuje prawdziwość tej 

Zwinność biznesowa to zdolność firmy za-

równo do tworzenia, jak i  odpowiadania na 

zmiany w celu uzyskiwania zysków w turbu-

lentnym środowisku biznesowym. To znacz-

nie więcej niż metody i  techniki zwinne. 

Zwinność biznesowa – zgodnie z myśleniem 

systemowym – obejmuje cały system funk-

cjonowania firmy: omówione w  pierwszej 

części artykułu: jego fundamenty, takie jak 

kultura i mind-set, oraz zwinne podejście do 

zarządzania celami. W drugiej części artyku-

łu zostaną przedstawione inne operacyjne 

aspekty zwinności, jak: zwinne przywództwo, 

zwinna struktura organizacyjna, zwinne pro-

cesy i technologia.

Inne elementy zwinności 
biznesowej

Mając zatem fundament (mind-set, kultura, 

itp.), jak i  mechanizm zwinnego zarządzania 

celami można teraz zacząć odpowiadać na na-

stępujące pytania: jak w zwinny sposób osiągać 

zwinnie ustalone cele?

Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Trzeba:

1. Stosować zwinne przywództwo na możli-

wie wielu szczeblach firmy.

2. Zwinnie zorganizować się, czyli mieć zwin-

ną strukturę organizacyjną: zespołów 

zarządzających, realizacyjnych, jak i  wspo-

magających (funkcjonalnych – back-office).

F
o
t
.
 
s
t
o
c
k
.
a
d
o
b
e
.
c
o
m

Czy Karol Darwin miał rację?
Zwinność biznesowa warunkiem przetrwania firm, cz. II
Jerzy Stawicki
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Ekspert z  ponad 25-letnim doświadczeniem 
w  obszarze zarządzania projektami, progra-
mami i  portfelem projektów oraz budowania 
organizacji projektowych. Autor szkoleń i  tre-
ner oraz konsultant i coach w tych obszarach. 
Promotor praktycznego łączenia metod trady-
cyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, 
łańcucha krytycznego w zarządzaniu projekta-
mi a także nowoczesnych metod i technik za-
rządzania, jak Kanban, Lean, Management 3.0 
czy OKR. Jego pasją jest doskonalenie zespo-
łów 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 za-
rządzania, trenerem prowadzącym warsztaty 
i  szkolenia, prelegentem, innowatorem oraz 
autorem artykułów i felietonów.

Jerzy 
Stawicki 

zgodnie z  dysponowanymi możliwościami re-

alizacyjnymi, to także stosowanie limitów prac 

w toku (ang. WIP limit) na poziomie całej firmy, 

jak również identyfikacja ograniczenia (ang. 

constraint) i  stosowanie zarządzania ograni-

czeniami. I znowu: szczegółowe przedstawienie 

zwinności na poziomie governance to naprawdę 

temat na odrębny tekst.

Podsumowanie

Zwinność biznesowa (ang. business agility) to 

zdolność firmy zarówno do tworzenia, jak i od-

powiadania na zmiany w  celu uzyskiwania zy-

sków w turbulentnym środowisku biznesowym. 

To znacznie więcej niż metody i techniki zwin-

ne. Zwinność biznesowa – zgodnie z myśleniem 

systemowym – obejmuje cały system funkcjo-

nowania firmy, zarówno jego fundamenty, takie 

jak kultura i mind-set, zwinne podejście do za-

rządzania celami, jak i  szereg aspektów opera-

cyjnych (przywództwo, struktura organizacyjna, 

procesy, technologia, itp.). Budowanie i  rozwi-

janie takiej umiejętności/zdolności to – mówiąc 

metaforycznie – wędrówka po drodze uważno-

ści, eksperymentowania, uczenia się i  ciągłej 

adaptacji. Na pewno – jak pokazują przykłady 

firm, które jakiś czas temu rozpoczęły tę wę-

drówkę – nie jest ona łatwa. Na pewno jednak 

inspirująca i  co ważniejsze: może zapewnić 

przetrwanie firmy w czasach VUCA, w świecie, 

w  którym coraz częściej spotykamy czarne ła-

będzie Nassima Taleba. 

ce efficiency), czyli dążenia do stuprocentowego 

wykorzystywania czasu pracy zasobów, w tym 

także ludzi, na rzecz tzw. efektywności przepły-

wu. Jeśli zaś powyższy opis zwinności procesu 

przypomina Wam myślenie i  podejście kanba-

nowe, to macie rację. Kanban jest faktycznie 

efektywnym narzędziem do uzyskania zwinno-

ści w procesach biznesowych firmy.

Bezpieczeństwo 
psychologiczne – warunek 
zwinności w firmie

Zwinności w  firmie nie uda się uzyskać bez 

zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa 

psychologicznego, bez rozpoznania ich we-

wnętrznych motywatorów i  uruchomienia 

mechanizmów zaangażowania pracowników 

w  prace firmowe, między innymi bazując na 

poznanych ich wewnętrznych motywatorach. 

Inne aspekty zwinności firmy związane z  pra-

cownikami to na przykład zwinne mechanizmy 

rekrutacji i  on-boardingu pracowników, rozwi-

janie ich kompetencji, obszar w tradycyjnym ję-

zyku określany jako „ścieżki kariery”. Na szczę-

ście akurat w obszarze zwinności dotyczącym 

pracowników w  ostatnich latach zaszło wiele 

zmian w pożądanym kierunku. Pojawiło się też 

wiele koncepcji realizujących to podejście, jak 

Management 3.0, organizacja turkusowa, czy 

socjokracja. Dlatego też nie będę bardziej roz-

wijał tego aspektu zwinności biznesowej. Na 

pewno znacie wiele źródeł na ten temat, albo 

może nawet praktykujecie jedno z tych podejść 

w swojej firmie.

Inne aspekty zwinności 
w firmie

Jest też jeszcze kilka kolejnych aspektów/tema-

tów zwinności biznesowej, takich jak: stosowa-

ne technologie informatyczne i  współpraca ob-

szarów IT i biznesu oraz podejście i współpraca 

z klientem. Te tematy zasługują na odrębny tekst.

Warto natomiast napisać parę zdań o  jesz-

cze innym aspekcie zwinności biznesowej, tj. 

o  zwinności na poziomie governance, czyli 

zarządzania całością firmy, obejmującym za-

równo zarządzanie portfelem (projektów lub 

produktów – w zależności od kontekstu firmy), 

jak i  zarządzanie BAU, czyli Business as Usual. 

W  tym obszarze zwinność biznesowa polega 

na przyjęciu myślenia systemowego o  firmie, 

stworzeniu i  stosowaniu zwinnego mechani-

zmu doboru projektów/produktów do portfela 

oraz mechanizmu ich krótkookresowego prze-

glądu. To także wprowadzenie – kanbanowej – 

zasady Pull do brania zadań i prac do realizacji, 

Kolejnym aspektem zwinnej organizacji jest 

zorganizowanie zespołów wokół rezultatów biz-

nesowych (ang. outcomes), a także cross-funk-

cjonalność w zespole, oznaczająca, że w zespole 

pracują specjaliści o  różnych kompetencjach, 

takich, jakie są niezbędne do wytworzenia pro-

duktu lub usługi. Oznacza więc radykalne odej-

ście od organizacji silosowej i od różnych nega-

tywnych konsekwencji z niej wynikających.

Zwinna struktura organizacyjna oznacza 

także modyfikację roli menedżerów średnie-

go szczebla na przykład w  stronę roli coacha 

i  mentora, roli usuwającego przeszkody orga-

nizacyjne, także roli dbającej o  standardy i  ja-

kość pracy między zespołami. Zwinność polegać 

też będzie na dostosowywaniu roli menedżera 

średniego szczebla do aktualnego kontekstu 

organizacji. 

Kolejnym aspektem zwinności struktury or-

ganizacyjnej jest dobór formy organizacji ze-

społu, dobór oczywiście w zwinny sposób. Jest 

tu dostępnych szereg wariantów, nazywanych 

czasem wzorcami (ang. pattern) organizacyjny-

mi. Są to takie formy (wzorce), jak:

• Zespół technologiczny, zbudowany wokół 

konkretnej technologii, jak np. Android.

• Organizacja macierzowa (ang. matrix 

team) – tak, tak, to ta „tradycyjna” znana 

w świecie PMI struktura.

• Zespół produktowy, cross-funkcjonalny, 

skupiony wokół produktu i  związanego 

z nim obszaru biznesowego (np. billing).

• Samo-zarządzający się zespół produktowy, 

także skupiony wokół produktu, lecz z  in-

nymi rolami menedżerskimi.

Zwinność struktury oznacza więc odejście od 

hierarchicznego podejmowania decyzji i  stylu 

zarządzania określanego mianem „command 

and control” oraz organizacji silosowej na rzecz 

bardziej płaskiej organizacji, zorientowanej na 

rezultaty, ze wzrastającą rolą samo-organizacji.

Zwinne procesy

Kolejny aspekt zwinności firmy to zwinność pro-

cesów realizowanych w firmie. Tu również fun-

damentem jest sposób myślenia o  procesach 

w firmie zorientowany na obejmowanie całego 

procesu, czyli E2E (ang. End-to-End), z koncen-

tracją na rezultatach procesu i  jego odbiorcy, 

czyli kliencie oraz na ciągłe doskonalenie pro-

cesu. To myślenie jest podstawą do wizualizacji 

procesu, takiego jego opisania, by można było 

mierzyć zarówno czas realizacji zadań (dostar-

czania wartości dla klienta), czy efektywność 

przepływu (ang. flow efficiency). Orientacja na 

efektywność przepływu oznacza jednocześnie 

odejście od efektywności zasobów (ang. resour-
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szłości jakichkolwiek błędów? Nie. Niemniej 
współpraca między działem sprzedaży a  ze-
społem projektowym jest drogą do stopnio-
wego i skutecznego eliminowana błędów oraz 
wypracowania takiego podejścia, aby projekt 
czy też usługa, które proponujemy, mogły być 
zarówno skutecznie sprzedane, jak i  dostar-
czone.

O co chodzi 
z tą dosprzedażą?

O  ile proces sprzedaży jest dość przejrzysty, 
bo to zwykle jest właśnie proces – konkret-
ne kroki i działania, na jakie firma umówiła się 
z  pracownikami, o  tyle tzw. dosprzedaż jest 
już dla większości z  nas bardziej rozmytym 
i nielubianym (czytaj: unikanym) tematem. 

Dlaczego? Przyczyn jest wiele, a  najważ-
niejsze z nich to:
1. Nie chcemy usłyszeć NIE.
2. Nie chcemy narzucać się klientowi. 
3. To nie nasze zadanie, nie nasza korzyść. 
4. Nikt nas tego nigdy nie nauczył robić. 

Może zacznijmy od tego, dlaczego to właśnie 
my – project managerowie i  nasze zespoły 

towi najbardziej zależy, a dzięki temu możesz 
w  ofercie podkreślić te aspekty współpracy, 
które są dla niego szczególnie ważne, jak np. 
budowanie partnerskich relacji, elastyczność 
czy długoterminowa współpraca.

Uczestnicząc w  procesie sprzedaży, masz 
też szansę zaangażować w  budowanie ofer-
ty ekspertów technicznych. Zaprojektują oni 
rozwiązanie, odpowiedzą na szczegółowe 
pytania oraz wyjaśnią klientowi powody, dla 
których wybrana technologia jest najkorzyst-
niejsza. To oczywiście wymaga zainwesto-
wania czasu, ale dzięki temu klient dosta-
jąc ofertę, wie, że została ona opracowana 
przez osoby, które na co dzień tworzą takie 
rozwiązania, a  bardzo często też przez oso-
by, z którymi będzie w przyszłości pracował 
w projekcie. 

Takie podejście zwiększa też szanse na „do-
starczalność projektu” w  założonym czasie, 
kształcie i budżecie. Dlaczego? Jeszcze przed 
podpisaniem umowy weryfikujesz, co jest 
technicznie możliwe do zrealizowania i  jakie 
elementy muszą znaleźć się w  ofercie, aby 
projekt miał szansę zakończyć się sukcesem.

Czy ten sposób działania jest doskonały 
i  uchroni nas przed popełnieniem w  przy-

Do kwestii uczestniczenia project manage-
ra w procesie sprzedaży i dosprzedaży, czy 
nawet przypisywania ról i  odpowiedzialno-
ści w tym obszarze, firmy podchodzą bardzo 
różnie. Niektóre organizacje nie włączają 
w ten proces PM-a. Nikt ze świata projek-
towego nie ma wówczas szansy na zgłosze-
nie swoich uwag oraz dostosowanie oferty 
do realnych możliwości zespołu w zakresie 
budżetu, zasobów czy czasu realizacji. Dla 
innych firm rzeczą naturalną jest, że PM 
w takich rozmowach uczestniczy i stara się 
połączyć potrzeby oraz oczekiwania klien-
ta z możliwościami firmy i zespołu. Dlacze-
go ten drugi model jest lepszy?

Proces sprzedaży

Na papierze jest dość prosty: słuchasz klien-
ta, proponujesz rozwiązanie, tworzysz ofertę, 
a  klient to rozwiązanie kupuje lub odrzuca. 
Dlaczego więc tak ważne jest, aby w tym pro-
cesie uczestniczył project manager? 
Biorąc udział w  rozmowach z  klientem, bu-
dujesz z  nim relację, co może być kluczowe 
dla stworzenia kompleksowej i  dopasowanej 
oferty. Masz okazję zrozumieć, na czym klien-
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Dlaczego (do)sprzedaż to zadanie 
project managera i jak robić to 
skutecznie? 
Agnieszka Plusczok
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Certyfikowany Project Manager (PMP®, PSM I, 
AgilePM®, PRINCE2® , ITIL®), stosujący zarów-
no metodyki kaskadowe, jak i podejście zwinne. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w  zarzą-
dzaniu zespołem i projektami. W trakcie swojej 
kariery zawodowej z powodzeniem realizowała 
projekty wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, 
przejścia na nowe narzędzia, jak i  rozwoju ist-
niejącego oprogramowania. Od 2017 roku wo-
lontariuszka PMI PC, w latach 2018 - 2019 za-
stępczyni dyrektora ds. programów i wydarzeń 
w  PMI PC Oddział Śląsk. Pasjonuje się pracą 
z ludźmi oraz budową i kierowaniem zespołami.

Agnieszka 
Plusczok

niczeniach po stronie klienta. Mając takie 
informacje, możemy zastanowić się, czy 
istnieje możliwość wprowadzenia takich 
zmian, aby nowa propozycja uwzględniała 
zgłoszone zastrzeżenia. 

5. Przychodźmy na rozmowy przygotowa-
ni. Oczywiście nie da rady wyreżyserować 
całej rozmowy. Możemy jednak opowie-
dzieć sobie na głos to, co chcemy przed-
stawić klientowi. Na spotkaniu będziemy 
wtedy mówić bardziej naturalnie i pewnie. 
Jest to szczególnie ważne, gdy to nasze 
początki lub gdy temat jest dla nas nowy. 
Ważne też, aby przed spotkaniem zasta-
nowić się nad tym, co może budzić wątpli-
wości klienta i o co w konsekwencji może 
zapytać. Pozwoli nam to lepiej przygoto-
wać się do odpowiedzi na trudne pytania. 

Niezależnie od decyzji klienta, zawsze anali-
zujmy to, co w procesie poszło dobrze i to, co 
wymaga poprawy. W przyszłości korzystajmy 
z  rozwiązań, które działają i  eliminujmy te, 
które proces utrudniają. 

Sprzedaż to taki sport, w którym, aby być 
dobrym, trzeba mieć dużo treningów i dobre-
go trenera. Poszukajmy ludzi, którzy robią to 
dobrze, uczmy się od nich i zdobywajmy nowe 
doświadczenia. 

No i  nie obrażajmy się na klientów za to, 
że nie chcą od nas kupić tego, co my mamy 
do zaoferowania dokładnie w tym momencie, 
w którym to proponujemy. Czasem to znaczy, 
że ta potrzeba nie jest krytyczna. Często nie 
rozmawiamy z  właściwą osobą lub nie mó-
wimy językiem klienta. Innym razem klient 
wybierze firmę, której oferta była lepsza. 
Przyczyn może być wiele. Ważne, aby do do-
sprzedaży podchodzić jak to ciągłego dialogu 
z klientem i nieustannie pracować nad swoimi 
kompetencjami w tym obszarze. 

Co kupują klienci? 

Wszystko to, co pozwala im zarobić, zyskać 
lub zaoszczędzić czas i/lub pieniądze, oraz to, 
co pozwala im spać spokojnie. Warto o tym pa-
miętać – zarówno wybierając tematy, którymi 
chcemy zainteresować klienta, jak i przygoto-
wując listę korzyści płynących z  danego roz-
wiązania lub ryzyk związanych z jego brakiem.

Jak zbudować 
i przedstawić ofertę 
dosprzedaży?

Poza znajomością klienta i umiejętnością tra-
fienia w jego potrzeby, ważne są wypracowa-
ne praktyki, doświadczenie oraz wiedza. O ile 
nie mamy pełnego wpływu na ostateczną de-
cyzję klienta, bo ona zawsze będzie zależała 
od priorytetów w organizacji, o tyle tylko od 
nas zależy, jak dobrze przygotujemy się do 
przedstawiania oferty. 

Tutaj chciałabym wymienić kilka rzeczy, na 
których warto się skupić:
1. Zbadajmy potrzeby klienta w obszarze, 

w  którym chcemy mu zaproponować 
współpracę. Dana usługa może w  orga-
nizacji nie istnieć wcale lub funkcjono-
wać nieefektywnie. W zależności od tego 
czego się dowiemy, inaczej przygotujemy 
ofertę i  innych argumentów będziemy 
używać.

2. Angażujmy w  przedstawianie oferty 
ekspertów technicznych. Dzięki temu 
zrobimy dobre wrażenie i  już na począt-
ku współpracy zbudujemy wizerunek 
firmy-eksperta. Pozwoli nam to również 
na zwiększenie efektywności, gdyż na 
ewentualne pytania techniczne będziemy 
mogli odpowiadać od razu na spotkaniu.

3. Jeśli oferta wygląda profesjonalnie, bu-
dzi większe zaufanie. Ważne jest więc, 
aby to co prezentujemy (slajdy czy też 
inne materiały) zawsze były nie tylko 
poprawne merytorycznie, ale też wyglą-
dały dobrze i spójnie od strony graficznej. 
Unikajmy przypadkowych czy zbędnych 
informacji. Zadbajmy o to, by prezentacja 
odpowiadała na pytania: dlaczego z daną 
ofertą przychodzimy i  jakie korzyści ona 
za sobą dla tego klienta niesie, jakie roz-
wiązanie proponujemy i dlaczego właśnie 
nasza firma powinna się zająć wdroże-
niem danego produktu czy serwisu.

4. Słuchajmy informacji zwrotnej. Jeśli 
nasza oferta została odrzucona, warto 
zrozumieć, dlaczego. Dzięki temu dowie-
my się więcej o potrzebach, ale też ogra-

jesteśmy odpowiednimi osobami, aby się tym 
tematem zainteresować (i dlaczego firmy, dla 
których pracujemy bardzo chcą nas tym wła-
śnie tematem zaciekawić).

Będąc w stałym i bezpośrednim kontakcie 
z  klientem, często słyszymy o  jego proble-
mach, planach czy strategii rozwoju. Zakła-
dając, że nasza firma oferuje usługę, która 
odpowiada na te potrzeby, możemy naszego 
partnera biznesowego we wskazanym obsza-
rze wspomóc. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że klient kierując się zasadą, że chętniej 
kupuje się od tych, których się zna i lubi, zde-
cyduje się na poszerzenie współpracy właśnie 
z nami.

Kolejną ważną kwestią jest proaktywna 
postawa. Jako eksperci w  danej dziedzinie 
zauważamy problemy, z których klient może 
nie zdawać sobie sprawy. Sugerując klientowi 
konkretne i dopasowane rozwiązania, pokazu-
jemy, że zależy nam na jego sukcesie. To po-
zwala nam na zbudowanie relacji partnerskiej, 
a ta z kolei umożliwia otwartą rozmowę o wy-
zwaniach i  rozwiązaniach, wspomagających 
realizację celów biznesowych klienta. 

Czy musimy to robić sami? Oczywiście, że 
nie. To od nas zależy, w jaki sposób zaangażu-
jemy do współpracy nasz zespół czy też eks-
pertów mających wiedzę techniczną (i często 
umiejętności sprzedażowe). 

Jak uniknąć odmowy?

To oczywiste, że nie chcemy, aby klient po-
myślał, że próbujemy mu coś wcisnąć i że nie 
chcemy, aby nam odmówił. Jak zatem zwięk-
szyć prawdopodobieństwo zainteresowania 
klienta naszą propozycją? Myślę, że nie wy-
czerpię tutaj tematu, a gdyby ten artykuł był 
postem w  mediach społecznościowych, zna-
lazłoby się pod nim wiele komentarzy na te-
mat tego, na co jeszcze należy zwrócić uwagę. 
Poruszone poniżej kwestie to mój wybór su-
biektywny. 

Przede wszystkim musimy pamiętać, że 
klienta nie interesuje, co mamy do sprzedania 
oraz jakie produkty czy technologie oferujemy. 
W  skutecznej sprzedaży chodzi o  rozwiązy-
wanie problemów. Pokażmy klientowi, które 
z naszych rozwiązań pomogą mu zrealizować 
jego cele, wyeliminować błędy, zwiększyć 
efektywność biznesową. Jeśli nie podejdzie-
my do sprawy w  ten sposób, nasz partner 
przestanie nas słuchać, sądząc, że właśnie 
próbujemy wyrobić własne targety. Jeśli jed-
nak przedstawimy serwis lub produkt, który 
odpowiada jego obecnym potrzebom, mamy 
szansę na pogłębioną współpracę. 
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zachować „świeży” umysł, trudniej o  mani-
pulację. Jednak, gdy pracujemy w  pewnych 
warunkach wiele lat, otoczenie nie jest dla 
nas zaskoczeniem, a sytuacje, które się dzieją, 
nie stanowią tematu rozmyślań. Wtedy najła-
twiej ulec manipulacjom, bo nasz umysł jest 
uśpiony. Może zadziałać automatycznie, pod-
porządkować się losowi i  wypadkom. Osoby, 
które na co dzień celebrują krytyczne myślenie, 
uważność i zadawanie pytań, rzadziej ulegają 
złym wpływom.

3. „Jestem odpowiedzialny” 
Branie odpowiedzialności to nie to samo co 
przyjmowanie odpowiedzialności. Różnica 
jest subtelna w słowach, ale bardzo wyraźna 
w  znaczeniu. Branie odpowiedzialności jest 
świadomym wyborem jednostki, gotowością 
wzięcia na siebie konsekwencji. Wyobraźmy 
sobie sytuację, że nasze czyny wiszą na wo-
kandzie, gdzie sędzia nie będzie zainteresowa-
ny naszymi wymówkami oraz usprawiedliwie-
niami, że „tylko wykonywałem obowiązki”, czy 

„wszyscy tak robią”. 

4. „Będę podkreślać swoją 
niepowtarzalną tożsamość” 
Wrażenie tajności i  anonimowości budzi oba-
wy i nie tworzy poczucia bezpieczeństwa, tak 
ważnego w  budowaniu relacji. Podkreślajmy 
swoją indywidualność, jednocześnie szukając 
podobieństw, które są mostem porozumienia 
między ludźmi. Jeśli w naszej organizacji jest 
kultura anonimowości, błędy pozostają „bez 

cował dziesięcioetapowy program stawiania 
oporu niepożądanym wpływom. 

Poniżej znajdują się punkty, które wprowa-
dzone w  życie, mają pomóc oprzeć się złym 
wpływom. 

1. „Popełniłem błąd” 
Przyznanie się do błędu jest nie tylko wyrazem 
dojrzałości emocjonalnej. Jest również trakto-
wane jako broń w  działaniu przeciw manipu-
lacjom. 

W  momencie, kiedy pierwszy raz zaobser-
wujemy u siebie zachowanie takie jak podnie-
siony głos, niewybredna uwaga, czy przypisa-
nie sobie czyichś zasług, należy jak najszybciej 
się cofnąć i powiedzieć „przepraszam”. Ważne 
jest, by mentalnie odciąć się od tego, co się 
wydarzyło i nie brnąć w usprawiedliwienia lub 
przechodzenie do porządku dziennego nad 
nieprzyjemną sytuacją. Jeden błąd pociąga 
za sobą kolejne, a trzymanie się raz obranego 
kierunku może nieść za sobą ogromne koszty 
emocjonalne. Jeśli czujemy, że ulegamy at-
mosferze (braku) kultury organizacyjnej – jak 
najszybciej zawróćmy. Póki jeszcze jest to 
w miarę proste.

2. „Jestem uważny” 
Można dodać do tego punktu: „Myślę krytycz-
nie”. Automatyzmy rządzą naszym życiem. 
Często robimy rzeczy w  sposób bezmyślny 
i  nie ma w  tym niczego złego. Zdarza się to 
niezależnie od poziomu inteligencji. W  sytu-
acjach, które są dla nas nowe, łatwiej nam 

Rok 1971. Uniwersytet Standforda. Philip 
Zimbardo przewodzi grupie psychologów, 
która przeprowadza eksperyment w murach 
Uczelni. Wydarzenia, zwane później „stan-
dfordzkim eksperymentem więziennym” 
(ang. Standford Prison Experiment)1 wymy-
kają się spod kontroli. 

 
Efekty eksperymentu, jak też dalsze obserwa-
cje na temat zmiany zachowań i skłonność do 
okrucieństwa, Zimbardo opisał w książce Efekt 
Lucyfera (ang. The Lucifer Effect. How Good Pe-
ople Turn Evil)2.

Jeden z wniosków, do jakich doszedł, mówi 
o tym, że to nie zaburzenia psychiczne są od-
powiedzialne za powody takich zachowań, ale 
wpływ otoczenia na jednostkę. Przeraża tem-
po demoralizacji 18 uczestników – szóstego 
dnia eksperyment został przerwany (choć 
nieetyczne zachowanie ujawniły się drugiego 
dnia). 

Pracując w środowisku zawodowym również 
jesteśmy narażeni na manipulacje i  przymus 
dostosowania się. To nigdy nie generuje długo-
terminowych emocjonalnych korzyści. Z  cza-
sem można czuć się źle z sytuacją, w którą się 
uwikłaliśmy. A  jak wykazują badania, między 
innymi Zimbardo oraz Milgrama3, środowisko 
oraz autorytety mogą silnie wpływać na nasze 
zachowanie. 

Potrzebujemy rozbudowanej strategii oporu 
i  radzenia sobie wywieraniem wpływu przez 
otoczenie. Dla budowania własnego autoryte-
tu oraz rozwijania odporności, Zimbardo opra-
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Uchronić się 
przed złem 

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

Kinga 
Matysiak

głęboko zastanowić, czy sytuacja, w której się 
znajduję jest warta tego, by poświęcić swoje 
swobody i  godność dla złudnego często po-
czucia bezpieczeństwa. Czasem wydaje nam 
się, że nie mamy wyjścia. Ale tak nigdy nie jest. 
Zawsze jest jakieś wyjście. Może być jedynie 
mniej atrakcyjne.

 
10. „Mogę przeciwstawiać się 
niesprawiedliwym systemom” 
Opór to nie zawsze czynne działanie. Czasem 
oznacza to po prostu fizyczne usunięcie się 
z  miejsca/sytuacji nacisku. Nie każdy musi 
walczyć bohatersko na barykadach, szczegól-
nie, że opór jednostki przeciwko systemowi 
bywa daremny. Warto znaleźć sojuszników 
i w grupie podobnie czujących i myślących lu-
dzi rozpocząć zmiany. Może doprowadzi to do 
powstania nowej siły ideowej, z która system 
będzie musiał się liczyć.

Twarde złe czyny mają swoje miękkie po-
czątki. Nie zauważamy, jak z  plotek, pomó-
wień, niewybrednych żartów, dokuczania 
innym i wyśmiewania ich, dzieje się coś więk-
szego. Zło totalne nigdy nie zaczynało się od 
wielkich grzechów przeciwko drugiemu czło-
wiekowi. To zawsze było coś ledwo zauważal-
nego, może trochę niestosownego. Do czasu, 
kiedy system umacnia się i przejmuje kontrolę 
nad zachowaniem jednostek. 

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanfordzki_eks-
peryment_więzienny

2. Philip G. Zimbardo, The Lucifer Effect. How Good 
People Turn Evil, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
2008

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Mil-
grama

4. Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. 
Teoria i praktyka, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 
1999

5. Elliot Aronson, Człowiek – istota społeczna, Wy-
dawnictwo PWN, Warszawa 2009

i miłość, nawet niewłaściwej grupy, czy zatem 
jest dla nas ratunek? Dystans, samoświado-
mość, poczucie niezależności, poczucie wła-
snej wartości – oto czynniki silnie wspierają-
ce opór przed manipulacją. Warto zacząć od 
zasięgnięcia zewnętrznych opinii, znalezienia 
innej grupy, która będzie wspierała nasze war-
tości, jednocześnie da nam poczucie przyna-
leżności. 

7. „Będę bardziej czujny wobec ram 
odniesienia” 
Ramami odniesienia nazywamy informacje, 
obrazy, slogany i  inne rzeczy, które otaczają 
nas i wpływają na nasze poglądy i opinie. Re-
klamy to najbardziej klasyczny przykład wy-
wierania wpływu przez zniekształcone ramy 
odniesienia. Coś wskazane jest jako bardzo 
wartościowe, choć jest przeciętne w  swojej 
jakości i przydatności. Coś wskazane jest jako 

„rzadkie”, w rzeczywistości będąc powszechne. 
Choć wydaje się to niemożliwe, to w  organi-
zacjach może być promowana idea rasizmu, 
homofobii, szowinizmu i  jest to powszechnie 
uznane za nierażące. Warto, by nie przyjmo-
wać rzeczywistości taką, jaką ją zastajemy. 
Krytyczne myślenie jest tu bardzo istotne. 

8. „Zrównoważę moją perspektywę 
czasową” 
W  filmie Władcy Much bohaterowie dopusz-
czają się okrutnych rzeczy na swoich współ-
towarzyszach. Demoralizacja rośnie wykład-
niczo, brutalizacja sięga ostateczności. Takie 
zachowanie możemy tłumaczyć brakiem per-
spektywy czasowej. Chłopcy psychologicz-
nie „utknęli” w  teraźniejszości, zapominając 
o przeszłości (tego skąd pochodzą, jak zostali 
wychowani) oraz o przyszłości (tego, że mogą 
ponieść karę, że zawiodą rodziców). Każdy 
z nas, gdy będzie wracał myślami do sytuacji 
trudnej moralnie czy etycznie, powinien zadać 
sobie pytanie, czy postąpił właściwie w godzi-
nie próby.

9. „Nie poświęcę swobód osobistych 
ani obywatelskich w zamian za 
złudzenie bezpieczeństwa” 
Pracujemy dla zabezpieczenia bytu, dla bez-
pieczeństwa nas samych i  rodziny. Mimo, że 
bezpieczeństwo jest bardzo filozoficzną kwe-
stią, bo każdy z nas upatruje bezpieczeństwa 
w różnych rzeczach, to często za „iluzję” bez-
pieczeństwa jesteśmy w stanie oddać bardzo 
wiele. Ponurym żartem korporacyjnym było 
stwierdzenie, że najlepsi pracownicy, to ci 
z kredytem hipotecznym. W wielu kręgach ten 
żart nadal oparty jest na faktach. Należy się 

ojców”, problemy nie istnieją, a ludzie pozosta-
ją bezkarni za swoje zachowania (plotki, mob-
bing, działania na czyjąś szkodę) warto by wal-
czyć przeciwko takiemu systemowi. Głośno 
wypowiadać się na ten temat, jednocześnie 
licząc się z konsekwencjami (pkt. 3) – to droga 
do zmiany systemu. Czy to walka z wiatraka-
mi? Możliwe. Ale nie mówić nic, to zgadzać się 
na krzywdzące działanie systemu. Ważne, by 
postępować tak, by inni również czuli się wy-
jątkowi, by ich poczucie własnej tożsamości 
i  znaczenia było wzmacniane. W  ten sposób 
oddolnie mamy szansę wpływać na system. 

5. „Szanuję zasłużony autorytet, lecz 
buntuję się przeciw niezasłużonym 
autorytetom” 
Czy autorytet ma się tylko z nadania, pełnionej 
funkcji? Niestety jest to sposób wielu osób na 
wymuszanie posłuszeństwa. Nie ten ma auto-
rytet, co sprawuje funkcję zarządczą, ale ten, 
kto zasłużył sobie doświadczeniem, posta-
wą, zasługami, wykształceniem na szacunek 
innych. Od dzieciństwa jesteśmy uczeni sza-
nowania autorytetów, robienia tego co starsi 
każą, słuchania pani w  przedszkolu, szkole. 
Ktoś ma autorytet tylko dlatego, że jest star-
szy od nas. Nie zawsze daje to dobre efekty 
wychowawcze, jeśli nie tłumaczy się dziecku, 
że na bycie autorytetem trzeba zasłużyć. Ro-
bert Cialdini w książce Wywieranie wpływu na 
ludzi4 podaje właśnie regułę autorytetu jako 
narzędzie wpływu. Jeśli autorytet, niezależ-
nie czy podyktowany dorobkiem zawodowym, 
pozycją, czy uniformem, poddaje nas jakiemuś 
działaniu, przechodzimy w  automatyzm my-
ślenia i czynu. Tylko zasłużonym autorytetom 
ufajmy, inne obalajmy. 

6. „Pragnę akceptacji grupy, lecz 
cenię swoją niezależność” 
Każdy z nas odczuwa potrzebę akceptacji i mi-
łości. Niektórzy większą, inni mniejszą, ale nie 
jest to nigdy wartość zerowa. Dla grupy i  jej 
akceptacji jesteśmy w  stanie wiele zrobić. 
Jak mówił Aronson5, jesteśmy istotami spo-
łecznymi. Konformizm jest wpisany w  nasze 
DNA, a  ewolucja wskazuje, że z  grupą jest 
łatwiej przeżyć. Kluczem do obrony przed zły-
mi wpływami jest zachowanie niezależności, 
posiadanie i  wypowiadanie własnego zdania, 
jak również nieuleganie naciskom by być „gra-
czami zespołowymi” za wszelką cenę. Nie jest 
to proste dla człowieka dorosłego, tym trud-
niejsze jest to dla młodych ludzi, dla których 
w  pewnym momencie dorastania wydaje się, 
że grupa rówieśnicza jest ważniejsza od wła-
snej rodziny. Skoro tak ważna jest akceptacja 
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and limitations, and the impact you have on 
others. Self-awareness is important in leader-
ship because:

• a  leader’s behaviour can positively or 
negatively impact the performance and 
engagement of colleagues,

• leaders’ interpretation of events at work 
is both made by, and limited by, their in-
telligence, personality, values and beliefs.

Awareness of others is about noticing and 
acknowledging others, ensuring others feel 
valued, and adjusting your leadership style to 
best fit with others. Awareness of others is 
important in leadership because:

• leadership is fundamentally about facil-
itating performance, and the way others 
feel is directly linked to the way they 
perform,

• to get the best out of people, leaders 
need to adjust their leadership style to 
best fit with the people and situation 
they are leading.

Authenticity is about openly and effectively 
expressing yourself, honouring commitments 
and encouraging this behaviour in others. Au-
thenticity is important in leadership because:

• it helps leaders create understanding, 
openness and feelings of trust in others,

• leaders need their people to be open 
with them. If, as a  leader, you do not 
role-model this behaviour, your direct re-
ports will be guarded with you.

best, and to do their work effectively and 
efficiently. One of the most robust, consist-
ent findings in the area of social sciences is 
that there is a direct link between the way 
people feel and the way people perform. As 
such, leaders need to be skilled at identifying, 
understanding and influencing emotion with-
in themselves and others in order to inspire 
performance.

Emotionally intelligent leadership is about 
leaders intelligently using emotions to fa-
cilitate high performance in themselves 
and others.

Emotional Intelligence involves a  set of 
skills that help us perceive, understand, ex-
press, reason with and manage emotions, 
both within ourselves and others. There is 
a  model that comprises six emotionally in-
telligent workplace competencies. These 
competencies represent skills and behaviours 
based on underlying abilities and experiences 
that are measurable, observable and critical 
to successful job performance. The six Genos 
EI Competencies are:
1. Self-Awareness
2. Awareness of Others
3. Authenticity 
4. Emotional Reasoning
5. Self-Management 
6. Inspiring Performance

Self-awareness is about being aware of the 
behaviours you demonstrate, your strengths 

Rising rates of loneliness, depression and 
mental health concerns  represent an op-
portunity for companies and leaders to 
embrace emotional intelligence in order to 
reengage people at work and life.

According to Google’s famous Project Ar-
istotle initiative, a  high-performing team 
needs three things: 1) a  strong awareness 
of the importance of social connections or 

“social sensitivity”, 2) an environment where 
each person speaks equally, and 3) psycho-
logical safety where everyone feels safe to 
show and employ themselves without fear 
of negative consequences. To harness these 
three elements of a successful team, it takes 
an emotionally intelligent leader.

There is an abundance of research on the 
impact emotions have on an individuals’ per-
formance in the workplace. It shows that 
people often perform their worst when they 
experience unproductive feelings, such as 
feeling frustrated, concerned, stressed, inad-
equate, and fearful.

Research also shows that people perform 
their best when they feel involved in purpose-
ful work that develops who they are… and 
when they feel valued, cared for, consulted, 
respected, informed and understood.

So, how can developing your leadership 
help ensure your people feel and perform 
their best?

Leadership is fundamentally about facili-
tating performance, getting others to do their 
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Emotionally Intelligent Leader – 
How You Support Your Team? 

Agnieszka Gasperini

14

STREFA WIEDZY



Agnieszka has been running her own practice 
since 2003, focusing on business and project 
management consulting around people devel-
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Emotional intelligence is set to 
become a “must-have” skill in the 
next one to five years
Emotional Intelligence Research (Cap-
gemini Research Institute 2019) shows 
that 75% of executives, and 58% of 
non-supervisory employees believe EI will 
become a  “must-have” skill for all em-
ployees.

Demand for emotional intelligence 
skills will rise six times on average in 
the next three to five years
A  large majority of the organizations 
surveyed (83%) believe that a  highly 
emotionally intelligent workforce will 
be a requisite for success in the years to 
come. Demand for emotional intelligence 
skills will be high across all sectors, the 
highest being financial services (insurance 
and retail banking).

Employees with a higher degree of 
emotional intelligence have driven 
greater organizational benefits
Research found that organizations have 
benefited by having employees who dis-
play high EI. On average, 60% of organi-
zations have witnessed improvements in 
areas of productivity, employee satisfac-
tion, market share and lower attrition to 
the extent of 20% or more over their pre-
viously existing levels 

“Emotional Intelligence is about making 
intelligent responses to negative feelings, 
and using specific skills to generate pos-
itive emotions in self and others through 
being present, empathetic, genuine, resil-
ient and empowering in your behavior as 
often as possible”

Dr. Ben Palmer 

Emotions do belong in the workplace but we 
need to help our teams understand them.

If you choose to show up in a  way that 
makes people feel you’re trustworthy and reli-
able, people will respond by engaging, opening 
and connecting with you.

When you work to develop an emotional-
ly intelligent culture, you can better support 
collaborative, engaged and happier teams. 
You can apply EI skills to become more con-
scious of your own and others’ feelings. This, 
in turn, helps to minimise the unproductive 
influence emotions can have in the work-
place to maximise productive results. In the 
modern workplace, it can also cause us to 
think and behave in ways that are counter-
productive to our performance and relation-
ships. Consider how differently you think, be-
have and interact with others at work when 
you feel stressed, overly stressed or worried, 
in comparison to when you feel relaxed and 
happy. How do you engage with colleagues 
that you experience more positive emotions 
vs. those negative ones? (See Table 1.)

As the world advances, more and more sur-
vival needs are being consistently met caus-
ing the workforce to turn their attention to 
the next tier of needs, most immediately be-
ing belonging. Emotionally intelligent leaders 
are capable of extending belonging to their 
teams. Be the one of them. 

“We need people in our workplace who can 
connect with others, who display empathy 
and understanding, (and) who understand 
emotions. More than ever, emotional intel-
ligence is not just a ‘nice to have’ but a core 
capability for the future.”

Pip Russell

Emotional reasoning is the skill of using 
emotional information (from yourself and 
others) and combining it with other facts and 
information when decision-making. Emo-
tional reasoning is important in leadership 
because:

• feelings and emotions contain important 
information, for example, if a  colleague 
is demonstrating frustration or stress, 
these feelings provide insight that they 
are going to be less open and supportive 
of new ideas and information,

• people are influenced by emotion; if you 
fail to consider how people are likely to 
feel and react to decisions made, you 
may not achieve the appropriate buy-in 
or support for your decisions.

Self-management is about managing your 
own mood and emotions, time and behaviour, 
and continuously improving yourself. This 
emotionally intelligent leadership competen-
cy is particularly important. Self-management 
is important in leadership because:

• a  leader’s mood can be very infectious 
and can, therefore, be a  powerful force 
in the workplace; one that can be both 
productive and unproductive,

• to achieve, maintain and enhance suc-
cess, leaders need to pay conscious at-
tention to the way they manage time, 
how they behave and to continuously 
improve how they lead others.

Inspiring performance is about facilitating 
high performance in others through problem 
solving, promoting, recognizing and support-
ing others’ work. An individual’s performance 
can be managed with key performance indi-
cators. Inspiring performance is important in 
leadership because:

• leadership is fundamentally about facili-
tating the performance of others,

• managing performance with rules and 
key performance indicators usually pro-
duces an “expected” result rather than 
an “unexpected” high-performance re-
sult.

Effects of Negative Emotions:
• Narrow our thinking
• Limit our interpretation of events
• Reduce linear conscious processing
• Cause reactionary behaviour
• Shy away from opportunities
• More easily triggered
• Reduces performance

Effects of Positive Emotions:
• More rational creative problem solving
• More open to new ideas
• More willing to try difficult things
• Causes engagement behaviour
• Takes more risks
• Causes us to think more deeply
• Increased dopamine levels – important for 

interest and learning
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wdrożenie odłóż na później. Dodatkowo, nie 

dziw się i nie gniewaj, że ważni z Twojego punk-

tu widzenia interesariusze, nie mogą poświęcić 

Twojemu projektowi tyle czasu, na ile on Twoim 

zdaniem zasługuje.

Kolejna rada – nie zapominaj o  tym, że po-

mimo walki o  przetrwanie czy ugrzęźnięcia 

w zadaniach operacyjnych na „wczoraj”, wciąż 

jesteś przede wszystkim liderem. Teraz Twoja 

aktywność lub jej brak są zauważalne bardziej 

niż kiedykolwiek. Klient dla wielu z  nas jest 

w  centrum zainteresowania, ale nie możesz 

dbać o jego zadowolenie kosztem ludzi Ci pod-

władnych. Wielu z nich jest teraz w naprawdę 

w ciężkiej sytuacji. Część nie radzi sobie z pracą 

w domu, a  inni boją się nadchodzących zmian, 

co pogłębia ich potrzebę bycia „doinformowa-

nym”. Ludzie powinni Ci ufać i mieć poczucie, 

że w pierwszej kolejności to właśnie do Cie-

bie mogą zwrócić się z  każdym problemem. 

Ty z  kolei powinieneś być dla nich najlep-

szym źródłem wiarygodnych i  komplekso-

wych informacji. Jeśli nie interesujesz się tym, 

co dzieje się w firmie, a swój zespół odsyłasz do 

Najważniejsza dla mnie myśl to ta, że stanowi-

ska, poziomy w hierarchii, zakresy obowiązków 

są ważne i ogólnie porządkują naszą codzienną 

rzeczywistość, ale w  ciężkich czasach jeste-

śmy zespołem. W  starciu z  problemami ze-

wnętrznymi, powinniśmy trzymać jeden front 

i  mówić jednym głosem, bo razem jesteśmy 

silniejsi.

Leadership i organizacja 
pracy

Dla wielu działów, szczególnie tych, które z na-

tury swojej pracy w okresie pandemii zanotowa-

ły spadek działań operacyjnych, był to świetny 

czas, aby zrewidować swoje procesy, uspraw-

nić je i  oczywiście, zakomunikować to reszcie 

organizacji. Kryzys to nie jest jednak najlep-

szy moment, żeby owe zmiany wprowadzać 

w życie – tylko dlatego, że akurat masz czas, 

by zająć się konceptualnie pewnymi rzecza-

mi. Szczególnie, jeśli z  punktu widzenia or-

ganizacji, zmiany te nie są w danym momen-

cie konieczne. Twórz je, pracuj nad nimi, ale 

To był i  jest czas trudny dla nas wszystkich. 

Kryzys zweryfikował nasze dotychczasowe 

założenia, modele współpracy i  style zarzą-

dzania. Wiele rzeczy należało przewartościo-

wać, a wiele zdefiniować na nowo. W dużej 

mierze musieliśmy działać w  chaosie, pole-

gać na swojej intuicji i w nowej, nieprzewidy-

walnej rzeczywistości umiejętnie aplikować 

wcześniej wyciągnięte lekcje. Mam nadzieję, 

że przeszliście ten test pomyślnie i  sytu-

acja u Was w firmach powoli się normalizuje. 

Nadszedł więc czas na refleksję nad wszyst-

kim tym, co wydarzyło się w ostatnich mie-

siącach. 

Dla mnie osobiście to był piękny czas, sza-

lenie intensywny i  wyczerpujący, ale ogrom-

nie rozwijający. Piszę ten artykuł jako osoba 

odpowiedzialna za Corporate Functions, czyli 

wszystkie te zespoły, które na co dzień wspie-

rają Was – Drodzy Project Managerowie – w re-

alizacji celów biznesowych. Chcę podzielić się 

z  Wami swoimi refleksjami, nauczkami i  rada-

mi, które być może skłonią przynajmniej część 

z Was do autorefleksji. 

Rola Project Managera 
w czasie kryzysu
Czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy? 

Agnieszka Dąbrowska
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Dyrektor Wrocławskiego Oddziału SoftServe 
Poland. Na co dzień koordynuje działania firmy 
związane z procesem rekrutacji, zwiększaniem 
rozpoznawalności marki SoftServe, współtwo-
rzeniem kultury organizacyjnej, prowadzeniem 
programów rozwojowych dla pracowników 
oraz organizacją pracy biura. Zdobywała do-
świadczenie jako HR Business Partner i  Ma-
nager w  branży IT, automotive oraz chemii 
budowlanej. Absolwentka socjologii na Uni-
wersytecie Wrocławskim, a także studiów po-
dyplomowych na Uniwersytecie Południowej 
Walii oraz SWPS. Inspiruje ją współpraca z cie-
kawymi ludźmi i nowe wyzwania.

Agnieszka 
Dąbrowska

musimy być przecież przygotowani na moment, 

w  którym wszystko wróci do normy i  ludzie 

o określonych kompetencjach będą zatrudniani 

„na wczoraj”. 

Komunikacja wewnętrzna

Przesyt i  konieczność balansu. To dwa słowa, 

które nasuwają mi się na myśl jako pierwsze, 

wspominając ostatnie miesiące w kontekście ko-

munikacji. Z jednej strony, chcieliśmy na bieżąco 

informować pracowników o  sytuacji firmy i  re-

kompensować im pewne ograniczenia, jak cho-

ciażby brak tradycyjnej integracji. Z  drugiej zaś, 

nie mogliśmy ich naszą komunikacją przeciążyć. 

Zasady, którymi się kierujemy przy komuni-

kacji wewnętrznej są dość proste i mam nadzie-

ję, że znane naszym współpracownikom, ale… 

nie sposób każdemu dogodzić. Jedna osoba za 

jedyny słuszny sposób komunikacji uznaje ma-

ile. Druga ma ogromny problem z tym, że „jest 

spamowana” niechcianymi treściami i ustawia 

sobie odpowiednie reguły w  Outlooku. Ktoś 

inny jest aktywnym użytkownikiem mediów 

typu 2.0. Ktoś inny pyta wprost: „Agnieszko, na 

co dzień muszę korzystać z Jiry, ze Slacka, na-

prawdę myślisz, że będę jeszcze sprawdzał MS 

Teams?”. Moją codziennością jest dostawanie 

wiadomości o treści „Dlaczego nie wiedziałem 

o tym szkoleniu?”, by po pięciu minutach prze-

czytać „Aga, trochę przesadzacie z  tymi new-

sletterami”. 

Pamiętajcie o  tym zgłaszając, a  czasem żą-

dając zmian w komunikacji o charakterze ogól-

nofirmowej. Wszelkie rady i sugestie są mile 

widziane, ale miejcie w tyle głowy, że Wasz 

pomysł, jakkolwiek nie byłby fajny w  Wa-

szym odczuciu, może stać w  sprzeczności 

w pomysłami Waszych kolegów. 

organizacji. Podsumowując, jednym z  Twoich 

głównych wyzwań jest umiejętne i  odpowie-

dzialne zarządzanie oczekiwaniami oraz balan-

sowanie pomiędzy tym co potrzebne tu i teraz, 

a tym co musi zostać zrobione, by osiągnąć cele 

strategiczne. 

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna to tak naprawdę po-

chodna wartości, postaw oraz zachowań, które 

prezentujemy każdego dnia. Dobrze osadzona 

i  zakomunikowana, w  wielu sytuacjach może 

być dla organizacji ratunkiem w  ciężkich cza-

sach. Podejście pt. „Niech sobie HR-y tworzą te 

kultury jak chcą, ja mam na głowie klienta” jest 

po prostu błędne. To Ty drogi Project Managerze 

jesteś ambasadorem i  nośnikiem takowej kul-

tury. Poczucie przynależności, grupowej tożsa-

mości i wewnętrzne przekonanie pracowników 

o spójności deklarowanych wartości z realnymi 

praktykami, w  wielu aspektach, powinno być 

w obszarze Twoich zainteresowań. 

Jeśli natomiast Ty sam nie identyfikujesz 

się z  organizacją, Twój zespół to czuje. Firmy, 

szczególnie w  czasach kryzysu, potrzebu-

ją silnych liderów, a  tymi nie są i  nie mogą 

być osoby, które nie znają, nie rozumieją i nie 

podzielają ogólnej wizji i  misji organizacji. 

Kropka. Przykładowo – jeśli tak jak w naszym 

przypadku – pretendujecie do miana organizacji 

uczącej się – toleruj ryzyko, nie szukaj winnych 

w przypadku porażki, nie wyśmiewaj, nie zabijaj 

kreatywności – pod żadnym pozorem i w  sto-

sunku do nikogo. 

Rekrutacja

Czasy pandemii znacząco wpłynęły na rynek 

kandydatów. Po pierwsze, na rynku pojawiło 

się dużo osób szukających pracy. Nie zabrakło 

oczywiście też takich, które plany dołączenia 

do nowej organizacji odłożyły na stabilniejsze 

czasy. Po drugie, całość procesu rekrutacji prze-

nieśliśmy do rzeczywistości online i całkowicie 

straciliśmy możliwość zapoznania kandydata 

z naszą atmosferą pracy.

Świat na chwilę wstrzymał oddech. My ob-

serwowaliśmy posunięcia po stronie klientów, 

nasi kandydaci i  pracownicy obserwowali nas. 

Niezwykle trudne wyzwanie, z  którym mu-

sieliśmy się wspólnie zmierzyć to zarządza-

nie planami zatrudnienia w  momencie, gdy 

prognozy stworzone na bazie przeszłych 

trendów można wyrzucić do kosza, niewielu 

interesariuszy jest gotowych do jakichkol-

wiek deklaracji i na dobrą sprawę nikt nie wie, 

ile potrwa ten stan rzeczy. A  jednocześnie 

maili z działu HR, radzę szybko zawrócić z tej 

drogi.

Jak znaleźć czas dla zespołu? Tutaj też wska-

zówka dla wszystkich, którzy jeszcze tego nie 

zrobili. Mniej więcej na początku kwietnia, a po-

tem raz jeszcze w  czerwcu wywróciłam swój 

kalendarz do góry nogami. Na dobrą sprawę – 

całkowicie go przeorganizowałam. I wiecie co? 

Dobrze mi z  tym. Wprowadzenie blokerów na 

pracę własną wymagającą skupienia, czas tylko 

dla zespołu, wygospodarowanie i zaplanowanie 

okienek na czynności operacyjne czy też odrzu-

cenie zaproszeń na spotkania, które nie wpły-

wają bezpośrednio na zespół lub obszar, którym 

zarządzam – to wszystko sprawiło, że pracuje 

mi się dużo przyjemniej i efektywniej.

 

Reality check 

Kolejna rzecz, którą zauważyłam w  ostatnim 

czasie, to dość powszechny brak świadomo-

ści, że rzeczywistość rynkowa wokół nas się 

zmieniła. 

W momencie, w którym nie jesteśmy w sta-

nie oszacować skali oddziaływania czynników 

zewnętrznych na nasz biznes (czytaj obecny 

kryzys związany z  pandemią), jedynym słusz-

nym moim zdaniem rozwiązaniem będzie utwo-

rzenie poduszki finansowej. Obecne czasy to nie 

jest dobry moment na wydawanie lekką ręką 

środków operacyjnych spółki. Czy fajnie byłoby 

wydzierżawić nadmorskie ośrodki wypoczyn-

kowe, z których pracownicy mogliby rotacyjnie 

pracować? Czy byłoby miło, gdybyśmy wszyst-

kim zamontowali klimatyzację w domach? Czy 

otrzymywanie paczek z  owocami lub persona-

lizowanymi ziółkami jest ciekawym benefitem? 

Owszem. Ale naszym zadaniem w czasie kry-

zysu lub tuż przed jego wystąpieniem jest 

przede wszystkim przygotowanie organizacji 

na ciężkie czasy. Zgromadzenie oszczęd-

ności, które w  przyszłości pozwolą nam 

utrzymać miejsca pracy i wynagrodzenia na 

stałym poziomie. Generowanie wyższych niż 

zwykle wydatków operacyjnych byłoby, w mo-

jej ocenie, nieodpowiedzialne. I argumenty typu, 

ale firma X ma to, a firma Y ma tamto, mówiąc 

zupełnie szczerze, w ogóle do mnie nie trafiają.

Zanim więc zwrócisz się do swojej organizacji 

z prośbą o wdrożenie jakichś benefitów w trak-

cie kryzysu, zastanów się dwa razy. Primo, bycie 

kierownikiem liniowym to bycie filtrem, który 

działa, a przynajmniej powinien działać w dwie 

strony. Secundo, nie zostałeś wybrany przez 

zespół w  wyborach powszechnych. Zosta-

łeś wybrany przez organizację i choć jak mało 

kto rozumiem ideę dbania o ludzi, w pierwszej 

kolejności masz odpowiedzialność względem 
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zwalające na „domkniecie” sprzedaży, dział 
obsługi klienta natomiast funkcjonalności 
optymalizujące ich codzienną pracę. 

W przypadku interesariuszy zewnętrznych, 
a  konkretnie klientów, nie tylko wielkość, 
rodzaj branży ma znaczenie, ale także (jak 
nie przede wszystkim) zaawansowanie użyt-
kownika końcowego w  pracy z  narzędziem 
danej klasy. Doświadczony użytkownik czę-
sto przyjdzie z  pomysłami usprawniającymi 
jego pracę na systemie, bazując na swojej 
znajomości innego podobnego narzędzia, na 
zasadzie „Narzędzie X miało to i  to – tutaj 
tego brakuje, przyzwyczaiłem się do tego 
i  pracowałoby mi się lepiej gdyby taka funk-
cjonalność się znalazła – nie musiałbym wte-
dy ręcznie wykonywać czynności Y”. 

Przy zgłoszeniach zapotrzebowania funk-
cjonalności, które nierzadko są zrozumiałe 

Wyzwanie

Jednym z największych wyzwań związanych 
z  otrzymywaniem zapotrzebowania (próśb, 
żądań) realizacji nowych funkcjonalności 
(bądź zmian istniejących), jest to, że często 
są one bardzo specyficzne dla zgłaszającego. 
Należy pamiętać, że, wielu interesariuszy ma 
swoje „wyjątkowe” wymagania dotyczące 
produktu i  tutaj ogromne znaczenie ma to 
czy są to interesariusze wewnętrzni czy ze-
wnętrzni. 

Dział sprzedaży, dział produktowy, dział 
IT, dział obsługi klienta, dział marketingu, 
zarząd itd. – pomimo, że łączy te podmioty 
wspólny cel, którym jest tworzenie optymal-
nego i przynoszącego zysk produktu, to każ-
dy z nich ma różne potrzeby. Dział sprzedaży 
będzie chciał tworzyć funkcjonalności po-

W miarę wzrostu popularności Two-
jego produktu, kontakt z  interesariu-
szami, a  co za tym idzie ilość zewsząd 
otrzymywanych informacji zwrotnych 
nieuchronnie zwielokrotni się. Opinie 
obejmować będą zarówno ogólną kry-
tykę, np.: „Produkt jest nieintuicyjny” 
jak i  nieco bardziej szczegółowe pomy-
sły bądź konkretne już prośby o  funk-
cje, takie jak „{nazwa produktu} po-
winno być zintegrowane z  kalendarzem 
Google”. Oczywiście, zdaniem każdego 
pomysłodawcy to właśnie ich wska-
zówki poprawią produkt – a  w  skraj-
nych przypadkach – w  ogóle umożliwią 
korzystanie z niego. Pojawia się więc py-
tanie: jak zarządzać zapotrzebowaniem 
na funkcjonalności i  które z  nich 
zakwalifikować do realizacji?
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Zarządzanie zapotrzebowaniem 
na funkcjonalności
Pięć wskazówek dla „Produktowców” 

Monika Zofia Potiopa
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Product Owner & Product Team Leader o tech-
nicznym backgroundzie i  project manage-
mentowej przeszłości. Ex-perfekcjonistka po 
„odwyku” identyfikująca się z  mottem „bądź 
najlepszym niedoskonałym sobą, jakim zdołasz”. 
Fan specyficznego humoru półświatka IT, jazdy 
konno i dobrego portugalskiego wina!

Monika Zofia 
Potiopa

4. Konsultuj się i zostań w kontakcie
Osoby odpowiedzialne za produkt mają 
ostatnie słowo w  kwestii tego, co jest roz-
wijane, a co nie. Ważne jest, aby odstawić na 
bok swoje ego i uzyskać alternatywne punk-
ty widzenia. Zdecydowanie warto przedysku-
tować prośby ze swoimi współpracownikami 
i zebrać opinię innych klientów (na przykład 
poprzez ankiety czy wywiad telefoniczny). 
Jeśli innym klientom podoba się ten pomysł, 
oznacza to odpowiedni kierunek rozwoju, ale 
jeśli większość go odrzuci – rozważ porzu-
cenie.

5. Otwórz się na świat
Uważam, że znakomitym pomysłem jest 
utworzenie publicznej roadmapy. Twoi klienci 
(lub potencjalni klienci) będą wiedzieć, w ja-
kim kierunku rozwija się Twój produkt. Road-
mapa powinna być specjalnie przygotowana 
na tę okazję, powinna obejmować ogólne 
cele i inicjatywy – bez żadnych konkretnych 
zobowiązań. Dodatkowym otwarciem na 
świat może być udostępnienie możliwości 
głosowania na funkcjonalności – wówczas 
na podstawie „podobania się pomysłu” bę-
dziesz mógł go spriorytetyzować. Otwierając 
się na świat wzbudzisz zaufanie klientów 
a także zaangażujesz ich w budowę produktu, 
tworząc tym samym długotrwałą relację. 

Podsumowując

Zarządzanie zapotrzebowaniem funkcjonal-
ności jest zadaniem wymagającym otwar-
tego umysłu i  samokontroli. Często pomysł 
interesariuszy nie jest wart inwestycji, po-
nieważ nakład pracy nie jest adekwatny 
do potencjalnych korzyści, a  w  tym czasie 
można by było przygotować bardziej warto-
ściową funkcjonalność dla wszystkich użyt-
kowników. Pięć rad, które przedstawiłam, 
pozwoli na trzeźwe podejście do pokus, któ-
re mogą zdominować produkt i zaburzyć jego 
prawidłowy rozwój. 

projektem np. JIRA) oraz jak on będzie wy-
glądał (kto komu zgłasza, jakie są statusy 
prac nad zgłoszeniem etc.; można też ustalić 
definition of ready takiego zgłoszenia). Do-
brym sposobem na organizację jest utwo-
rzenie projektu dedykowanego zgłoszeniom. 
Wtedy każde zgłoszenie jest osobnym zada-
niem, któremu można nadać status. System 
automatycznie informuje osobę zgłaszają-
cą o  tym, co się dzieje z  jego zgłoszeniem. 
Mamy pełną historię prac analitycznych 
podjętych w ramach zadania, co w przyszło-
ści może zaowocować, kiedy pojawi się po-
dobne zgłoszenie. Świetnym pomysłem jest 
udostępnienie formularza dla użytkowników, 
w  którym mogliby zgłaszać swoje potrzeby. 
Taki formularz można zintegrować z  używa-
nymi narzędziami i  zautomatyzować proces, 
odciążając tym samym dział obsługi klienta.

2. Odpowiadaj… zawsze szczerze!
Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy, któ-
re mogą przydarzyć się klientowi, gdy wysyła 
swoje zapotrzebowanie na funkcjonalność, 
jest to, że jest ono ignorowane lub w odpo-
wiedzi otrzymuje wiadomość e-mail będącą 
autorespondem. Zamiast korzystać z  au-
tomatycznych odpowiedzi, warto zainwe-
stować czas w  odpowiadanie osobiście, co 
wpłynie na budowanie waszych relacji. Jeśli 
dasz klientowi do zrozumienia, że   interesuje 
Cię jego opinia, poczuje się wtedy lepiej za-
opiekowany. Ważne jest również, aby odpo-
wiadać szczerze. Nie ma sensu mówić klien-
towi, że rozpatrzysz prośbę, jeśli nie masz 
takiego zamiaru. Lepszym podejściem byłoby 
stwierdzenie, że nie pasuje to bezpośrednio 
do Twojej strategii i  planu oraz poinformo-
wanie, w  jakim kierunku podążasz. Zgodnie 
z zasadą – lepsza jest najgorsza prawda niż 
najlepsze kłamstwo.

3. Kategoryzuj i priorytetyzuj
Przypisuj każdemu zgłoszeniu kategorię (co 
pozwoli na lepszą organizację i wyfiltrowanie 
informacji) oraz jego ważność. Przyda się tu-
taj metoda priorytetyzacji MoSCow, która po-
zwala uszeregować, które z sugestii zostaną 
rozważone w pierwszej kolejności. Przy kate-
goryzowaniu i ustalaniu priorytetów zawsze 
myśl o  wpływie, jaki ta funkcja będzie mia-
ła na użytkowników. Czy rozwiąże problem, 
z  którym obecnie borykają się użytkownicy, 
czy też zachęci więcej użytkowników do za-
rejestrowania się i  korzystania z  produktu? 
Powinieneś także porównać wniosek z cela-
mi i  inicjatywami w  swoim planie działania. 
Czy pasuje do przyjętej strategii?

(a  wręcz „kuszące” do realizacji), należy za-
chować szczególną uwagę. Chociaż pojedyn-
cza firma może skorzystać z realizacji pomy-
słu, należy zadać sobie pytanie: „Ile przyniesie 
to korzyści większości użytkowników i całemu 
produktowi?”. Zdarza się, że zgłoszenie doty-
czy funkcjonalności, o której wcześniej nikt 
nie pomyślał, a  pasuje do celów i  strategii 
produktu – wówczas nasz pomysłodawca 
może doprowadzić do radykalnego poprawie-
nia produktu dla ogółu użytkowników! 

Kwalifikacja

Zdecydowana większość próśb będzie po-
chodzić od obecnych (lub potencjalnych, 
stojących przed podjęciem decyzji o zakupie) 
klientów, którzy albo zauważą coś, co ulep-
szy produkt, albo zobaczą coś, czego fak-
tycznie potrzebują. W przypadku większych 
klientów, jako Product Owner, raczej bę-
dziesz miał z nimi bezpośredni kontakt i taką 
prośbę przyjmiesz osobiście. Mniejsi klienci 
obsługiwani są zazwyczaj przez dział obsługi 
klienta, który jest pośrednikiem informacji 
i przesyła zgłoszenie do działu produktu (na 
przykład do analityka) w  celu rozpatrzenia 
potrzeby (forma zgłoszenia zależy od polityki 
firmy). Zdarza się, że firma na etapie zawie-
rania umowy z klientem zobowiązuje się do 
dostarczenia pewnych funkcjonalności, któ-
re były przyczyną podjęcia decyzji o  korzy-
staniu z  narzędzia. Wtedy należy wywiązać 
się ze zobowiązania realizując dane zadanie, 
bez rozpatrywania. Ten przykład pokazuje, że 
nie wszystkie żądania funkcji są takie same, 
dlatego ważne jest, aby je odpowiednio za-
kwalifikować. 

5 najważniejszych 
wskazówek

Nigdy nie jest łatwo zdecydować w  jaki 
sposób zarządzać zgłoszeniami zmian czy 
też nowych funkcjonalności. W  mojej karie-
rze zawodowej zawsze miałam do czynienia 
z  tym aspektem i  mam kilka rad, którymi 
chciałabym się podzielić.

1. Zorganizuj narzędzie i proces
Przygotuj narzędzie i  opracuj proces zarzą-
dzania zgłoszeniami. Nie ma nic gorszego 
niż zdecentralizowany zbiór zgłoszeń przy-
chodzących w  dowolnej formie przez do-
wolne narzędzia dokumentacyjne. Umów się 
wewnątrz organizacji przez jakie narzędzie 
będzie realizowany obieg zgłoszenia (pole-
cam narzędzia do zarządzania produktem/
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początku i  otrzymać zgodę każdego uczest-
nika na ich obowiązywanie w trakcie całego 
szkolenia. 

Ideą kontraktu jest przede wszystkim to, 
że wiemy jakie zasady nas obowiązują, jakie 
mamy prawa i przywileje w zespole. Bardzo 
istotnym aspektem jest także łatwiejsza 
współpraca, zwłaszcza kiedy zaczynają po-
jawiać się niejasności, konflikty i  problemy. 
Wówczas taki kontrakt jest w  stanie wyba-
wić nas z niejednej opresji. Wystarczy, że się 
od niego odwołamy i  już łatwiej nam usta-
lić, co powinniśmy zrobić lub w jaki sposób. 
Oczywiście kontrakt to nie lekarstwo na 
wszystkie bolączki zespołów, jednak w dużej 
mierze ułatwia nam współpracę i wyznacza 
kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. 

Aby zespół mógł pracować ze sobą efek-
tywnie i  osiągał dobre rezultaty niezbędny 

oczekiwać. W  tej edycji „Skrzynki” poru-
szam temat budowania zwinnych zespo-
łów rozproszonych przez utworzenie tzw. 
kontraktu zespołu.

Czym jest kontrakt?

Kontrakt to nic innego, jak spisane zasady 
współpracy całego zespołu. Może on zawie-
rać bardzo podstawowe ustalenia, ale może 
być także bardziej rozbudowany. Wszystko 
zależy od tego, w  jakim celu go spisujemy. 
Jeśli jest tworzony na przykład na potrzebę 
prowadzonych warsztatów, może być krót-
szy i  bardziej ogólny. Wówczas możemy go 
przygotować wcześniej i  zaproponować 
grupie – każdy ma wtedy prawo dodać inne 
zasady, lub nie zgodzić się na te zapropono-
wane. Najważniejsze jest to, by je ustalić na 

Kilka ostatnich miesięcy zdecydowanie 
zmieniło naszą codzienność. Warunki, 
w jakich przyszło nam funkcjonować, nie-
jednokrotnie wypełnione strachem i  oba-
wą znacząco wpłynęły także na naszą 
pracę. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu 
z Was pracuje z powrotem w biurach, jed-
nak statystyki pokazują, że tam, gdzie jest 
to możliwe, firmy przynajmniej na razie nie 
planują powrotu do biur w pełnym wymia-
rze dla wszystkich pracowników. Nowe 
warunki pracy z  pewnością nie ułatwiają 
nam zadania, a  projekty nadal się toczą 
i  musimy je prowadzić jak najlepiej, osią-
gając założone cele. Rozpoczynamy także 
nowe projekty z zespołami i aby zrobić to 
efektywnie powinniśmy nasz zespół po-
znać, ustalić jak będziemy ze sobą współ-
pracować i  czego powinniśmy od siebie 

F
o
t
.
 
p
i
x
a
b
a
y
.
c
o
m

Kontrakt zespołu – budowanie 
zwinnego zespołu rozproszonego
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. XIV 
Ada Grzenkowicz
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Kiedy wysyłamy e-maile? Czy używamy 
czatu zespołowego i  w  jakim celu? Czy za-
kładamy grupę np. na WhatsApp lub innym 
komunikatorze zewnętrznym i  po co? Jak 
będziemy kontaktować się z  interesariu-
szami? Jakie metryki będziemy mieć i które 
z  nich będą dla zespołu, a  które dla intere-
sariuszy? Jak często i  w  jakiej formie zbie-
ramy feedback o  nas i  naszej pracy? Na te 
i  inne pytania musimy sobie odpowiedzieć 
w zakresie komunikacji zespołu. Możemy je 
ułożyć np. w formie ankiety i w ten sposób 
zebrać odpowiedzi, a potem przedstawić wy-
niki i je przedyskutować. Taka forma pozwoli 
nam skrócić czas spędzony nad tym obszer-
nym zagadnieniem, które w  rzeczywistości 
wiąże się z  każdą inną kategorią kontraktu. 
W końcu właściwa komunikacja to podstawa 
sukcesu każdego projektu. 

3. Role i odpowiedzialności
Zespół ustala i zapisuje, jakie są role w zespo-
le, kto je pełni i co one oznaczają. Możemy 
pozwolić tu sobie na artystyczne podejście 
i  spróbować wspólnie narysować członków 
zespołu, dodać im jakieś atrybuty symbolizu-
jące kluczowe odpowiedzialności. Jeśli mamy 
standardowy zespół scrumowy – nie powin-
no nam to zająć zbyt dużo czasu, i  raczej 
będzie to przypomnienie odpowiedzialności 
jakie znamy ze Scrum Guide. Jednak nie za-
wsze tak jest i pojawiają się nam też inne role, 
z  którymi zespół współpracuje na co dzień, 
np. architekt. Wówczas warto też i  o  nich 
porozmawiać, i te oczekiwania zapisać, a po-
tem przedstawić danej osobie i upewnić się, 
że tak samo je rozumiemy. Chyba że zapro-
simy od razu i dodatkowe osoby na ten etap 
warsztatu i  wspólnie spiszemy oczekiwania 

fundamentem dla naszej pracy. Zapisujemy 
w  tej kategorii, co dla nas oznaczają dane 
wartości, jak je rozumiemy, w jaki sposób bę-
dziemy je realizować i  szanować. Najlepszą 
techniką wydaje się być zapisanie, jakimi za-
chowaniami w zespole będziemy je wyrażać. 
Z  moich kilku lat doświadczenia z  zespoła-
mi zwinnymi coraz częściej zwracam także 
uwagę na to, by zapisywać przykłady zacho-
wań, które nie są częścią danej wartości, tak 
aby później unikać niedomówień. Przykła-
dem może być „odwaga” – zachowanie, któ-
re zespół akceptuje, to na przykład otwarte 
mówienie o tym, że czegoś nie wiemy i nie 
potrafimy. Odważne nie jest natomiast ob-
rażanie kolegów z  zespołu, czy atakowanie 
jednej osoby podczas retrospektywy, że ktoś 
czegoś nie umiał wykonać.
 
2. Komunikacja
W jaki sposób chcemy ze sobą się komuniko-
wać, jak często, co powinniśmy, a czego nie? 

jest kontrakt, zwłaszcza jeśli myślimy o  ze-
spole zwinnym, który będzie pracował ze 
sobą nawet kilka lat. Istotnym aspektem bę-
dzie także fakt, że kontrakt zostanie współ-
tworzony przez wszystkich członków zespo-
łu, a nie tylko mu przedstawiony. Łatwiej go 
nam przygotować, jeśli możemy spotkać się 
w jednej sali razem, ale z uwagi na panującą 
epidemię oraz fakt, że coraz więcej zespo-
łów jest rozproszonych w kilku lokalizacjach, 
omówię jak przygotować kontrakt zespołu 
zdalnie. Zawarte w  tym artykule narzędzia 
można też łatwo przełożyć na warsztaty 
twarzą w  twarz, stąd skupię się na nieco 
trudniejszej wersji online. 

Etap I – Prep

Zaczynamy od przygotowania się do warsz-
tatu, podczas którego opracujemy z naszym 
zespołem kontrakt. Na potrzebę tego artyku-
łu zakładamy sytuacje najbardziej wymagają-
ce, na przykład to, że jesteśmy Scrum Maste-
rem zwinnego zespołu, który dopiero zaczyna 
pracę ze sobą. Wszelkie inne sytuacje, z któ-
rymi przyjdzie nam się zmierzyć będą łatwiej-
sze, więc bez większych trudności będziemy 
mogli przełożyć, zamienić lub zmodyfikować 
nasze założenia względem przytoczonych 
pomysłów i narzędzi.

Czas trwania warsztatu będzie zależny od 
tego na jakie elementy rozłożymy nasz kon-
trakt. Warto zatem zacząć od spisania draftu 
z podziałem na kategorie oraz krótki opis, co 
każda z nich oznacza. Kilka proponowanych, 
które mogą nam ułatwić dalszą współpracę, 
wymieniam poniżej.

1. Wartości
Skupienie, otwartość, odwaga, szacunek i za-
angażowanie – w Scrumie są one swoistym 

Przykładowy slajd z kontraktem zespołu w trakcie prowadzonych warsztatów.
Źródło: opracowanie własne

Przykładowy slajd dla roli Scrum Mastera – zespół wpisuje, jakie obowiązki ma SM i co robi, a czego nie robi. 
Źródło: opracowanie własne
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go. Zdecydowanie pozwoli nam to uniknąć 
w  przyszłości bałaganu, jaki może pojawić 
się w długoterminowej pracy nad produktem. 
Z  racji tego, że na tym etapie zespół może 
mieć już spadek formy i  może nie być już 
tak kreatywny w  wymyślaniu i  ponownym 
wpisywaniu co i  dlaczego, pozwalam sobie 
tutaj jako Scrum Master przygotować wcze-
śniej opis narzędzi. Wynika to też z faktu, że 
najczęściej nie wybieramy nowych, a  wyko-
rzystujemy już te, z  których korzysta cała 
firma. Często traktuję to jako przypomnienie 
i ewentualnie zadaję pytania w razie wątpli-
wości lub gdy chcemy o czymś zdecydować, 
proponuję kilka rozwiązań, omawiamy je 
z  zespołem a  potem głosujemy z  czego bę-
dziemy korzystać.

5. Ceremonie i inne spotkania
Jednym z  zadań Scrum Mastera jest eduko-
wanie zespołu i  dbanie o  to by zespół znał, 
rozumiał i  prawidłowo realizował tzw. ce-
remonie scrumowe. Tu możemy zrobić to 
na kilka sposobów, spośród których opiszę 
moje dwa ulubione i takie, które najczęściej 
się sprawdzały. Możemy więc, podobnie jak 
w  przypadku narzędzi, zapisać: czym jest 
dana ceremonia, kiedy się odbywa, ile trwa 
i jaki jest jej cel – to jednak jest dobre dla ze-
społów, które nie znają jeszcze dobrze zasad 
Scruma. Jeśli jednak wszyscy mają doświad-
czenie z  tym sposobem pracy możemy zro-
bić zwyczajną dyskusję i  zapisać, co zespół 
uzgodnił. Możemy wcześniej pomyśleć w ja-
kiej formie chcemy omawiać poszczególne 
spotkania. Mi najlepiej sprawdzały się hasła: 
kiedy; kto bierze udział; krótki (jedno zdanie) 
opis czym jest spotkanie; co robimy i czego 
nie robimy podczas niego (ze skupieniem się 
na najważniejszych aspektach i  najczęst-
szych antywzorcach danej ceremonii); w jaki 
sposób; ewentualnie co jest produktem final-
nym spotkania. 

Poza regularnymi ceremoniami, rozma-
wiamy też o  innych potrzebach regularnych 
spotkań zespołu. Jako zwolenniczka krótkich 
tzw. catch up’ów informuję także zespół, że 
jeśli chodzi o ich rozwój osobisty, motywację, 
mogę z nimi się spotykać wtedy kiedy chcą, 
ale też sama od czasu do czasu organizuję 
takie spotkania, by dać ludziom feedback 
i sprawdzić jak się czują w zespole, a następ-
nie weryfikuję, czy zespół się na to zgadza.

6. Zasady ogólne
Urlopy, zastępstwa, kalendarz zespołu, infor-
mowanie o nieobecności, wspólne integracje, 
czy kolokacje – te i  inne tematy możemy 

kich członków, gdzie każdy zaznacza lub do-
daje swoje pomysły.

4. Narzędzia
W  kategorii czwartej skupiamy się na tym, 
z  jakich narzędzi do komunikacji korzysta-
my i  jak będziemy ich używać. Jeśli do na-
szego backlogu wykorzystujemy popularną 
Jirę, warto, abyśmy zapisali jak z niej korzy-
stamy, które pola są obowiązkowe i  dlacze-

względem nich. W  ramach przygotowań do 
warsztatu, aby też zaoszczędzić czas, mo-
żemy zespołowi wysłać listę ról i  poprosić 
o  wypisanie odpowiedzialności, potem to 
zebrać i przedstawić już to, co pojawiało się 
najczęściej i przedyskutować jedynie te kwe-
stie, które pojawiały się rzadko lub których 
naszym zdaniem zabrakło. Innym sposobem 
może być przygotowanie jednego współdzie-
lonego pliku lub strony dostępnej dla wszyst-

Jeden z przykładowych opisu używania Jiry w zespole.
Źródło: opracowanie własne

Przykładowy opis ceremonii zespołu.
Źródło: opracowanie własne
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kontynent. Innym przykładem na poznanie 
współpracowników, które jest łatwe w  re-
alizacji online, a przy tym rozluźni atmosferę 
przed dalszą pracą może być Shoe Box. Prosi-
my, aby każdy przygotował pudełko zbliżone 
do wymiarów pudełka po butach i włożył do 
niego 3 przedmioty, które są dla niego / dla 
niej ważne w życiu, lub z którymi się nie roz-
staje i  przedstawiając się pokazujemy owe 
przedmioty i  wyjaśniamy dlaczego akurat 
je wybraliśmy. Pomysłów może być wiele, 
ogranicza nas jedynie wyobraźnia i czas, jaki 
możemy poświęcić na takie ćwiczenie. 

Przystępując do głównej części warszta-
tu omówmy kategorie, jakie zawarte zosta-
ną w kontrakcie. Upewnijmy się, czy zespół 
je rozumie, zgadza się na nie i  czy ma inne 
propozycje lub coś do dodania. Wyjaśnijmy 
też, dlaczego chcemy je zapisać, i  podajmy 
kilka przykładów zastosowania. Zdarzało mi 
się wcześniej, że ktoś negował słuszność 
tego typu spotkania, wówczas rozwiewałam 
szybko wątpliwości i przytaczałam przykłady 
z  własnego wcześniejszego doświadczenia, 
kiedy kontrakt się przydawał. Często nawet 
najbardziej oczywiste zasady w  danym mo-
mencie mogą już nie być tak jasne za kilka 
miesięcy, a zwłaszcza gdy pojawią się spory 
lub kłótnie. Role i  odpowiedzialności mogą 
być jasne i zrozumiałe dla zespołu, warto je 
jednak zapisać dla innych, z  którymi przyj-
dzie nam pracować. Niejednokrotnie taka li-
sta obowiązków dla danej roli ułatwiła mi czy 
innym osobom pracę, zwłaszcza z  osobami 
z zewnątrz projektu, nie znającymi podstaw 
Scruma. Zdarzało mi się, że pomagały one 
w  ustaleniu oczekiwań wobec niektórych 
ról i osób je pełniących. Podkreślmy, że taki 
materiał ułatwi nam także proces wdraża-
nia nowych osób do zespołu, zapewni nam 
transparentność i  ułatwi współpracę w  ze-
spole i poza nim. 

Teraz spisanie kontraktu to pestka, wy-
starczy że będziemy trzymać się ustalonej 
agendy oraz czasu jaki chcemy poświęcić na 
każde kolejne zagadnienie. Możemy przypo-
minać także, że nasz kontrakt nie musi być 
idealny, pewnie nie o  wszystkim będziemy 
pamiętać i  w  ramach retrospektyw może-
my ustalać czy coś do niego dopisujemy, bo 
mamy taką potrzebę. Kontrakt ma być żywy 
i  nasz, naszego zespołu i  to my będziemy 
o niego dbać i go respektować. 

Etap III – Wdrożenie 

Po zakończonym warsztacie powinniśmy 
pamiętać, aby wszystkie materiały umieścić 

Etap II – Realizacja

W dniu warsztatów sprawdźmy czy od stro-
ny technicznej wszystko działa dobrze, czy 
każdy ma dostęp do materiałów, na których 
planujemy pracować i czy mamy to wszystko 
w jednym miejscu. Unikajmy niepotrzebnego 
przełączania się pomiędzy różnymi narzę-
dziami. Jeśli nie możemy tego zrobić, upew-
nijmy się, że mamy przygotowany slajd lub 
przejrzystą instrukcję dla uczestników, tak 
aby nikt się nie zgubił. Spotkanie dotyczące 
spisania kontraktu zespołu, należy zacząć 
od niczego innego jak propozycji kontraktu 
warsztatu, czyli listy zasad, na jakie się uma-
wiamy z naciskiem na aktywność, otwartość 
i  współpracę. W  końcu najbardziej nam za-
leży na tym, by to zespół uzgodnił jak chce 
ze sobą pracować, a potem się tego trzymał. 

Jeśli nie mamy jeszcze nazwy i logo zespo-
łu może być to świetne ćwiczenie na począ-
tek, uaktywniające zespół. Innym przykła-
dem zawiązania bliższych relacji i  integracji 
na początek może być przedstawienie się ze-
społowi. Poza klasycznym przedstawieniem 
się w  zespole, możemy poprosić uczestni-
ków o  opowiedzenie trzech faktów o  sobie, 
z czego jeden z nich musi być nieprawdziwy, 
a zespół zgaduje, który z nich to fałsz. Jeśli 
możemy zarezerwować więcej czasu, mo-
żemy też poprosić członków zespołu, by 
narysowali własne państwa i  je przyozdobili 
grafikami lub rysunkami opisującymi ich sa-
mych. Ważne, by wszyscy rysowali na jed-
nej stronie, obok siebie i  spróbowali swoje 
państwa ze sobą połączyć w  jeden duży 

umieścić na końcu kontraktu. Czyli wszyst-
ko to, czego nie poruszyliśmy do tej pory, 
a zdaniem zespołu powinno zostać zapisane. 
Zależy to od tego, gdzie pracujemy i z jakimi 
kwestiami na co dzień się stykamy. 

Ustalone kategorie, ich zdefiniowanie 
oraz odpowiednie przygotowanie zajmą nam 
zdecydowanie najwięcej czasu. Kolejny etap, 
czyli realizacja, dzięki właściwemu podej-
ściu, dobrze przemyślanym zagadnieniom 
oraz obliczeniu czasu, jaki spędzimy pod-
czas każdej części sprawi, że samo spisanie 
kontraktu będzie dla nas proste, przyjemne 
oraz posłuży nam jako świetna integracja 
zespołu. 

Mówiąc o  zespole rozproszonym, który 
taki warsztat zrobi online, powinniśmy sobie 
na niego zarezerwować dwa dni, po ok. 4-5 h 
każdego dnia z odpowiednimi przerwami. Za-
pewni nam to odpowiednią energię oraz da 
czas członkom zespołu do refleksji między 
pierwszym, a  drugim dniem. Warto zadbać 
o  różnorodność, część rzeczy zebrać wcze-
śniej, samodzielnie przygotować niektóre 
elementy, inne zrobić być może nie tylko 
za pomocą spisanego tekstu, ale może też 
w formie grafik. Przygotowując się pomyślmy 
też o energizerach, które zaktywizują grupę. 
Możemy pomyśleć o krótkich formach, które 
zastosujemy wtedy, gdy spada nam energia, 
oraz nieco dłuższych, które nas rozluźnią 
i  pozwolą się lepiej poznać. Grunt, aby in-
strukcje były łatwe do zrozumienia i  wyko-
nania zdalnie. Przygotujmy kilka, nawet za-
pasowo, aby móc nimi dowolnie żonglować 
w zależności od sytuacji.

Proponowane dobre praktyki odnośnie innych spotkań, na które zapraszani są członkowie zespołu. W firmie, 
w której pracuję powstał tzw. Culture Club. Jego jedną z inicjatyw był plakat z zasadami wobec spotkań 

obowiązujący w całej firmie. Ułatwiał on często pracownikom komunikację z innymi, i pomagał w redukcji 
niepotrzebnych i nadmiernych spotkań.

Źródło: opracowanie własne
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nam poznać się lepiej, ale też zrozumieć jakie 
wartości nas motywują wewnętrznie i mają 
na nas największy wpływ w trakcie zmiany. 
Kudos Cards – doskonałe na zakończenie 
warsztatu, aby dać feeedback uczestnikom 
i podziękować za udział, ciekawe pytania lub 
spostrzeżenia. 

Tak czy inaczej

Możliwości mamy sporo, warto po prostu 
spróbować i  spisać swoją własną umowę 
z  zespołem. Mam nadzieję, że udało mi się 
was przekonać do tego typu warsztatu i nie-
których zachęciłam być może do zrobienia 
tego po raz pierwszy. Jeśli mamy zespół 
rozproszony, albo po prostu pracujemy teraz 
głównie z domu, niech to nas nie powstrzy-
muje przed budowaniem efektywnego ze-
społu. Mówi się, że dla chcącego, nic trudne-
go i tego się trzymajmy. 

siness, Microsoft Teams, Webex, Google Han-
gouts albo Google Meet – grunt by spełniało 
nasze oczekiwania. Każda z wyżej wymienio-
nych aplikacji umożliwi nam bez większych 
problemów zrobienie spotkania online z  ze-
społem i spisanie kontraktu. Jednak jeśli szu-
kamy czegoś innego, co da nam możliwość 
przede wszystkim łatwego i  szybkiego ryso-
wania, pisania oraz dzielenia się grafikami lub 
zdjęciami, polecam wykorzystanie aplika-
cji: Mural, Microsoft Whiteboard, czy Google 
Jamboard. 

Zamiast proponowanych wyżej katego-
rii możemy również wykorzystać model 5R, 
o  którym pisze Radek Drzewiecki w  swojej 
książce Strategia Lean. Skupiamy się wtedy 
na następujących elementach: 
1. KieRunek – jaki cel mamy jako zespół?
2. Ramy – struktura zespołu, procedury, 

procesy
3. Role – kto za co odpowiada?
4. Reguły – spisane zasady postępowania
5. Relacje – jakie zachowania akceptujemy, 

jakie zachowania wzmocnią nas jako ze-
spół i zbudują między nami dobre relacje?

Mam też kilka ulubionych narzędzi z  podej-
ścia Management 3.0 (management30.com), 
opracowane przez Jurgena Appelo, które do-
skonale sprawdzą się przy okazji rozmowy 
o  współpracy w  zespole i  obowiązujących 
w  nim zasad. Delegation Poker – może-
my w niego zagrać w ramach dodatkowego 
przerywnika, ale jego efektem będzie lista 
aspektów związana z  naszą codzienną pra-
cą i  pomoże nam ustalić, kto jakie decyzje 
może podejmować samodzielnie, a  które 
wymagają informowania czy konsultowania 
się z  innymi. Moving Motivators pozwala 

w  jednym miejscu, tak aby były łatwe do 
odczytania przez zespół. W  zależności od 
tego jak przebiegało całe spotkanie, możemy 
umówić się na przepisanie lub umieszczenie 
kontraktu na jednej stronie lub pojedynczym 
pliku, na którym znajdzie się wszystko, co 
udało nam się ustalić i  omówić. Starajmy 
się nie doprowadzać do tego, że mamy listę 
nowych otwartych pytań lub zagadnień do 
dalszej dyskusji, jednak jeśli tak się zdarzy, to 
od razu ustalmy, kto za nie odpowiada i  co 
powinien zrobić oraz do kiedy. 

Wdrożeniem z  sukcesem naszego kontak-
tu będzie wirtualny podpis pod nim przez 
wszystkich członków zespołu. To my decy-
dujemy, jak chcemy te podpisy zebrać i  jak 
ma to wyglądać, możemy po prostu poprosić 
o  wpisanie imienia i  nazwiska, ale możemy 
też poprosić, aby każdy wymyślił własny 
wzór pieczątki, którą podstempluje uzgod-
nione zasady. Dajmy osobom z zespołu kilka 
dni, aby jeszcze raz na spokojnie zapoznali 
się, już indywidualnie, z całą treścią i, w  ra-
zie pytań, zróbmy krótkie spotkanie, na któ-
rym je omówimy. W momencie, gdy wszyscy 
się podpiszą ustalamy, że od teraz możemy 
w  dowolnym momencie i  w  zależności od 
potrzeb kierować się kontraktem, i  mamy 
prawo na niego się powoływać. 

Pomocne narzędzia

Każda organizacja ma jakieś narzędzia, które 
pozwalają nam na wideo- i  telekonferencje 
z zespołem. Jeśli te narzędzia nam w zupeł-
ności wystarczają do przeprowadzania takich 
warsztatów to wspaniale i  nie szukajmy ni-
czego ponadto co już dobrze znamy z naszej 
codziennej pracy. Czy będzie to Skype for Bu-

Certyfikowany Project Manager, RTE, Scrum 
Master i Agile Coach. Od 2013 r. wolontariusz 
PMI PC Gdańsk Branch. Zawodowo Scrum Ma-
ster i  Agile Coach w  Nordei. Nieustannie roz-
wija swoje kompetencje, entuzjastka zwinnego 
podejścia do zarządzania projektami. Trener 
i  mentor w  zakresie zarządzania projektami 
oraz komunikacji. Z wykształcenia filolog rosyj-
ski i fotograf. W wolnym czasie uwielbia goto-
wać, grać w squasha i  czytać książki. Chcesz 
pozostać w kontakcie, podzielić się opinią o jej 
artykule lub polecić interesujące narzędzie, na-
pisz na ada.grzenkowicz@pmi.org.pl.

Ada 
Grzenkowicz

Moving Motivators zrobione online z zespołem przy wykorzystaniu Microsoft Whiteboard.
Źródło: opracowanie własne
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w  jego trakcie (ta obserwacja jest właśnie 
głównym źródłem informacji). W  warsz-
tacie, poza uczestnikami reprezentujący-
mi grupę docelową, powinny wziąć udział 
przynajmniej 2 osoby z  ramienia zespołu 
projektowego – facylitator warsztatu, czyli 
osoba odpowiadająca za prowadzenie, oraz 
badacz-obserwator, czyli osoba, której za-
daniem jest obserwacja i zbieranie spostrze-
żeń, wniosków, pomysłów, by później móc je 
przeanalizować wraz z zespołem.

“Do It Yourself, 
użytkowniku”, czyli jak 
wygląda taki warsztat

Warsztat badawczy jest jedną z  najbardziej 
wymagających metod badawczych, ale jed-
nocześnie dostarczającą ogromu wiedzy 
i  wartości dla zespołu projektowego w  bar-
dzo skondensowanej formie. Jak jednak wy-
gląda sam warsztat i  jak podejść do jego or-
ganizacji? W ramach warsztatu warto przejść 
przez następujące etapy:

badań, które bazują na podejściu Participato-
ry Design2, czyli projektowaniu współuczest-
niczącym, które angażuje nie tylko twórców, 
projektantów, ale również innych interesa-
riuszy czy odbiorców końcowych, w  proces 
tworzenia – w  tym tytułowy warsztat ba-
dawczy.

Czym jest… a czym nie jest 
warsztat badawczy?

Warsztat badawczy jest stosunkowo młodą 
metodą badań jakościowych wykorzystu-
jącą między innymi techniki generatywne 
i  opierającą się w  głównej mierze o  empa-
tyzację i  obserwację uczestników. Jego ce-
lem nie jest jednak, jak w przypadku innych 
warsztatów, samo wypracowanie rozwiąza-
nia problemu czy wyzwania projektowego, 
a  możliwość współuczestniczenia i  em-
patyzacja członków zespołu produktowe-
go z  odbiorcą końcowym w  ramach całego 
spotkania oraz możliwość obserwacji dys-
kusji czy procesu decyzyjnego, jaki zachodzi 

Jak zbudować prawdziwą empatię w  ze-
spole, szybko zweryfikować założenia 
i  prawdziwie zaangażować naszych od-
biorców w proces tworzenia? Odpowiedzią 
na to pytanie może być warsztat badaw-
czy – a  o  tym, czym on jest, oraz kiedy 
i  jak go używać, znajdziecie więcej w  po-
niższym artykule.

Wraz ze wzrostem świadomości organiza-
cji na temat potrzeby projektowania skon-
centrowanego na użytkowniku (ang. human-
centered design) i ich dojrzałości projektowej 
(ang. design maturity1), rośnie popularność 
samych badań. Indywidualne wywiady po-
głębione (ang. IDI – Individual In-depth In-
terviews), grupowe wywiady zogniskowane 
(ang. FGI – Focus Group Interviews), kwestio-
nariusze czy ankiety – to jedne z najpopular-
niejszych form. Co jednak, gdy potrzebujemy 
jeszcze głębszego zrozumienia użytkownika 
w zespole projektowym albo stymulacji kre-
atywności czy świeżego spojrzenia? Między 
innymi dlatego coraz większą popularnością 
cieszą się bardziej eksperymentalne metody 

“Do It Yourself, użytkowniku”
czyli warsztat badawczy w oparciu 
o Design Thinking 
Joanna Ostafin
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Empatyzacja
Definiowanie

problemu
Generowanie

pomysłów
Budowanie

prototypów
Testowanie

• empatyzacja – gdzie potwierdzaliśmy, że 
uczestnicy należą do naszej grupy doce-
lowej, korzystając między innymi z takich 
ćwiczeń jak wspólne tworzenie persony 
(rozkład uczestników na grupy był celo-
wy), podczas których robiliśmy powtórną 
weryfikację czy uczestnicy wpisują się we 
wspólnie zdefiniowaną charakterystykę 
grup;

• definiowanie problemu – gdzie uczestni-
cy uzupełniali persony o problemy powią-
zane z rekrutacją, stronami internetowymi 
firm czy samym procesem. Dzięki użyciu 
takich narzędzi jak Employee Journey 
Map mogliśmy je rozłożyć w taki sposób, 
by później przedyskutować problemy, któ-
re nowa witryna mogłaby rozwiązywać, 
a  które są niezagospodarowane przez 
większość rynku. Uczestnicy wybrali rów-
nież 3 najbardziej priorytetowe problemy.

• generowanie pomysłów – w  ramach 
tego etapu ważna była obserwacja nie tyle 
samych rozwiązań, które pojawiały się 
w  ramach sesji burzy mózgów zorganizo-
wanych z wykorzystaniem metody Design 
Studio, ile obserwacja argumentacji stoją-
cej za nimi, która dostarczyła nam kolejnej 
dawki wiedzy i  weryfikacji naszych zało-
żeń wobec unikalnej propozycji wartości.

Po wypracowaniu jednego pomysłu przez 
każdą z grup, nastąpiła ich prezentacja (etap 
budowania prototypów) oraz ocena przez 
pozostałe grupy (testowanie), co pozwoliło 
stworzyć wspólne, ostatecznie rozwiązanie. 
Te etapy, choć również niosły przydatne in-
formacje, nie były jednak celem warsztatu – 
tu znów interesował nas bardziej feedback 
od pozostałych grup i argumentacja niż efekt 
końcowy.

Dzięki warsztatowi udało nam się:
• potwierdzić hipotezy dotyczące po-

trzeb, problemów grupy docelowej, czyli 
potencjalnych przyszłych pracowników;

• zmodyfikować założenia dotyczące pro-
pozycji wartości, czyli tego, co faktycz-
nie z perspektywy pracownika jest ważne, 
i  jak organizacja, z  którą pracowaliśmy, 
może to zagospodarować;

• zebrać dobre praktyki i  pomysły doty-
czące prezentacji ważnych dla potencjal-
nych pracowników informacji na stronie 
(co mocno uzupełniło prowadzoną wcze-
śniej analizę stron konkurencyjnych).

Wiedza była nieoceniona i  na jej podstawie 
został opracowany projekt nowej strony in-
ternetowej, a sam warsztat przyspieszył pro-
ces researchu o blisko 4 tygodnie.

Historia jednego 
warsztatu

W  2019 roku pracowaliśmy z  jednym z  naj-
większych polskich startupów nad nową 
stroną internetową skierowaną do potencjal-
nych przyszłych pracowników. 

Strona, tak jak inne tego typu, miała pre-
zentować firmę, jej kulturę organizacyjną czy 
oferty pracy. Jak jednak zaprezentować uni-
kalne wartości, styl i sposób pracy tak by wy-
różnić się na niesamowicie konkurencyjnym 
rynku? Takie wyzwanie stało przed naszym 
projektem.

Znaliśmy kompetencje, jakie były pożąda-
ne w organizacji. W ramach badań wewnętrz-
nych i  eksploracyjnych oraz analizy danych, 
scharakteryzowaliśmy 3 interesujące nas 
grupy docelowe obejmujące przyszłych pra-
cowników, ale jedno nadal pozostawało dla 
nas zagadką – czy nasze założenia wobec 
ich potrzeb czy propozycji wartości, która 
może być dla nich interesująca są słuszne? 
W  celu ich weryfikacji zdecydowaliśmy się 
zorganizować warsztat badawczy.

Przygotowania wyglądały następująco:
1. Określiliśmy cel warsztatu – potwier-

dzenie hipotez wobec grupy docelowej 
oraz propozycji wartości.

2. Omówiliśmy oczekiwany wynik (wie-
dza) – chcieliśmy wyjść z  informacjami 
na temat problemów na stronach innych 
firm z branży, potrzeb użytkowników, ich 
priorytetów.

3. Opracowaliśmy plan badawczy oraz 
scenariusz.

4. Przeprowadziliśmy rekrutację – do-
bierając reprezentantów każdej z trzech 
grup docelowych, które określiliśmy na 
wstępie. 

5. Uzgodniliśmy organizację warsztatu – 
logistyka, przestrzeń, materiały, zapro-
szenia, upominki i kontakt z uczestnikami, 
kto jest facylitatorem, a kto obserwato-
rem, jakie są role organizatorów.

Sam warsztat badawczy bazował na procesie 
Design Thinking, jednak ze względu na nasze 
wyzwanie dla nas najważniejsze były jego 
3 etapy:

• empatyzacja – poznanie i  zrozumienie 
uczestników (potencjalnych odbiorców), 
ich potrzeb i  problemów – służy to mię-
dzy innymi podwójnej weryfikacji osób za-
proszonych, by mieć pewność, że jest to 
grupa reprezentatywna;

• weryfikacja (skali) problemów – w celu 
podwójnego sprawdzenia odkrytych pro-
blemów oraz ich wagi dla naszej grupy 
docelowej;

• zebranie oczekiwań wobec propozycji 
wartości i  generowanie rozwiązań – 
w  celu odkrycia lub potwierdzenia hipo-
tez dotyczących tego, co jest kluczową 
wartością, jakiej oczekują użytkownicy od 
rozwiązania swojego problemu;

• weryfikacja konceptów i  czynników 
decyzyjnych – ponownie dwukrotna wa-
lidacja oczekiwanej propozycji wartości 
w ramach grupy docelowej oraz uszczegó-
łowienie obserwacji na temat procesu de-
cyzyjnego i czynników mających na niego 
wpływ.

Powyższe etapy bardzo dobrze wpisują się na 
przykład w  proces Design Thinking3, który 
możemy użyć jako bazy do zaprojektowania 
naszych warsztatów.

Warsztat, realizując cały proces Design 
Thinking, powinien uwzględniać różnorod-
ne ćwiczenia w  ramach każdego z  etapów. 
Dobrą praktyką jest, by w  ramach każdej 
fazy przeprowadzać podwójną weryfika-
cję (na przykład za pomocą dwóch narzę-
dzi – ćwiczeń) oraz podsumowywać każdą 
część warsztatu przed przejściem do kolej-
nej. W  zależności od naszych potrzeb ba-
dawczych, warto szczególną uwagę zwrócić 
na jeden z  etapów, który dostarczy nam 
kluczowych informacji. Przykładowo, jeśli 
mamy dobrze sprecyzowaną grupę doce-
lową i  chcemy zweryfikować nasze hipo-
tezy dotyczące propozycji wartości, wtedy 
szczególnie interesujące będą dla nas eta-
py generowania pomysłów i  testowania, 
gdzie będziemy mogli zaobserwować proces 
myślowy i  dyskusje wokół tego, co z  per-
spektywy użytkowników jest najważniejsze 
oraz… czy faktycznie tak sądzą pozostali 
uczestnicy.

Proces Design Thinking
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Lean UX Strategist & Co-founder Project: Pe-
ople. Co-founder at DesignWays Conf & KID. 
UX & Startups & Workshops. Na co dzień zaj-
muje się niezgadzaniem się ze swoimi klienta-
mi – pomaga przejść od innowacyjnego pomy-
słu do realnego produktu, wspierając klientów 
w  zakresie weryfikowania kolejnych hipotez. 
Szczerze zakochana w  podejściu Lean (Lean 
Startup & Lean UX). Współzałożycielka Project: 
People i  Krakowskiej Inicjatywy Designerskiej. 
Organizatorka DesignWays Conf. Fanka kali-
steniki, biegów z przeszkodami i… ludzi.

Joanna 
Ostafin

co wiąże się z dodatkowymi kosztami (cza-
su czy budżetu).
Jak widać, większość wad opiera się przede 

wszystkim na wymagającej formie badań, 
jednak są to obszary, które rozwijają się wraz 
z doświadczeniem. Natomiast warto zwrócić 
uwagę na nieoceniony charakter i potencjał 
warsztatów badawczych, zwłaszcza jeśli 
pracujemy w  innowacyjnych organizacjach 
czy produktach.

Warto, nie warto? Czyli 
słowem podsumowania

Choć początkowo warsztat może się wyda-
wać wyzwaniem, jego solidne zaplanowa-
nie i  oparcie o  Design Thinking sprawi, że 
w bardzo krótkim czasie zdobędziemy ogrom 
wiedzy od naszych (potencjalnych) użytkow-
ników. Wiedzy, którą w  bardziej standardo-
wym, utartym procesie badawczym pozyski-
walibyśmy znacznie dłużej (nam pozwoliło 
to skrócić czas od standardowego procesu, 
opartego o  indywidualne wywiady w  kilku 
turach, o 4 tygodnie!), a w przypadku niektó-
rych projektów, czas ma największe znacze-
nie. Jeśli w Waszych projektach również, albo 
chcecie spróbować czegoś nowego i  inspiru-
jącego, zdecydowanie warsztat badawczy to 
coś, co warto wypróbować! 

1. Więcej o Design Maturity można znaleźć w pu-
blikacji: J. Ostafin, 50 twarzy designu, czyli o tym 
jak Lean Culture może pomóc sprawniej zarzą-
dzać firmą w  duchu UX, https://productdesi-
gnmagazine.pl/wp-content/uploads/2020/06/
Product-Design-Magazine-3-Maj-2020-DE-
MO-1.pdf

2. Participatory Design, https://en.wikipedia.org/
wiki/Participatory_design

3. Z procesem warto zapoznać się u  twórców po-
dejścia – IDEO: https://designthinking.ideo.com/

• angażująca forma dla potencjalnych 
użytkowników – warsztaty to również 
ogromny potencjał brandingowy dla fir-
my oraz pod kątem budowania społeczno-
ści wokół marki, a  w  tym wypadku oka-
zało się to również… pierwszym etapem 
rekrutacji.

To tylko jedne z  głównych zalet. Jakie są 
natomiast wady warsztatów badawczych, 
patrząc na nasze doświadczenia?
• Warsztaty badawcze są bardzo wymaga-

jące pod względem facylitacji (różnorod-
ni uczestnicy, konieczność aktualizowania 
agendy w  trakcie, zarządzanie energią, 
grupą etc.);

• wymagają dużej wiedzy biznesowej 
i  znajomości narzędzi warsztatowych 
by dopasować ćwiczenia do hipotez, któ-
re chcemy zweryfikować (i mieć swobodę 
w ich modyfikacji w razie potrzeby w trak-
cie warsztatu) – przykładowo, gdy w trak-
cie definiowania problemów i priorytetyza-
cji okazało się, że uczestnicy mają mocno 
rozbieżne decyzje, dodaliśmy ćwiczenie 

„pośrednie”, które miało pobudzić dyskusję 
i ułatwić wspólny wybór priorytetów;

• wymagająca rekrutacja uczestników 
(dobór uczestników jest niesamowicie 
ważny i  zależny od celu i  roli warszta-
tu) – nauczeni doświadczeniem z  wcze-
śniejszych warsztatów, stworzyliśmy 
trzy listy uczestników – tych, którzy się 
zakwalifikowali, tych, którzy byli na liście 
rezerwowej, ale deklarowali obecność 
nawet przy informacji „z  ostatniej chwi-
li” oraz standardową listę rezerwową – 
dzięki temu rozwiązaniu udało się uniknąć 
problemu, gdy trzy osoby odwołały swoją 
obecność na dzień przed wydarzeniem;

• warsztat wymaga co najmniej dwóch pro-
wadzących – facylitatora i obserwatora – 

Wady i zalety warsztatów 
badawczych

Warsztaty badawcze są zdecydowanie bar-
dzo innowacyjnym podejściem w  procesie 
projektowym. Natomiast ze względu na ro-
snące wymagania rynku, potrzebę innowacji 
oraz chęć angażowania odbiorców w tworze-
nie produktów, coraz bardziej zyskują one na 
popularności. Warto być jednak świadomym 
zarówno ich zalet, jak i  wad czy wyzwań, 
które stoją przed nami, gdy będziemy chcieli 
go włączyć w nasze badania.

Na przykładzie omawianego projektu do 
zalet warsztatów możemy zaliczyć między 
innymi:
• bardzo dogłębne zrozumienie odbiorców, 

empatyzacja oraz weryfikacja założeń 
wobec nich – dzięki skondensowanej i bar-
dzo intensywnej formie udało się skrócić 
czas badań o blisko 4 tygodnie;

• ogromny potencjał dzięki zgrupowaniu 
kilku przedstawicieli grup docelowych 
w  jednym miejscu i  wielokrotnej moż-
liwości weryfikacji i  zderzenia swoich 
przemyśleń – w ramach warsztatu udało 
nam się zgromadzić przedstawicieli każdej 
z  trzech grup i  wypracować konsensus – 
ostatecznie organizacja może zrobić tylko 
jedną stronę internetową, więc takie zde-
rzenie było dla nas bardzo istotne;

• wielokrotna walidacja w ramach jednego 
warsztatu (każde założenie było weryfiko-
wane na kilka sposobów, najpierw rozsze-
rzając zagadnienie, a później priorytetyzu-
jąc i zawężając, by wyłonić najważniejsze 
kwestie);

• bardzo dużo materiałów i  inspiracji do 
dalszej pracy i  rozwoju produktu – to 
raczej skutek uboczny warsztatów, na-
tomiast pozwolił nam spojrzeć na nasze 
pomysły nieco szerzej;

Opracowywanie koncepcji w ramach warsztatu badawczego dla jednego z klientów Project: People - 
krakowskiego startupu, 08.2019, Fot. Joanna Ostafin
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The key inputs for PI planning are done as 
a part of preparations and the most crucial is 
the vision of the product and top 10 features 
that the Product Management team would 
like to have implemented. If we are already 
a more mature ART we can easier estimate 
the size of features and throughout the time 
we would know if during a PI our teams are 
able to deliver more than 10 or less than this. 
It will highly depend how big features are, we 
recommend to use T-shirt sizing method. As 
after a few PIs you will easily be able to an-
swer if five medium & seven large are possi-
ble to be done. In case Product Management 
has a big appetite for delivering more, we can 
still easily negotiate as they are in priority or-
der and we always focus on the highest ones. 

helps us to start another PI of 4-6 sprints 
of development work. It’s a  crucial session 
and according to SAFe, if you don’t do it, 
you do not work SAFe. PI Planning serves as 
a  heartbeat for teams and thanks to it we 
make sure that we plan and align towards 
common goals. The concept of PI Planning 
is in general very similar to Sprint Planning. 
Needs the same inputs and outputs, requires 
backlog refinement, business objectives 
teams commit to. The biggest difference is 
that it’s the whole Agile Release Train (ART) 
planning together and they do create one 
common board, identify and mark depend-
encies between teams and plan for a couple 
of iterations (typically in SAFe we can meet 
with 4 sprints + 1 IP). 

In our previous article we shared with you 
an Innovation & Planning sprint (IP) – con-
cept that is coming in from Scaled Agile 
Framework® (SAFe®). Briefly we men-
tioned the Program Increment Planning (PI 
Planning). As this is a wider topic which, in 
our opinion, requires bigger attention and 
should be explained in more detail, here 
we come with it. We decide to implement 
a  scaled agile approach when we have 
multiple teams (minimum 5) and together 
work on development of one product. Only 
then any scaled approach starts to make 
sense and only when having multiple 
teams, working together, we need a cross-
team alignment and plan for a  longer 
horizon than one sprint. SAFe® calls it PI 
Planning and it’s one of the best tools to 
synchronize, align and integrate between 
teams. 

Is PI Planning different 
from Sprint Planning?

IP iteration ends with a  two day PI plan-
ning event. This is also the last ceremony 
of a Program Increment (PI) which actually 

Team collaboration during PI planning. Source: A.Guja

Welcome speech at PI Planning. Source: A. Guja

PI Planning demystified 

Ada Grzenkowicz, Adam Guja
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stakeholders understand the “why” behind 
all of these presentations. With every next 
PI the ART will mature and will understand 
more what is needed and how to achieve 
that through modifications of the agenda.

DAY 1 IN DETAILS

Business Context
In our previous article we described the im-
portance of having a  Business Owner and 
them being the people who have the power 
to push decisions forward, bring in the con-
text of the portfolio or the entire company. 
They kick-off the PI planning with presenting 
the context, making themselves visible and 
creating the vision beyond what the ART is 
doing, but of what they are part of.

Product/Solution Vision
Next it’s the PM narrowing the same vision 
into something that the ART can focus on. 
Presenting the product vision and explaining 
the goal for the teams. The same vision, the 
same goal for everyone. A  destination that 
the teams need to figure out the route to, on 
their own.

Architecture Vision & Development 
Practices
We had the product vision, here the archi-
tects will present and discuss the technical 
aspects of it. They will need to balance be-
tween intentional architecture and emerging 
design coming in from the teams. They will 
hold the big picture of the entire design and 
support the teams with guidance on the best 
practices. The biggest help they can provide 
is giving the input towards dependencies, 
both within the ART and outside of it with 
external systems.

by a  community focused around product: 
Product and Business Owners, Product Man-
agers and other business stakeholders. They 
should focus on the highest priority features, 
MVP definition, bearing in mind what is 
the vision and roadmap of the product that 
teams work upon. The core of this preps is to 
remember about ‘just enough’ approach – it 
concerns not only the volume of the features 
but also the level of details and refinement 
done by people. 

Secondly, couple of days before the event 
RTE together with Scrum Masters should 
agree the ways of working during the event. 
Make sure that required presentation and 
other necessary materials are ready. If we 
make an event in a space we don’t know yet 
it’s good practice to go and visit the place, 
check if we have enough space, think about 
acoustics and how teams will be sitting. From 
our experience we can tell that even if room 
is quite big, there’s always an issue with the 
lack of space on the walls – proper plan-
ning for this can help us mitigate that risk. 
We need to also order materials that we will 
be using, post-its in different sizes, markers, 
colourful shrink, tape, scissors, pens should 
be on your shopping list. A thing that would 
help teams in executing the event smooth-
ly would be also backlog printouts – think 
how you can do it fast – in our project we 
have created a  macro that hepes to down-
load backlog from Jira and later on prepare it 
for printing in Word document with format 
adjusted to our needs.

The big day

Let us now dive into a by-the-book agenda 
for the PI Planning. It’s recommended that 
for a  new ART this agenda is kept and the 

Main output of that event is an ART board 
that presents when we estimate to finish 
up with features that we commit to and 
highlight dependencies between them. On 
the board we would also mark down when 
milestones occur – we recommend to read 
on SAFe website an article about milestones, 
as they differentiate 3 types of them – PI, 
fixed-date and learning. Second, equally im-
portant deliverables of PI Planning are teams 
committed objectives provided with busi-
ness value. 

There are multiple benefits of that par-
ticular ceremony. Besides already mentioned 
alignment and cross team planning that goes 
smoother, we can say it’s a  great network-
ing event, which also integrates people who 
work on the same goal. It fosters the collab-
oration, transparency and good communi-
cation between teams and stakeholders. If 
possible we should aim to do it face to face 
and that also would help us to achieve more 
than a high level plan and committed objec-
tives. Between the first and second day you 
can also have a dinner with all participants 
and some fun activities that would build and 
strengthen team relations. 

Preparations are key 
to achieve success

Each meeting requires proper preparations. 
Before PI Planning we need to remember 
about a  few important items. Firstly, we 
need to have a  refined enough backlog of 
new features that teams are going to work 
on in upcoming weeks. This is done mainly 

Fig 1. Agenda of PI Planning. Source: scaledagileframework.com
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Management Review & Problem 
Solving
While we let everyone enjoy themselves after 
a hard days’ work – the RTE, PM, Business 
Owner and other stakeholders stay behind 
and try to figure out how to best support the 
teams. Input to the discussion are the obser-
vations from the day and the draft plan re-
view. The group figures out the decisions, for 
example changes to the program backlog or 
to the solutions presented or mitigations to 
risks, that can make the plan more realistic.

DAY 2 IN DETAILS

During day 2 we finalise the plans, adjust the 
dependencies and discuss solutions.

Planning Adjustments
This is the time to review and present the 
decisions and support initiatives, from the 
management review. Whatever was dis-
cussed has to be brought back and given to 
the teams so that they can adjust.

Team Breakouts #2
Finalising the plans, reviewing and cement-
ing the dependencies. Making decisions on 
final solutions. Not much time left before 
the ending plan review, that’s why most of 
the plan should be finished on day 1 and this 
time we are utilising to polish out the small 
things in items that need our focus, that will 
be critical to the plan.

This is also the time when we engage the 
Business Owners to evaluate our PI objec-
tives and give us their estimated business 
value. There will be very valuable discussions 
between the team and the business owners 
while they will go into the details of the ob-
jectives. Teams present their final PI objec-
tives, risks and dependencies to the general 
audience.

Program Risks
This is the final review of the risks. Here 
we use ROAM: Resolved, Owned, Accept-
ed, Mitigated formula to decide what to do 
with them. These are the ART level risks as 
we would like the teams to self-organise and 
self-manage so what is within their scope 
or power should remain there. The ART level 
risks will be raised and owned by the RTE or 
the Business Owner that can help with them.

Confidence Vote
Everyone shows their confidence in the plan 
with a fist of five – showing the number with 

go deep enough so that we understand what 
the dependencies are, as any undiscovered 
one will hit us hard during the PI. So we want 
to discuss 80-90% of the features that we 
intend to plan and deliver during this PI – al-
ready on the first day. Your teams don’t want 
to be the ones that bring in crucial depend-
ency to the table, on the second day of plan-
ning, while already everybody else has their 
plans laid out.

The teams put the stories and tasks to the 
board, figure out if the MVP for each feature 
and product is there. When they are sure 
they put the features to the Program Board 
and visualise the dependencies. Throughout 
the day they were discussing some risks and 
the Scrum Masters made sure they are not-
ed and discussed, addressed properly, either 
within the team or with the relevant stake-
holders, management. We formulate our plan 
with a set of goals – PI objectives.

Draft Plan Review
Now the teams present what they have ac-
complished during the first day, presenting 
the first artifacts of the PI planning which 
are the dependencies, risks and draft PI ob-
jectives. It’s crucial that everyone listens and 
gives feedback on what the teams might 
have missed, or they made some assump-
tions which are wrong, need to be corrected 
through someone’s input and that person 
has the responsibility to speak up and help. 
The team might also need some help with fi-
nalising the plan or making it better so they 
will address it here.

Planning Context
Now, before we start the actual work, the 
RTE needs to present the particular ways of 
working for every team. They will go over all 
the necessary information needed for the 
planning to happen. Some things, like colour 
coding of post-its, may seem funny to some, 
but these are the boundaries that need to be 
created so that we come out of chaos into 
a process within which self-organising teams 
can collaborate and align with each other. 
The RTE, with the help of Scrum Masters, are 
the guardians of the process for better visibil-
ity, transparency, and efficient collaboration.

Team Breakouts
And at first there will be chaos. Remember 
that the ART consists of 50 to 125+ people 
and we want them talking to each other, dis-
cussing solutions and emerging with the plan 
of delivery. Teams will dive into their back-
logs, elaborating on the acceptance criteria, 
estimating the workload. Scrum Masters will 
start preparing the spaces for the teams to 
present their plans. And slowly but surely the 
plan will start emerging.

It’s important that we don’t dive too much 
into the rabbit hole so the Scrum Masters 
will be vigilant that the teams don’t go into 
very long, detailed discussions. The plan does 
not have to be perfect and it’s crucial that 
everybody understands that it will change. 
We will learn through next sprints new 
things and those best laid plans will have to 
be adjusted. We are working Agile after all, 
aren’t we? However it’s important that we 

Team breakout session. Source: A. Guja

Final board walkthrough. Source: A. Guja
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balls and put in the room 5 big boxes, every-
one was taking a ball and putting it to the 
box with a number he/she really thinks about 
when it comes to plan commitment, we cal-
culated the average based on the number of 
balls in a given box and asked openly a ques-
tion if someone would like to say something 
about his/hers doubts when it comes to the 
prepared plan. 

Nothing beats an Agile 
team

“There is no magic in SAFe… except 
maybe for PI Planning.” 

SAFe Authors

We fully agree with that statement. Multiple 
teams come together to refine the product 
vision, align towards the same goal, collabo-
rate on solutions and create a realistic plan. 
It’s an Agile ceremony like none other, dur-
ing which we see that out of all that chaos 
a  plan emerges and a  common understand-
ing of where we are going and that we are 
actually going there together as a  Team of 
Teams. 

will always get from the teams themselves. 
Hence you need to ask, do a  retrospective 
on the PI planning as well. Gather feedback 
and act on it on the next PI planning. Make 
sure to document everything and agree post 
PI actions. 

Is it possible to do it all 
online?

Yes, it is. But it would never be the same. 
Since the start of pandemia we already had 
two such events, and we are preparing now 
for the third one. Luckily, our ARTs are al-
ready working together for more than 2 years 
and transition form face to face event to 
online one was a  bit easier. However you 
loose the human aspect and the integration 
is very limited. It also takes longer time, as 
we need to switch between different virtu-
al rooms and people cannot be focused for 
more than 6 hours being active on call. The 
role of facilitators is even more critical during 
online event, so make sure that the role is 
understood by Scrum Masters you work with. 
You can do PI planning online and achieve 
expected results of it, but to be frank it is not 
that great as the two day workshops held in 
one big room. The only advantage we see is 
that it is way cheaper, but when it comes to 
value you get from face to face meeting that 
is worth every money spent on it. 

Possible modifications

SAFe is Agile, Agile allows us to adjust the 
framework to our needs and we can also play 
a bit with PI Planning. We should definitely 
have it but how we are going to do it, that’s 
another story. We can follow guidelines from 
scaledagileframework.com and when doing 
this for the first time we strongly recom-
mend to follow the instructions given by 
SAFe. From first PI planning look at the retro-
spective and then start thinking about some 
improvements and maybe modifications so 
you can adjust this event to your ART needs. 

One of the examples we faced in our ARTs 
was that after few PIs some people from 
teams started to say that on confidence 
vote it is the best to give minimum 3, oth-
erwise they would need to tell why they do 
not believe in the plan. This was an obvious 
antipattern that required more attention and 
some other actions around courage and col-
laboration, and removing this wasn’t quick 
and easy. However, we thought that voting 
could be semi-opened. We bought plastic 

their fingers from 1 to 5. RTE facilitates vot-
ing on the plan and calculates what is the 
general vote. A  good confidence is some-
thing above 3, however we need to address it 
if someone has low confidence. They might 
have a  critical piece of information that 
hasn’t been brought up yet and, if we aim to 
have a realistic plan, they need to be listened 
to, and those issues addressed.

Plan Rework
What happens when the confidence is low? 
There is no best formula. You’d have to fig-
ure this out on your own. Hopefully this is 
a very rare occasion, as the RTE and others 
will circulate the room during the 2 days and 
try to address any issues coming up, work-
ing with the teams on a  continuous basis, 
making them visible and finding help. If it 
still happens – work with what you have. If 
it’s online, maybe some adjustments can be 
done so that the plan can be rescued after 
spending another hour or two, if it’s physical 
you probably have to catch a flight and deal 
with it afterwards. Maybe it’s only one team 
that is having problems and they will have to 
replan, have an aligning session with a  lim-
ited audience after the PI planning. Maybe 
some of the PI objectives should be moved 
to uncommitted.

Will the plan be perfect? It’s never going 
to be, regardless of the PI planning going 
smoothly or not, but you want to make it the 
most realistic plan there is.

Planning Retrospective and Moving 
Forward
We want to get better and better and ide-
as on what is working and what is not you 

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 multi-
ple agile transformation programmes, including 
one of the biggest in Europe - Nordea’s Core 
Banking Platform. Passionate about drones, ar-
chery and diving.

Certified Scrum, Agile Coach & Project Manag-
er with 8 years of experience. Works as RTE & 
Agile Coach at Nordea, currently in the biggest 
Core Banking program in Europe. Since 2013 
active volunteer of PMI Poland Chapter. Pas-
sionate of writing, her articles you may find 
in Strefa PMI, author of the series PM Tool-
box. Enthusiast of Agile approach in project & 
product management area. Trainer & mentor of 
Agile ways of working, project management. In 
her free time she loves cooking, plays squash 
and reads books.
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most prestigious award for PMOs globally, 
brings together hundreds of organizations 
and professionals who share their experience 
and knowledge, proudly representing their 
countries in a  truly global celebration. And 
many other projects that start every year, 
always under the leadership of our members.

But without any doubt, what makes 
me really proud is knowing that all of this 
happened without investing a  single cent 
in advertising. All this growth was organic, 
strongly supported by word-of-mouth mar-
keting, which reinforces our community’s 
seriousness, integrity, professionalism, and 
passion. To be trusted by so many people in 
so many different places is a  privilege and 
a great responsibility.

Since about 2000, there has been discus-
sion across the project management com-
munity all over the world about PMOs and 
many experts had an opinion that it does 
not make sense to prepare a PMO frame-
work or methodology, because “one size 
does not fit all”. Even PMI did not estab-

that I  have had the opportunity to meet 
worldwide have common needs, demands, 
and challenges. And that the collective ex-
perience and the aggregated knowledge of 
these professionals, if well used and available 
to the global community, can accelerate the 
evolution of PMOs, generating benefits for 
many professionals and their organizations.

After these six years since PMO Glob-
al Alliance has been established, how do 
you find its activities and development? 
Are there any things you are especially 
proud of?

The last three years, in particular, have 
been very intense. Today, PMO Global Alli-
ance has several international projects con-
solidated, such as the PMO VALUE RING® 
methodology, developed collaboratively 
by our community members. The PMO-CP® 
(PMO Certified Practitioner) and PMO-CC® 
(PMO Certified Consultant) certifications 
have spread worldwide and have become rel-
evant credentials for any PMO professional. 
The PMO Global Awards®, the largest and 

Global Alliance – the first global commu-
nity focused exclusively on project man-
agement offices. What were the reasons 
to undertake such serious activity in such 
a specialized subject and how you describe 
your objectives those days at the start?

PMO Global Alliance was founded in 2015 
and will complete five years in December 
2020. The internationalization of the com-
munity started in 2017. In only three years, 
a  lot has happened, and we reached more 
than 10,000 members in over 100 countries, 
which is an outstanding achievement for us.

I  have been studying, researching, and 
working with PMOs for the past twelve years. 
This has led me to develop a  great passion 
for PMOs, which have unique characteristics 
and challenges, becoming a highly complex 
organizational phenomenon. On the other 
hand, compared to other topics related to 
project management, there is still a lot to be 
researched and developed about PMOs.

So what encouraged me to found PMO 
Global Alliance was to realize that the hun-
dreds of professionals and leaders in PMOs 
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odology. Could you describe the key con-
cepts of this mindset?

The most important pillar of the PMO 
VALUE RING® methodology is the concept 
of perceived value and the understanding 
that the PMO is a  service provider, which 
has customers (stakeholders) with specific 
expectations and needs. From this mind-
set, instead of looking for the best type of 
PMO for your organization, you must focus 
on identifying the expected results and how 
you should configure your PMO so that it 
can deliver the benefits expectations of your 
stakeholders, generating perception of value 
about the PMO.

There is no lack of glamorous types of 
PMOs in the literature: the Agile PMO; the 
Strategic PMO, the Value Management Of-
fice; the Center of Excellence; the Consult-
ing PMO, among many others. Believe that 
you need to choose one of them, blindly 
implement all of its recommended functions, 
and watch your PMO fail. 

The best type of PMO is the one that 
meets the specific needs of your organiza-
tion and its stakeholders, no matter what 
its name is. Perhaps the solution you need is 
a mix of several types of PMOs or something 
that doesn’t fit any of the proposed types. As 
long as it delivers the results that will gener-
ate value perception, it will be the ideal type 
of PMO for your business.

Now I  would like to ask about a  collec-
tive intelligence you used to create PMO 
VALUE RING®. Many people through-
out the world devote their free time and 

Since it was launched, the methodology has 
been presented and discussed in dozens of 
global conferences, tested in hundreds of 
PMOs, and today has more than 20,000 us-
ers in more than 80 countries.

How does PMO VALUE RING® methodol-
ogy differ from other PMO frameworks or 
implementation approaches?

The PMO VALUE RING® methodology is 
complementary and connects with other 
important frameworks, such as Axelos’ P3O® 
and several agile approaches. Through annu-
al cycles, the methodology allows us to cre-
ate PMOs from scratch or evaluate existing 
PMOs, ensuring that they are fully aligned 
with its stakeholders’ expectations and 
needs, which is essential to generate value 
perception. 

The methodology covers all the aspects 
necessary for successfully setting up a PMO, 
providing detailed processes, specific perfor-
mance indicators for each function, a compe-
tence model for the PMO, a maturity assess-
ment model that allows planning its evolution, 
a  method to calculate the PMO’s financial 
return and, finally, a  strategic dashboard to 
monitor the PMO’s performance and how it is 
generating value for the organization. 

All these steps benefit from a  web tool 
that automates the annual evaluation cy-
cle and provides recommendations from an 
international database, with thousands of 
PMO leaders’ collective experience.

One of the pillars of PMO VALUE RING® is 
the mindset standing behind the meth-

lish a standard for project management of-
fices although it has standards for project, 
program, portfolio and risk management. 
What are your thoughts about such an at-
titude?

I fully agree with this point of view. I see 
no sense in a standard for PMOs and that is 
precisely what makes PMOs such a complex 
phenomenon. We know that there is a best 
practice, an ideal way to manage projects, 
programs, or portfolios. However, there is no 
ideal PMO or even a single path that every-
one should follow. 

If there is a  secret to the success of 
a PMO, it is certainly related to its ability to 
be unique, adapted to the needs and expec-
tations of its stakeholders and organization. 
A successful PMO model in one organization 
can be a complete failure in the second one. 
It happens because PMOs need to shape ex-
isting needs and not the other way around.

The PMO VALUE RING® methodology, cre-
ated by seasoned members of our commu-
nity, reflects this mindset, providing a step-
by-step that allows assessing the PMO’s 
alignment with its stakeholders and the or-
ganization’s real needs. This is the only way 
to generate a  real perception of value and 
make the PMO thrive.

You also led a 6-year research project that 
resulted in PMO VALUE RING® methodol-
ogy creation. Could you tell us more about 
this project, its beginnings, its course and 
main challenges?

The first steps that led to creating the 
PMO VALUE RING® methodology were tak-
en long before the PMO Global Alliance’s 
founding, still in 2010, when a PMO-specific 
maturity assessment model was presented 
for the first time at the PMI Research Con-
ference in Washington D.C.

Since then, other small pieces of research 
have started to be developed by groups of 
PMO leaders under my leadership and, in 
2015, all these initiatives were finally con-
solidated into a unique methodology, named 
PMO VALUE RING®, whose main character-
istic is a strong focus on what really matters 
to those who are leading PMOs and not just 
discussing theories, away from the real day-
to-day battlefield.

This methodology’s main objective is to al-
low the PMO to generate a perception of val-
ue for its stakeholders. After all, at the end of 
the day, the recognition of the value of the 
PMO will make it continue to be supported 
by the executive level and the organization. F
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the process, and an accreditation system 
for digital certificates that ensures their au-
thenticity. All of this, with affordable fees 
given the valuable technical content and the 
growing prestige and relevance of the cre-
dential in the global PMO community.

The PMO Global Alliance certification pro-
gram also includes the PMO-CC® (PMO Cer-
tified Consultant) credential, which targets 
professionals who work as external or inter-
nal consultants. They need to demonstrate 
consistent experience in PMOs and con-
sulting practices, and theoretical knowledge 
and practical experience in the PMO VALUE 
RING® methodology. The PMO-CC® certifi-
cation process remains open only for a  few 
months of the year, and there is a maximum 
number of certified professionals for each re-
gion or country. In January 2021, the certifi-
cation cycle will reopen, and candidates will 
submit their applications by the end of the 
first quarter.

Coming back to PMOs – many of them 
struggle to deliver value to their organiza-
tions, and many of them fail and thus are 
terminated. What are the main steps we 
should undertake to avoid this and really 
deliver value?

If you want to keep your PMO delivering 
perceived value, the first step is to identify 
your customers (stakeholders) and their ex-
pectations of benefits and results. Then, fo-
cus your efforts on setting up a  PMO with 
a  catalog of services/functions that maxi-
mizes the chances of delivering the identified 
expectations. Structure each service with 
a  process suited to your organization’s cul-
ture and maturity. Define responsibilities and 
establish appropriate performance indicators, 
goals and service levels. Create a team with 

the expectations of its stakeholders based 
on the collective experience of hundreds of 
PMO leaders who have successfully over-
come similar challenges.

Along with the PMO VALUE RING® meth-
odology, the PMO Certified Practitioner 
(PMO-CP) examination and certification 
system has been set-up. How many PMO-
CPs are now in the world? Do you plan to 
take some further steps to develop this 
certification system? Maybe some more 
advanced level or levels?

Today there are more than 4,000 PMO-CP® 
(PMO Certified Practitioner) credential hold-
ers in the world, in more than 70 countries. 
The certification process has significantly 
evolved over the past three years and offers 
a  100% online experience, which includes 
the preparation for the exam with the PMO 
Global Alliance learning platform, the proc-
tored exam that maintains the integrity of 

voluntarily engage in its constant devel-
opment and advancement of the PMO pro-
fession. How did you achieve it?

Our community today exceeds 10,000 
members and many of them are seasoned 
PMO professionals with a genuine interest in 
contributing to the evolution of their profes-
sion and the global PMO community.

Encouraging this fantastic group to 
co-create practical and useful solutions is 
one of the main objectives of the PMO Glob-
al Alliance. Through collaborative work, we 
can generate significant benefits for every-
one. These amazing professionals are proud 
to contribute to the advancement of the 
PMO profession, and a  sense of belonging 
keeps them together and motivates every-
one to support each other as a single team.

Let us assume that I am now your prospec-
tive client and I am thinking of establish-
ing PMO in my organization. How would 
you convince me to use PMO VALUE RING® 
methodology?

Are you struggling to make the value of 
your PMO recognized by your stakehold-
ers? Are you gradually losing sponsorship 
from top management? Is the organization 
questioning the need to have or maintain the 
PMO? As much as the PMO does a  techni-
cally perfect job, hardly anyone appreciates 
what is being done?

If you answer yes to at least one of these 
questions, it is time to rethink your PMO. 
The experience shows that in a  very short 
time, it may be shut down due to its inability 
to generate perceived value.

The PMO VALUE RING® methodology will 
support this redesign, realigning the PMO to 
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One of the main authorities in the PMO topic 
in the Americas, having more than 20 years of 
experience as an International Speaker, Con-
sultant, Researcher, Executive and Author.
He is Chair at PMO Global Alliance, a  world-
wide community of PMO professionals, Profes-
sor at many universities in Americas and Eu-
rope, and a regular columnist at the PM World 
Magazine.
Americo Pinto received the PMI Distinguished 
Contribution Award in 2011, in Dallas, TX, for 
his contribution to the development of Pro-
ject Management practices. He led the 6-year 
research project that created the PMO VAL-
UE RING, today, the most used methodology 
in the world to create, evaluate and monitor 
PMOs focused on value generation. The PMO 
Global Awards, the largest awards in the world 
for PMOs, was created by Americo Pinto and 
counts with the participation of more than 
500 professionals and companies from more 
them 100 countries. All this significant set of 
experiences enables Americo Pinto to know 
deeply hundreds of project management and 
PMO success stories, which inspire the valua-
ble insights that he shares in his speeches and 
workshops around the world.

Americo 
Pinto

your predictions about the impact of the 
pandemic on project management, PM 
community and especially on PMOs?

The world is always changing. Organiza-
tions are always changing. And PMOs also 
need to change and adapt to these new 
scenarios. In general, major changes occur 
gradually. The COVID-19 pandemic brought 
a new factor: a massive change on a global 
scale in a short time, which does not allow 
a gradual adaptation to the new reality.

It increases the risk for the PMO, which 
needs to be flexible enough to adapt to the 
new normal quickly. Otherwise, it may not 
survive for long.

PMOs that can understand their new role 
in the face of the new needs and expecta-
tions will thrive. Those who believe that 
previous success is sufficient to ensure their 
future may be surprised by a  rapid loss of 
executive sponsorship and the consequent 
decline of the PMO.

Some will say that the lack of sponsorship 
was the cause of their failure, when, in fact, 
the lack of sponsorship was just the most 
explicit evidence and consequence of their 
inability to generate perceived value. 

On the other hand, with the maturation of 
organizations, it is expected that the PMOs 
will change, not only about their functions 
but also in the way they perform their work. 

According to the most recent research, 
technology will be increasingly present in 
the PMOs, making them more productive, 
reliable, and focused on spending resources 
in relevant activities, which have a high po-
tential to generate value perception. On the 
other hand, this is a gradual evolution, as it 
depends not only on the PMO’s wish but also 
on the organization’s ability to absorb new 
processes and technologies.

COVID-19 is changing the world, business, 
organizations and management. What are 

the necessary skills to deliver your PMO’s 
functions and develop your team. Identify 
your current PMO maturity and your matu-
rity goal at the end of an annual assessment 
cycle. Manage the gaps with consistent ac-
tion plans. 

And, finally, remember that, at any time, 
if significant changes occur, it may be time 
to reevaluate and rethink your PMO, as new 
expectations may demand a different PMO.

What is the future of PMOs in the world of 
progressing automation and constant de-
velopment of artificial intelligence?

PMOs will still be useful for a  long time, 
and there is no evidence that organizations 
will no longer need them in the years to come.
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job title did not mean increased joy in the 
work. When I  looked at the leaders above 
me, there was extraordinarily little about 
what they were experiencing that seemed 
attractive to me. 

During that time, we were using some in-
novative technology. I got a call from Micro-
soft asking if I  would present a  case study 
about our projects at their upcoming TechEd 
conference. It’s important to understand 
that, at that time, if I had to speak in front of 
a group of 10 people it was intimidating. This 

because I  was a  reasonably good software 
developer. We easily fall into the trap that 
if someone is good at one thing then, cer-
tainly, they must be good at managing those 
in such a  role! That halo effect assumption 
often leads to much harm.

I  made many mistakes in the early days 
of managing, but overtime I learned to love 
the process of developing people and lead-
ing teams. I  eventually was promoted to 
a Director and then a Vice President role. At 
some point, it became clear that growth in 

Andy, you are strongly recognizable within 
the project management world. You are an 
international speaker, author, executive 
coach. Could you tell us more about your 
career path? Who were you at the begin-
ning of your journey and what made you in 
this place?

I  started my career as a  software devel-
oper. I  like to say that I was promoted into 
management for all the wrong reasons be-
cause it is true! There were some layoffs and 
the reason I got picked was at least in part 
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The book looks at change through the lens 
of navigating a sailboat. No single metaphor 
works perfectly, but there are many aspects 
of sailing that apply when we are faced with 
changing conditions.

If there’s any lesson that has continued 
to be reinforced through recent months, it’s 
something that I learned from the MIT Fellow 
Dr. Edgar Schein. He suggests that there’s 
anxiety associated with learning – it’s eas-
ier to just live off of what we already know. 
Because of that, we tend to be complacent 
until what he calls survival anxiety is great-
er than learning anxiety. Pre-COVID, there 
were still changes occurring, but it was easy 
to become satisfied with status quo. Then 
literally the world went on lockdown. De-
pending on industry, country, and role, many 
people have lost their jobs or at least feel 
there’s risk of that. Survival anxiety is palpa-
ble. It’s forcing people to be more intentional 
and strategic about taking action to upgrade 
their skills, get more involved on platforms 
such as LinkedIn, and do more networking.

A lesson for us is to fight against the com-
placency. It’s not that we hate change near-
ly as much as we hate to be changed. Risk 
management disciplines with project man-
agement can be applied to our careers!

Talking about a  change, how do you see 
the relationship between project and 
change management? Do and how they 
complement each other?

Some days I  feel that everything I  do is 
change management! When I’m teaching, 

in sharing ideas from his speaking business. 
Ben Snyder brought me on as a facilitator for 
his project management training company 
when times were not good – but he believed 
in me. When I started my podcast, Cornelius 
Fichtner was enormously generous when it 
came to answering questions about equip-
ment he used for his podcast. My wife and 
family have been a huge support, which has 
been critical because of the travel required. 
I have been surrounded by people who have 
patiently taught me along the way.

Today, in our VUCA world, the word 
“change” has become a  kind of catchall. 
It seems that the ability to go through 
change has never been as desirable and 
necessary as it is now. You covered the 
topic in your first book many years ago 
Navigating the winds of change. You de-
signed a  guide on how to successfully 
manage a change in our lives and how to 
lead it within the organization. Do you 
think these pieces of advice have become 
a bit obsolete? Would you add something 
to this guide from the perspective of re-
cent years and experiences?

I  love this question! Although we have 
been living through extraordinarily disrup-
tive times, the principles of change have 
remained similar. We can expect there will 
be resistance. Deep down we know there are 
not “5 easy steps to manage change”. We 
know that the way we frame the change can 
make a  significant difference in how we re-
spond to it. 

would be a presentation in front of what was 
expected to be 7500 people. 

Unwisely, I  said yes! Though it was one 
of the scariest things in my life at that time, 
the presentation went reasonably well. This 
led to more opportunities to speak at con-
ferences. At one point, someone asked me if 
I did this for a living. I didn’t know you could 

“speak” for a  living! I  spent the next cou-
ple years researching the idea, talking with 
people who were professional speakers, and 
finding people who could be mentors. 

I officially left the corporate world in 2001, 
and ever since then I  have been leading 
a  company that provides project manage-
ment and leadership keynotes, workshops, 
coaching, and other resources. In 2009, 
I started the People and Projects Podcast. 

What your first team management ex-
perience was like? How did you handle 
the new situation, the new role which 
needed different skills and managerial 
qualities?

I  made so many mistakes. I  tried to be 
everyone’s buddy. I  didn’t sufficiently dele-
gate or challenge people. I didn’t know how 
to give constructive feedback. We often 
hear about the accidental project manag-
er – someone who is put into the role with-
out training or experience. That was me as 
a  first-time manager. It took a  while, but 
eventually I grew to love the process of un-
leashing a team to deliver great work.

I  would like to ask you about the back-
stage of your current management expe-
rience – what does your team look like? 
How do you work with your people? 

My company is a team of 4 people – none 
of us co-located – two outside the United 
States. One of my team members manag-
es the rest of the team. My goal is to grow 
him while he focuses on developing the oth-
er two. We use collaborative tools, such as 
Slack and Asana to coordinate work.

Is there anyone who has helped shape you 
who you are today? Let’s say, a  mentor, 
who strongly believed in you, let you find 
your inner motivation to grow within your 
role and maximize your potential?

There have been so many. Walt Wikman 
allowed me to speak at conferences while 
I  was still in a  corporate role. The people 
at Microsoft took a risk on me representing 
them in front of thousands. When I started 
my company, Karl Weigers was so generous 
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Recognized expert on leadership and project 
management, helping organizations around 
the world improve their ability to lead and de-
liver. Andy works with leaders at the United 
Nations and other global clients to improve 
their ability to deliver on their initiatives. Be-
fore becoming an internationally sought-after 
speaker, Andy started as a software developer 
and was promoted into management for all the 
wrong reasons! He is the author of three books 
and host of the acclaimed People and Projects 
Podcast, which provides free PDUs through 
interviews and insights for his global listeners.

Andy 
Kaufman

is important, but they don’t know what they 
should be doing in practical terms to better 
ensure project success. 

The Standish Group mentioned in the 
CHAOS Manifesto 2013 report that “The sin-
gle most important advancement to improve 
project success rates is the increase in com-
petency of the executive sponsor.” There’s 
wisdom in taking that seriously.

Well intentioned people can debate about 
what exactly the sponsor should be doing, 
but here’s what I  recommend. As early in 
the process as possible, the project man-
ager should sit with the sponsor and have 
a conversation. I recommend the PM start by 
asking the sponsor questions such as, “Tell 
me about this project from your perspec-
tive? How will you judge whether or not 
this project is a success? How often do you 
want to hear from me, and what information 
can I provide? What else do you need from 
me?”. Those aren’t the only questions to ask, 
but I share them as an example. The key is 
to understand the sponsor’s perspective 
and needs first. Then the project manager 
can move the conversation to “Here’s what 
I need from you.” Be specific. Look for shared 
understanding. Develop trust and rapport. 

My view is that the dirty little secret of 
business is that everything comes down to 
relationships. If that’s true, the relationship 
between the project manager and sponsor 
is critical. Rather than waiting for a sponsor 
to know what to do, start a conversation to 
better ensure that expectations are under-
stood. 

duce commute time for many people, which 
has benefit for our families and planet. 

But when the world opens back up more 
fully, I  suspect it won’t look like an alien 
planet. 

You named your series of podcasts ”People 
and Projects Podcast”, thus it might mean 
you focus strongly on soft skills. Why do 
you consider them to be so important in 
project management?

I often joke in our workshops that the stu-
dents unknowingly signed up for a  leader-
ship class cloaked as a project management 
course! So much of our success leading pro-
jects comes down to our ability to interact 
with people. The podcast is based on that 
premise – we exist to help our listeners be 
more confident as they work with difficult 
stakeholders, as they seek to influence the 
leaders above them, and as they try to grow 
their careers. Increasingly, project managers 
are not leading people through a position of 
authority – they need to influence without 
authority. People skills have always been 
important – I expect it will only continue to 
grow.

Within the project management industry, 
we talk a  lot on PM role, his competenc-
es and development. However, we talk 
less about the Sponsor role. There is a lack 
of training, development programs tai-
lored-made for Sponsors. Commonly, these 
who perform this function have insuffi-
cient knowledge of project management. 
How do you understand the Sponsor’s role 
and what will you advise Sponsors so that 
they do not interfere, but only support in 
achieving success in the project?

That is such an insightful question. Most 
sponsors that I  work with realize their role 

I’m trying to do it in such a way that my stu-
dents are willing to accept the ideas and take 
action to implement them. That’s change 
management. When I’m leading a project, I’m 
seeking to influence stakeholders to accept 
and embrace what we’re delivering. Once 
again, it’s change management. It’s difficult 
for me to envision a  project being success-
fully adopted by its beneficiaries if change 
management isn’t actively considered in the 
planning and execution of the project.

How has the COVID-19 impacted on pro-
ject management area? In your opinion, 
will the business return on its track or 
maybe are there any changes that cannot 
be undone? Do you see any the positive 
aspects?

There’s a memorable line from Billy Joel’s 
song Keeping the Faith: “the good ole days 
weren’t always good, and tomorrow ain’t as 
bad as it seems.” That’s important to re-
member when people regretfully talk about 
the “new normal” and longingly talk about 
Pre-COVID. I  intend no disrespect to those 
who have gone through deep loss through 
this process. My only point is that disruption 
in business is here to stay. It didn’t start in 
the first quarter of 2020 and will be true for 
decades to come. 

That said, I find it curious how life tends to 
regress to the mean. Earlier this year I heard 
people predicting we won’t be shaking hands 
or hugging people anymore. I  see both of 
those happening every day. 

So, yes, there are some things that may 
have changed forever, such as far more dis-
tributed team members (whether working 
from home or from another side of the world). 
To your question, I think that’s a good thing – 
it will give us access to talent that maybe 
wouldn’t otherwise be available. It will re-
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dynie chodzącą encyklopedią, która wytyka 
innym błędy, bo to „nieagile’owe” albo tylko 
osobą prowadzącą spotkania.

Cieszę się, że wspominasz o zmianie. Wiele 
firm, zwłaszcza w  ostatnich latach, prze-
chodzi transformacje Agile. Z jednej strony 
jest to podyktowane trendem rynkowym, 
z drugiej, faktyczną potrzebą. Usłyszałem 
kiedyś, że organizacje przechodzące ta-
kie transformacje często z  dnia na dzień 
pogrążają się w  chaosie i, nomen omen, 
świadczy to o  tym, że transformacja roz-
poczęła się na dobre. Jaką rolę w procesie 
zmiany powinien mieć Agile Coach?

Nie wiem czy jako klient takiej organizacji 
byłbym zadowolony z chaosu. Wyobraź sobie, 
że jedziesz autostradą na wakacje z  rodzi-

leniach. Agile Coach może je zaproponować 
w  zależności od potrzeb. Więcej pracuje 
z organizacją niż z zespołem. Ja osobiście nie 
przywiązuję znaczenia do tej naklejki. Znam 
wielu Scrum Masterów, którzy przewyższa-
ją niejednego Agile Coacha. Sam w  stopce 
mailowej podpisuje się, jako „Scrum Master 
organizacyjny”, mimo, że moje stanowisko to 
Agile Coach. Zwróć też uwagę na drugi człon 
nazwy, czyli „coach”. W  języku polskim ma 
ono znacznie węższe znaczenie niż w języku 
angielskim. W tym drugim to również trener, 
który po prostu mówi, co masz robisz, a nie 
tylko zadaje mocne pytania otwarte. Agile 
Coach to przede wszystkim agent zmia-
ny. Różnica nie tylko polega na większych 
kompetencjach, ale również na większej od-
powiedzialności za zmiany. Nie może być je-

W ostatnich latach na rynku pracy obser-
wujemy spore zapotrzebowanie na Agile 
Coachów. Taka rola w  odróżnieniu od in-
nych ról, chociażby Scrum Mastera, nie 
jest tak dokładnie zdefiniowana. Jaka jest 
Twoja definicja Agile Coacha?

Rola Scrum Mastera jest zdefiniowana 
w  The Scrum Guide i  nikt tej definicji nie 
kwestionuje. Trudniej jest z  Agile Coachem. 
Jedną definicję wprowadza tzw. Spotify Mo-
del (który w rzeczywistości nie jest modelem, 
a kulturą inżynierską). Jest też definicja Agile 
Coacha zaczerpnięta z książki Agile Coaching 
Lyssy Adkins. Dla mnie Agile Coach to taki 
Scrum Master, tylko że bardziej – czyli nie 
tylko zna Scruma, ale również inne sposoby 
pracy zwinnej. A ta znajomość bazuje na do-
świadczeniu, a nie tylko na książkach i szko-
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Agent zmiany, czyli sztuka bycia 
Agile Coachem 

Z Bartoszem Janowskim, Agile Coachem, szefem Agile Centre w Grupie mBank, 
rozmawia Adrian Nowaczyk
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piej zrozumie problemy innego kierownika 
niż osoba, która nie ma takich doświadczeń 
i  zna to tylko w  teorii. Po raz kolejny em-
piryzm wygrywa z  teorią. Z  drugiej strony, 
znam paru Scrum Masterów, którzy zostali 
później menedżerami. Scrum stawia na au-
tonomię, zespołowość, odpowiedzialność 
zespołu. Scrum Master, który przesiąkł tymi 
wartościami, ma już pewne nawyki, sche-
maty działania i  w  sposób naturalny może 
z  nich czerpać w  roli menedżera. Odpowia-
dając wprost na Twoje pytanie: tak. Ale nie 
stawiałbym tutaj sobie takich ograniczeń, że 
to jedyna ścieżka.

 
Odpowiadasz aktualnie za Agile Centre 
w  mBanku. Czy mógłbyś przybliżyć na-
szym czytelnikom jakie zadania stawiane 
są takiej organizacji oraz jej szefowi?

Na pewno edukacja. Szkolenia zwinne 
w  mBanku stoją na wysokim poziomie za-
równo merytorycznym jak i  trenerskim. Bu-
dowanie kompetencji to również mentoring. 
Każda osoba w  Agile Centre to zarówno 
mentor, ale również mentee. Organizujemy 
również coroczny, dwudniowy wyjazd dla 
osób zainteresowanych zwinnością z  ca-
łej organizacji. W  tym roku będzie to kon-
ferencja zdalna. Przede wszystkim dbamy 
o  to, żeby rzeczy się działy, tworzymy plan 
działania, wspierając jego realizację meto-
dami zwinnymi. Pomagamy również liderom 
w zmianach albo czasem sami przejmujemy 
role liderskie.

A  czym konkretnie zajmuje się taki Agile 
Coach?

Najczęściej dostajemy prośby o uzwinnie-
nie jakiegoś obszaru (zespołu, wydziału, de-
partamentu). Agile Coach (albo doświadczo-
ny Scrum Master) na początku bada potrzeby. 

spisując pytania i  wątpliwości do metody, 
by móc zapytać o nie trenera. Miałem listę 
20 pytań. Trener został ze mną po szkoleniu 
i  szczegółowo je omówiliśmy. Bardzo dużo 
dało mi to szkolenie. To było kilka dobrych 
lat temu. Teraz rynek szkoleń agilowych się 
zmienił. Wówczas większość trenerów było 
certyfikowanych, a  szkolenia drogie. Teraz, 
gdy ta metoda stała się bardziej popularna, 
jest więcej opcji, jednak niestety często ze 
stratą na jakości. Część osób ma doświad-
czenie jako trener, ale nie mają doświadcze-
nia z Agile, bądź całe doświadczenie opierają 
na swoim jednym przypadku, które interpo-
lują do ogólnych zasad.

Jakie Twoim zdaniem kompetencje powi-
nien posiadać Agile Coach? 

Na pewno doświadczenie i  kompetencje 
związane z  Agile, Scrumem, Kanbanem – 
czyli oczywista merytoryka. Przyda się rów-
nież umiejętność zarządzania zmianą, bo to 
istota naszej pracy oraz wszelkie umiejęt-
ności pracy z  drugim człowiekiem, zwane 
psychospołecznymi, na przykład prowadze-
nie szkoleń, mentoring, elementy coachingu. 
Dobrze jest też mieć pojęcie na temat dome-
ny w jakiej się pracuje – np. jeśli pracujemy 
dla bankowości, która mocno wykorzystuje 
IT, to dobrze jest wiedzieć czym się różni 
Java od JavaScriptu. Oczywiście jest to tylko 
rekomendacja i  ukończenie politechniki nie 
jest obowiązkiem, jednak taka wiedza jest 
bardzo przydatna, jeśli współpracuje się z in-
żynierami oprogramowania. Trzeba wiedzieć 
o czym oni rozmawiają.

Niedoceniane, a  bardzo ważne, są warto-
ści danej osoby czy jej postawa. Wszystkiego 
powyższego można się nauczyć, ale wartości 
ciężko zmienić – a w kontekście pracy, nie 
mamy nawet prawa aż tak zmieniać pracow-
nika. Tutaj istotna jest dla mnie spójność. 
Jeśli ktoś traktuje ludzi jak zasoby, podczas 
gdy podstawą Agile jest człowiek, to nawet 
najlepsze szkolenia nic mu nie dadzą. Podob-
ny problem jest z  człowiekiem, dla którego 
ważna jest kontrola. Niełatwo takiej osobie 
będzie budować autonomiczne zespoły.

 
Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że rola 
Agile Coacha to naturalna ścieżka rozwoju 
każdego Scrum Mastera? 

To zależy od przyjętej definicji Agile Co-
acha. Może nim zostać świetny menedżer 
czy doświadczony Product Owner. Każdy ma 
jakieś swoje mocne strony. Mogą wynikać 
one z cech charakteru czy z doświadczenia. 
Agile Coach – były menedżer na pewno le-

ną, stoisz w upale na bramkach już godzinę, 
a obsługa tłumaczy, że to musi tyle trwać, bo 
mają transformację Agile. Przykład dla nie-
których zabawny, ale gdyby chodziło o firmę 
zajmującą się usługami związaną z  życiem 
ludzkim, byłoby to wręcz karygodne. Tu trze-
ba przede wszystkim rozdzielić co jest celem, 
a co drogą do jego realizacji, a także co jest 
pożądanym efektem ubocznym. Jeśli zmiany 
trzeba przeprowadzić szybko i zdecydowanie, 
może pojawić się chaos. Ale to powinna być 
świadoma decyzja biorąca takie ryzyko pod 
rozwagę. Agile Coach powinien zadbać o to, 
żeby organizacja miała zdefiniowane cele 
transformacji i  świadomie wykorzystywać 
Agile do ich osiągnięcia oraz być wsparciem 
tych zmian. Czasem bardziej proaktywnie 
(na przykład w  obszarze edukacji czy do-
borze najlepszych metod do realizacji celu), 
czasem mniej (na przykład zmiany osobowe, 
zmiany regulaminów). 

 
Pamiętam, jak kilka lat temu spotkali-
śmy się podczas pracy w jednej z łódzkich 
korporacji. Byłeś wtedy początkującym 
Scrum Masterem. Jak wyglądała Twoja 
droga od Scrum Master do Agile Coacha? 

Pamiętam, że we wspomnianej firmie 
bardzo popularny był koncept „on-the-job-

-training”, czyli „nauczysz się najwięcej ro-
biąc”. Jest to spójne z popularnym modelem 
rozwoju kompetencji 10-20-70, gdzie 70 to 
doświadczenie właśnie, a 10 to szkolenia. Te 
20 to mentoring, którego wtedy nie miałem, 
a  który bardzo przyspiesza naukę. Obecnie 
jestem zarówno mentorem, jak i  mentee. 
Bardzo sobie cenię to dopełnienie. Dużo dała 
mi praca z  pierwszym zespołem – ten mój 
zwinny pierwszy raz. Wtedy wszyscy razem 
uczyliśmy się, nikt nie miał doświadczenia 
w Scrumie. Ścierając się jednak z materią i ze 
sobą wzajemnie, udało mi się wiele nauczyć. 
Cały czas testowaliśmy jakieś nowe rozwią-
zania. Teraz, z  perspektywy czasu, nazwał-
bym to podejściem empirycznym z zachowa-
niem wzajemnego szacunku, otwartością na 
opinie innych – czyli wszystkim tym, co jest 
sercem zwinności. . Pamiętam też szkolenia 
z  tego okresu. Pierwsze z  nich odbyłem za-
nim jeszcze zostałem Scrum Masterem i nie-
stety nic z niego nie wyniosłem, nie miałem 
bowiem żadnych doświadczeń, do których 
mógłbym się odnieść. Drugie szkolenie od-
byłem już po kilkunastu miesiącach pracy 
w  tej roli. Dowiedziałem się o  nim przypad-
kiem i  wybłagałem u  swojego menadżera 
uczestnictwo w  nim. Przygotowywałem się 
do niego przez dwa tygodnie, skrupulatnie F
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wyzwania dla świata Agile, a  w  szcze-
gólności dla Agile Coacha przynosi życie 
w epidemii?

Agile kładzie duży nacisk na bezpośrednią 
pracę z  ludźmi. Teraz jest to bardzo trudne, 
bo większość pracuje z  domu komunikując 
się jedynie przez mikrofon i  kamerę. Musi-
my też ponownie nauczyć się pracy ze sobą. 
Praca zdalna to nie jest taka sama praca jak 
w  biurze, tylko że z  domu. Inaczej prowa-
dzi się spotkania, warsztaty, szkolenia. Co 
innego prowadzić szkolenie dwudniowe na 
sali, a co innego zdalnie. Jest jeszcze jeden 
aspekt – nadchodzi spowolnienie. Firmy 
szukają oszczędności. Tam, gdzie zwinność 
nie była jedynie sloganem, firmy to docenią. 
A tam, gdzie była fanaberią, zostanie to zwe-
ryfikowane. 

Z  czego jesteś najbardziej dumny? Może 
pochwalisz się swoim największym sukce-
sem w roli Agile Coacha?

Bardzo jestem dumny z zespołu Agile Cen-
tre w  mBanku – świetni ludzie, z  dobrymi 
kompetencjami i  ustawiczną chęcią do roz-
woju i osiągania więcej. Również z  tego, że 
coraz więcej koleżanek i kolegów w mBanku 
wie, czym tak naprawdę jest Agile i że dzięki 
niemu mogą lepiej wykonywać swoją pracą. 
Mam tutaj na myśli nie tylko poszczególne 
zespoły, ale całe obszary, setki osób, które 
razem potrafią efektywnie pracować. Cieszę 
się również z miejsc, które nie są kojarzone 
z Agile, a właśnie tam w taki sposób już pra-
cują. Wprowadziliśmy Agile do Contact Cen-
ter. Mamy dane, które pokazują o  ile popra-
wiliśmy wyniki dzięki zwinnemu sposobowi 
pracy.

Jak widzisz przyszłość tej roli? Czy jest 
miejsce na jej ewolucję – jeśli Twoim zda-
niem tak, to w którą stronę?

Agile to przede wszystkim ciągłe dosto-
sowywanie się do zmian. Nie ominie to też 
roli Agile Coacha. Myślę, że obecna sytuacja 
wymusi skupienie na wartości wnoszonej 
do firmy przez tę rolę. Coraz bardziej będzie 
sprawdzane, czy Agile Coach to jedynie ide-
alista, mający zapewnić firmie łatkę zwinnej, 
czy jego praca realnie przekłada się na wyniki 
firmy.

 
Na sam koniec odwołam się jeszcze do na-
szej covidowej rzeczywistości – jakie nowe 

Zwinność dla samej zwinności jest sztuką 
dla sztuki, więc chodzi przede wszystkim 
o  zrozumienie prawdziwych problemów do 
rozwiązania i ustalenie celów do osiągnięcia. 
Jeśli chodzi o Agile dla Agile – dla mody, to 
odmawiamy. Po przyjrzeniu się potrzebom 
wspólnie je nazywamy i  staramy się po-
szukać dla nich odpowiednich miar. Często 
poddaję w wątpliwość czy rzeczywiście Agile 
jest najlepszym lekarstwem na każdy pro-
blem. Być może lepiej sprawdzi się Lean albo 
sprawdzony Project Management. W  kolej-
nym kroku budujemy road mapę (co chcemy 
osiągnąć, kiedy, a dopiero potem co chcemy 
zrobić). I robimy. Wspólnie. Dbamy także o to, 
żeby te zmiany, które się zadzieją, były trwa-
łe, również po czasie naszej współpracy. Nie 
chcemy, by okazało się, że jest ona podtrzy-
mywana obecnością Agile Coacha.

Doświadczony Agile Coach, szef Agile Centre 
w  Grupie mBank. Przez lata zbierał doświad-
czenie w  branży telekomunikacyjnej, energe-
tyce i  bankowości, gdzie odpowiadał za roz-
wój oprogramowania oraz utrzymanie jakości. 
Pracował w  środowiskach, gdzie rozwijano 
oprogramowanie w  sposób tradycyjny i  zwin-
ny. Aktualnie wraz z zespołem dba o zwinność 
w mBanku. 

Bartosz 
Janowski
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dwa razy więcej oddziałów. Mamy dużo więcej 

projektów, więcej wolontariuszy, więcej po-

układanych, uporządkowanych procesów. Pa-

miętam taki PMI, który był bardziej partyzancki, 

gdzie wszystko robiliśmy po raz pierwszy. Na 

przykład pierwsze spotkanie oddziałów, po raz 

pierwszy ktoś spoza Warszawy wszedł do za-

rządu czy został prezesem. A dzisiaj są to rzeczy 

oczywiste. Na pewno zmieniło się to, że wiado-

mo, jak pewne rzeczy się toczą i nie trzeba ich 

wymyślać od nowa. Z drugiej strony, trochę tej 

wiedzy ucieka i wciąż czasami wymyślamy koło 

od nowa. Gdy widzę nad czym teraz pracujemy, 

to czasem łapię się za głowę i myślę: ale to już 

robiliśmy jakieś 10 lat temu. Gdzie to się zgubi-

ło? Obecnie jest też znacznie więcej ludzi i dużo 

więcej różnorodności.

Wracając do tej nieharmonijności obecnego 

PMI, to sygnały od różnych ludzi wskazywały, 

że trochę brakuje im wartości w interakcji z PMI. 

Rozmawialiśmy o PMI, o wpływie PMI na zarzą-

dzanie projektami i słyszałem: co ja z tego mam, 

że jestem członkiem PMI? Do tego bycie wo-

lontariuszem też nie do końca budowało takie 

poczucie wartości, jakiego można by oczekiwać. 

Albo, że PMI być może nie jest już trendsetter-

ską organizacją w obszarze zarządzania projek-

tami. Oczywiście, nie był to głos wszystkich 

i nie mamy tu jakiegoś obrazu nędzy i rozpaczy, 

ale były to istotne sygnały. Takie, które mówią 

że na tym obrazie dużej i wciąż rosnącej orga-

nizacji są rysy, że te fajne rzeczy, które robimy, 

można byłoby robić inaczej.

Poland Chapter. I  to był taki ostatni element, 

który sprawił, że ta decyzja zapadła. Zresztą, 

ona zapadała dosyć długo, bo wielu osobom, 

także spoza PMI, zadawałem pytanie, czy to 

jest dobry pomysł, czy powinienem wracać. 

Im bardziej ta zaszczepiona na kongresie myśl 

kiełkowała mi w głowie, tym bardziej zdawałem 

sobie sprawę, że chciałbym widzieć PMI w Pol-

sce w  odrobinę innym miejscu niż go obecnie 

postrzegam. Zacząłem mocno czuć potrzebę 

zmiany, a wpłynęły na nią różne drobne sygnały, 

płynące z  rozmów z  obecnymi lub byłymi wo-

lontariuszami czy członkami PMI. Te wielolet-

nie znajomości w PMI przydały się, żeby pytać 

ludzi, co sądzą o polskim PMI. Gdzie jest dzisiaj, 

a gdzie powinien być? Im bardziej przyglądałem 

się naszemu PMI, tym bardziej miałem wrażenie, 

że to nadal jest wartościowa organizacja, ale 

wydaje się trochę nieharmonijna, taka szarpana, 

niezdecydowana, w którą stronę chce iść i szu-

kająca własnego sensu istnienia.

I to były te trzy rzeczy, które przez pół roku 

przed wyborami składały mi się w głowie na de-

cyzję o kandydowaniu.

Czy mógłbyś pokusić się o  porównanie PMI 

Poland Chapter sprzed kilku lat i tego obec-

nego? Co Twoim zdaniem zmieniło się w naj-

większym stopniu? I  jak oceniasz polski 

oddział w momencie, gdy obejmujesz w nim 

przywództwo?

Zmieniło się i dużo, i mało. Z jednej strony ta 

organizacja niezwykle urosła, mamy teraz jakieś 

Tomku, wracasz do aktywnego zaangażo-

wania w PMI Poland Chapter po kilkuletniej 

przerwie, tym razem w  roli Prezesa organi-

zacji. Co skłoniło Cię do powrotu i  objęcia 

tej roli?

Myślę, że złożyło się na to kilka zbiegów 

okoliczności. Pierwszy z  nich to zeszłoroczny 

Kongres PMI Poland Chapter i  splot zdarzeń 

podczas niego. Gdzieś między sesjami, przy 

kawie, padł żart, że może to ja wystartował-

bym w  wyborach na prezesa zarządu. Takie 

żarty przy kawie bywają ryzykowne. Ja ten 

żart powtórzyłem na kolejnej przerwie koledze 

i to już nie chciało wyjść mi z głowy. Dalej, już 

w mniej żartobliwy sposób, też ktoś to powtó-

rzył i w ten sposób zaczęło się to z żartu robić 

całkiem realne.

Co jeszcze? Myślę, że chęć uczenia się i zła-

pania szerszej perspektywy. PMI pomógł mi 

rozwinąć się na drodze zawodowej. Zresztą, 

wolontariat był ze mną od zawsze – zaczyna-

łem w AIESEC-u, potem był PMI, a gdy zrobiłem 

sobie przerwę od PMI, zacząłem realizować pro-

jekt non-profit, polegający na uczeniu dziecia-

ków programowania. Zawsze szukałem okazji, 

by móc coś dać innym, choćby chwilę czasu 

czy wiedzę. Ale myślę też, że mogę się dużo na-

uczyć w PMI, także o sobie samym, bo to jest 

ciekawa organizacja, która na pewno pozwoli 

mi złapać inną perspektywę.

Gdy zbliżało się walne zgromadzenie, już 

w  maju i  czerwcu, miałem takie poczucie, że 

warto byłoby trochę zmienić kierunek PMI 
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przemyśleli to, o  czym mówimy i  jaką to daje 

wartość.

No i  chciałbym jeszcze, żebyśmy spojrzeli 

nieco szerzej, nie tylko na zarządzanie projek-

tami i  najbliższe otoczenie, ale też, żebyśmy 

znaleźli sposób na realizację działań wspiera-

jących cele zrównoważonego rozwoju. Myślę, 

że to jest kierunek, który pozwoli nam wyjść 

dużo szerzej. To jest okazja do tego, żeby po-

kazać PMI w miejscach, w obszarach, gdzie nas 

jeszcze nie było i pomóc naszemu najbliższemu 

otoczeniu – społecznościom lokalnym, czy or-

ganizacjom, które będziemy w stanie wspierać, 

by budować lepszy świat wokół nas.

Czy do wartości, o  których wspominałeś, 

chciałbyś dorzucić jeszcze jakieś, na których 

chciałbyś oprzeć swoją kadencję? Czy są 

takie, które wymagają szerszego promowa-

nia, żeby PMI Poland Chapter mógł się nadal 

prężnie rozwijać? 

Tutaj powiem o trzech wartościach: przejrzy-

stość, odpowiedzialność i wspieranie otoczenia.

Przejrzystość – dlatego, że jesteśmy dziś 

dość dużą organizacją, mającą pewną mar-

kę i znaczenie, również w Polsce. Ludzie z nią 

związani budują sobie w jakiś sposób rozpozna-

walność wraz z PMI, budują kompetencje, rosną 

wraz z  tą organizacją. Musimy zadbać o  taką 

konstrukcję naszych działań, żebyśmy wzrasta-

li w synergii z PMI. To znaczy: ja coś organizacji 

daję i ja też coś od niej dostaję. Oczywiście, jak 

w  każdej dużej organizacji, czasem ktoś nad-

użyje zaufania i w zbyt znaczący sposób czerpie 

korzyści dla siebie. To nie jest cechą tylko pol-

skiego oddziału PMI. Chaptery na całym świe-

cie z tym się borykają. Na poziomie globalnym 

i  lokalnym wdrażane są polityki mające elimi-

nować takie zjawiska jak konflikt interesów. Ale 

myślę, że powinniśmy przede wszystkim zapo-

biegać takim sytuacjom. Zapobiegać przejrzy-

stością – pokazując co i jak robimy, wyjaśniając 

swoje intencje i rozmawiając. Jeżeli tylko czyjeś 

oczywiste. W momencie kiedy myślałem o tym 

celu, był to okres początku pandemii, już wy-

glądało na to, że cyfryzacja i  wirtualizacja bę-

dzie koniecznością. Dzisiaj ewidentnie widać, 

że to jest coś, co musimy zrobić, bo wiele rzeczy 

offline po prostu nie jest w stanie się wydarzyć. 

Nie mówię tu tylko o  samych wydarzeniach, 

bo webinary czy wirtualne konferencje już się 

pojawiły. Myślę, że szczególnie uważnie powin-

niśmy przyjrzeć się naszej ofercie dla członków 

stowarzyszenia i przede wszystkim dostarczać 

im wartość poprzez kanały elektroniczne. To 

też ułatwi nam budowanie społeczności, w glo-

balnej internetowej wiosce będzie nam dużo 

bliżej do siebie. 

Trzecia rzecz to ciągły feedback z  naszy-

mi głównymi segmentami klientów i  partne-

rami. To przyszło mi do głowy, gdy osoby czy 

firmy, które są albo były w  jakiś sposób w  re-

lacji z  PMI-em, zasugerowały, że gdzieś ucie-

ka ta wartość i kontakt z PMI. To oznacza, że 

za mało rozmawiamy z  kluczowymi dla nas 

osobami i  organizacjami. Chciałbym, żebyśmy 

zbierali zdecydowanie więcej feedbacku od na-

szych wolontariuszy, członków, firm czy uczel-

ni, z  którymi współpracujemy. To są dla nas 

kluczowe segmenty, na które przez te 2 lata 

będziemy zwracali uwagę z  zespołem zarządu. 

W pierwszym kwartale naszej działalności sku-

piliśmy się na wolontariuszach, bo doszliśmy do 

wniosku, że najpierw musimy popracować z tą 

grupą, z którą będziemy dla wszystkich innych 

tę ofertę tworzyć.

Czwarta rzecz to dostarczanie treści, na-

dążających za nowoczesnymi trendami w  za-

rządzaniu projektami. Mam takie subiektyw-

ne wrażenie, że w  ostatnich latach na części 

wydarzeń PMI PC nie były to treści mówiące 

o najnowszych trendach. Podejmowano tematy, 

które są znane od dobrych kilku lat. A to spra-

wia, że może nie mieć sensu słuchanie organi-

zacji, która dostarcza treści już gdzieś prezen-

towane. Dlatego chciałbym, żebyśmy mocno 

Misją PMI PC jest rozwijanie centrum najlep-

szych praktyk zarządzania projektami i  sze-

rzenie świadomości w tym obszarze. No więc 

właśnie – jak z perspektywy kilku minionych 

lat oceniłbyś rozwój tej świadomości w Pol-

sce i rolę PMI Poland Chapter w tym rozwoju?

Świadomość projektowa, wiedza i  umiejęt-

ności zarządzania projektami bardzo mocno roz-

winęły się w  ostatnich latach. Oczywiście, ta 

świadomość jest na różnych etapach w różnych 

branżach czy organizacjach, są takie, w  któ-

rych odkrywa się dopiero podstawy i  wpro-

wadzenie bardzo klasycznych modeli świętuje 

się jako sukces. Ale są też branże, organizacje, 

gdzie mamy ogromną zwinność, gdzie mówi się 

o  skalowalności Agile, zwinności PMO, przy-

wództwie opartym na zaufaniu i  relacjach czy 

data driven management lub nawet AI. Myślę, 

że teraz dużo więcej i głośniej mówi się o pro-

ject managemencie.

PMI Poland Chapter też się rozwinął, ale 

tu mam wrażenie, że świadomość w  środowi-

sku zarządzania projektami w  Polsce rozwi-

nęła się szybciej niż nasza organizacja. Może 

to jest związane z  tym, że PMI jako globalna 

organizacja trochę „przespał” erę Agile. Może 

po prostu kręciliśmy się wokół tych standar-

dów, które promowane były przez PMI Global. 

A  może w  PMI Poland Chapter nie do końca 

był pomysł na to, na czym się skoncentrować, 

żeby być organizacją wyznaczającą trendy. Nie 

umiem odnaleźć przyczyny. Moje subiektywne 

wrażenie jest takie, że choć PMI PC bardzo się 

rozwinęło, to otoczenie rozwinęło się szybciej 

i  nas wyprzedziło, więc względem otoczenia 

zostaliśmy z tyłu.

Jakie główne cele masz Ty i nowy zarząd na 

Waszą kadencję? Co zmieni się w PMI Poland 

Chapter przez najbliższe dwa lata?

Zmieni się, mam nadzieję, dosyć sporo, skoro 

to poczucie potrzeby zmiany kierunku ściągnę-

ło mnie tutaj. Na pewno zmieni się – i  mam 

wrażenie, że pierwsze symptomy tej zmiany 

już mamy – to, że będziemy jednym zespołem. 

Dużo w tej organizacji było rozproszenia – za-

rząd, oddziały, w zasadzie każdy z nich działał 

samodzielnie. Oczywiście, to jest też ogromna 

zaleta tej organizacji, to pozwalało ją rozwijać. 

Natomiast chyba trochę zabrakło poczucia 

wspólnoty, tego, że możemy robić coś razem. 

Pierwszym moim celem jest to, żeby w gronie 

wolontariuszy, którzy działają w  jakimkolwiek 

obszarze w  tej organizacji, wszyscy mieli po-

czucie, że to jest jeden zespół, jeden PMI, który 

nas łączy.

Druga rzecz – cyfryzacja, wirtualizacja oferty 

PMI Poland Chapter. Dzisiaj wydaje się to dość 
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mieć znaczenie, gdzie ktoś się znajduje. Skoro 

wiele projektów jest wirtualnych, to mogę do-

łączyć do zespołu, który pracuje z  Wrocławia, 

Krakowa, Poznania czy Gdańska. Myślę, że też 

trochę zmieni się nam model działania, który do 

tej pory opierał się na funkcjonowaniu w  od-

dziale lokalnym, w którym wszystko się działo, 

w tym liczne wydarzenia offline.

Jeśli chodzi o utrudnienia, to na pewno trud-

niejsze jest i  będzie pozyskiwanie partnerów 

i  sponsorów. Nasza organizacja opiera się na 

sponsorach w  bardzo wielu miejscach. Z  jed-

nej strony, mniej tych wydarzeń daje mniejsze 

możliwości pozyskiwania sponsorów, a  z  dru-

giej strony, potencjalni sponsorzy to też fir-

my, które ucierpiały w  wyniku pandemii. Być 

może teraz to my im powinniśmy pomóc mając 

na uwadze to, że w dobrych dla nich czasach 

oni pomagali nam. Na pewno czeka nas wiele 

wymyślania, kreatywności, nieszablonowych 

rozwiązań i  pomysłów. I  robienia wielu rzeczy 

od nowa.

 

Jakie inne poważne wyzwania widzisz na 

drodze do realizacji postawionych przez za-

rząd celów? 

Jesteśmy organizacją wolontariacką, to zna-

czy, że nasi wolontariusze przychodzą tu i pew-

nego dnia odchodzą. Przez lata bycia w PMI czy 

przy PMI, obserwuję, że te odejścia czasami są 

bardzo nagłe. Sprawiają, że znika nam też wie-

dza, którą wolontariusz posiadł. To zawsze jest 

wstrząs, który narusza integralność zespołu. 

Nie zagwarantuję, że poradzimy sobie z tym le-

piej, niż poprzednicy. I choć wiemy o tym, sta-

ramy się minimalizować skutki – choćby przez 

zbieranie i  dokumentowanie wiedzy, to staty-

styka jest nieubłagana i  nigdy jeszcze się nie 

zdarzyło, by w czasie dwuletniej kadencji nikt 

z wolontariuszy nie odszedł.

 

Jak oceniasz obecną współpracę polskiego 

oddziału PMI z innymi chapterami w Europie 

i na świecie? Czy widzisz miejsce i kierunek 

na jej rozwój?

Na pewno wirtualizacja naszej pracy sprawia, 

że współpraca ma dużo większy potencjał. Mo-

żemy wzajemnie zapraszać się na organizowane 

wydarzenia online czy zorganizować je wspól-

nie. Z drugiej strony, PMI Global wdraża obecnie 

narzędzie wspierające komunikację między wo-

lontariuszami, włącznie z narzędziem do bezpo-

średniej komunikacji, z czatem dla wszystkich 

wolontariuszy. Na razie projekt uruchamiany 

jest tylko dla liderów chapterów, ale docelo-

wo ma służyć wszystkim wolontariuszom na 

świecie. To sprawi, że dużo łatwiej będzie nam 

ze sobą rozmawiać, a  to z kolei rozwinie nasz 

czym one dziś są inne, a  pół roku temu były 

inne. Byłem ostatnio na wirtualnej konferen-

cji DevOps Institute i bardzo spodobało mi się, 

to jak ją zorganizowali i kilka inspiracji od nich 

podebrałem. Z kolei, kiedy zastanawiam się nad 

tym, jak możemy budować naszą komunikację 

na zewnątrz organizacji to przychodzi mi do 

głowy Cognilytica – amerykańska firma, która 

zajmuje się researchem w  obszarze AI. Są dla 

mnie inspiracją, bo słucham ich podcastów 

i widzę jak rozbudowują swoją ofertę, sprawia-

jąc, że grono ludzi wokół nich się rozrasta. To 

nie jest do końca to o co pytacie, bo to nie są 

organizacje, które są dla mnie jakimś wyznacz-

nikiem, ale na pewno coś inspirującego w nich 

znalazłem. 

Tak więc czerpię inspiracje z  różnych źródeł, 

ale chyba nie potrafię wymienić jednej czy kilku 

organizacji, które byłyby takim drogowskazem. 

To, jaka organizacja akurat dziś mnie inspiru-

je, zależy od myślę wielu losowych czynników. 

I wiem, że jutro czy za miesiąc to będą znowu 

inne przykłady, niż dziś. Natomiast mam mnó-

stwo ciekawości w  obserwowaniu organizacji, 

z którymi się stykam i od których mogę coś cie-

kawego zaczerpnąć. 

 

Obejmujesz stery PMI Poland Chapter 

w  trudnym momencie – w  dobie pandemii 

i  nadchodzącego kryzysu. Jak sądzisz – na 

ile wpłynie to na sposób działania organizacji 

i czy utrudni to jej działanie i rozwój?

Krótko mówiąc, na pewno wpłynie i tak, na 

pewno utrudni jej działanie i rozwój.

Już widzimy, że w  zasadzie pandemia ska-

sowała nam wydarzenia offline. Obserwując 

integrację środowiska wolontariuszy i  to, że 

w związku z pandemią wiele wydarzeń jest wir-

tualnych, wierzę, że zmieni się to, jak działamy 

w naszym zespole wolontariuszy, bo przestaje 

działania są dla nas mętne, niezrozumiałe, wy-

dają nam się nakierowane na jednostronną war-

tość, to powinniśmy o  tym rozmawiać. A  do 

tego są potrzebne przejrzystość, otwartość 

i  poczucie, że o  wszystko możemy zapytać, 

wszędzie zajrzeć i każdą sprawę wyjaśnić.

Odpowiedzialność – dlatego, że to nie jest 

już mały partyzancki NGOs, zrobiony przez 

grupkę znajomych i jak nie wyjdzie to nic się nie 

stanie. To jest już spora organizacja, mamy duże 

wydarzenia, ciekawe projekty, jak na przykład 

Program Mentoringowy i sporo osób jest z nami 

w relacji klient – organizacja, która coś dostar-

cza. I z uwagi na rozmiar organizacji i wartość, 

którą jesteśmy w  stanie dostarczać, musimy 

budować poczucie odpowiedzialności za to co 

robimy i jak robimy.

Wspieranie otoczenia – tu wrócę do tego, 

co mówiłem o łączeniu celów PMI PC z celami 

zrównoważonego rozwoju. Uważam, że jeste-

śmy w stanie zyskać dużo więcej, jeśli zacznie-

my zastanawiać się, komu jeszcze możemy 

pomóc. Jak jeszcze możemy budować lepszą 

rzeczywistość dookoła nas. Jak, budując wiedzę 

i  kompetencje projektowe pojedynczej osoby, 

możemy sprawiać, żeby realizowane projekty 

były lepsze dla nas i naszej przyszłości. Chciał-

bym, żebyśmy patrzyli dużo dalej i szerzej, niż 

na swoje lokalne podwórko, niż na okres swojej 

kadencji w  zarządzie czy w  jakimkolwiek pro-

jekcie w PMI. Chciałbym, byśmy tworzyli PMI, 

który tworzy wartość z perspektywą kolejnych 

17 lat, a nie dwóch czy nawet pięciu. 

 

Czy są takie organizacje non-profit, a może 

firmy, które podziwiasz i które stanowią dla 

Ciebie inspirację, kiedy myślisz o wizji, misji 

i wartościach polskiego chapteru?

To trudne pytanie. Z  jednej strony są takie 

organizacje, z  których czerpię inspirację. Przy 
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Ekspert w  budowaniu zwinności organizacyj-
nej i  w  zarządzaniu projektami, dla którego 
chaos to okazja do odkrycia nieznanych wzor-
ców. Project manager, agile coach, trener, na-
uczyciel akademicki, od 15 lat związany z  IT. 
Wieloletni wolontariusz PMI, absolwent PMI 
Leadership Institute Master Class. Entuzjasta 
zastosowań AI i ML w zarządzaniu projektami. 
Ultramaratończyk i  nurek jaskiniowy. W pro-
jektach, biegach ultra i nurkowaniu jaskinio-
wym łączy to samo pragnienie ciągłego dosko-
nalenia i przekraczania granic.

Tomasz 
Grochowski

To są miejsca, gdzie jest niesamowita cisza. 

Tam mnie nikt nie znajdzie i nikt nic ode mnie 

nie chce. Poczucie synchronizacji z otoczeniem, 

gdy wpływasz kilkaset metrów w  głąb jakiejś 

jaskini, jest fenomenalne. W Polsce nie mamy 

jaskiń do nurkowania, dlatego to zawsze jest 

większa wyprawa. U nas za to można nurkować 

w  zalanych kopalniach, co daje mi dostęp do 

miejsc nieodwiedzanych przez większość tury-

stów. Nurkowanie jest dla mnie formą medyta-

cji, która wycisza i  daje czas na spędzenie go 

z samym sobą.

Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś przekazać 

naszym Czytelnikom, pasjonatom zarzą-

dzania projektami, członkom i  sympatykom 

PMI?

Budujemy jeden PMI i  łączy nas ten jeden 

PMI. Dlatego zapraszam do udziału w naszych 

projektach wolontariackich i do dołączenia do 

zespołów realizujących coraz to więcej różnych 

projektów, nie tylko lokalnych w oddziałach, ale 

też ogólnopolskich. Gdy już ktoś dołączy, to za-

wsze znajdzie się miejsce i zawsze znajdzie się 

projekt, który można zrealizować. Bo zawsze 

mamy więcej pomysłów niż rąk do pracy, mimo, 

że ludzi jest sporo. 

a  kawę piję z własnego ekspresu, to dużo wy-

godniejsze (i przyjemniejsze) rozwiązanie.

 

Czym zajmujesz się zawodowo dzisiaj i  jaka 

była Twoja ścieżka rozwoju?

Zajmuję się project managementem od 

dobrych 15 lat, w  szczególności w  obszarze 

zwinnym. Wspieram organizacje we wdrażaniu 

zwinności, będąc – modnie mówiąc – Agile Co-

achem. Po studiach rozpocząłem pracę w  du-

żej organizacji FMCG, gdzie uczestniczyłem 

w projekcie IT. Pamiętam do dziś, gdy ówczesny 

dyrektor IT podrzucił mi wydrukowanego PM-

BOK’a. Powiedział, że to jest taka biblia zarzą-

dzania projektami i  jeśli planuję się w tym kie-

runku rozwijać, to powinienem to przeczytać. 

Nie wiem czy zrobił to z dbałości o mój rozwój, 

czy tak mnie nie lubił… Tak rozpocząłem swoją 

drogę. Przez lata byłem w  różnych organiza-

cjach, większych, mniejszych, w  start-upach, 

korporacjach, ale zawsze blisko IT. Tak napraw-

dę ten project management zawsze był gdzieś 

obok.

A co robi Tomek po godzinach? W jaki sposób 

spędzasz swój wolny czas, co dodaje Ci ener-

gii i sił, by dawać z siebie tak dużo na wielu 

polach?

Tutaj mógłbym długo opowiadać, ale z  re-

spektu do czasu czytelników, wymienię tyl-

ko dwie rzeczy. Biegam i  nurkuję. Jeśli chodzi 

o  bieganie, to najchętniej biegam w  górach, 

sam, długo i daleko, najchętniej ultramaratony. 

Ten rok okazał się dla mnie dobrym sezonem 

sportowym. Zawody, w których chciałem wziąć 

udział, ostatecznie odbyły się, co nie było ta-

kie oczywiste jeszcze miesiąc wcześniej. Lubię 

mieć takie jedne porządne zawody w  planie 

rocznym, które motywują mnie, by przez cały 

rok biegać i  trenować. Gdy przychodzi jesień 

i zima, pada, jest śnieg, błoto i ciemno, to nie 

chce Ci się ruszać. Gdy jednak przypomnisz so-

bie, że w wakacje masz pierwszy taki sprawdza-

jący maraton na 50 km, a później zaplanowane 

zawody ultra na ponad 100 km w  górach, to 

zakładasz buty i  idziesz na trening. To bezcen-

ne uczucie po przebiegnięciu 110 km, kilkaset 

metrów przed metą, gdy ledwo ciągniesz nogę 

za nogą, bardziej idziesz niż biegniesz, widzisz 

metę i  jednak jeszcze przyspieszasz. Poziom 

szczęścia: plus tysiąc.

Drugie hobby – może nawet większe – to 

nurkowanie. To taki fantastyczny fast charger. 

Cokolwiek by się później ciężkiego nie działo, 

to nic nie jest dla mnie już problemem. Nurkuję 

w  Polsce, trenuję w  okolicznych bajorach, je-

ziorach czy jakiś zalanych kamieniołomach, ale 

najbardziej uwielbiam nurkowanie w jaskiniach. 

potencjał na szerszą współpracę. Z drugiej stro-

ny, mam wrażenie, że mocno tego potencjału 

jeszcze nie wykorzystujemy. Być może w  wy-

niku pandemii każdy chapter potrzebuje czasu, 

by odnaleźć się na własnym podwórku. Gdy to 

zrobimy, przyjdzie czas na myślenie o  szerszej 

współpracy.

Czy i  w  jaki sposób pandemia wpłynęła na 

Twoje życie – zawodowe i  prywatne? Czy 

dowiedziałeś się o sobie czegoś nowego? Czy 

znalazłeś swój własny sposób, by przetrwać 

i  nie zwariować w  tych nowych wymagają-

cych realiach? 

Najgorsze w lockdownie było to, że zamknię-

to szkoły i moja trójki dzieci od marca była ze 

mną w domu… Sport trochę ratował sytuację. 

Skoro nie można było wyjść, pobiegać, czy po-

jeździć na rowerze, w domu szybko pojawiło się 

trochę sprzętu sportowego. Na tarasie domu 

znalazł się rower spinningowy, który ratował 

mnie z treningami przed letnimi zawodami.

Oczywiście, mocno zmienił się tryb mo-

jej pracy. Pół roku temu przeprowadziłem się 

i nie planowałem mieć nawet biurka w pokoju. 

Wyobrażałem sobie, że biuro jest gdzieś tam 

w mieście, a w domu jest sypialnia, pokój chil-

loutowy, w  którym miło się spędza czas. Ten 

pomysł przegrał po czterech miesiącach pracy 

z kuchni albo kanapy, skąd byłem ciągle wyrzu-

cany. W  końcu postawiłem na stojące biurko, 

żeby przynajmniej nie siedzieć przez cały dzień.

Pandemia sprawiła więc, że jednak mam 

biurko w  domu i  w  sumie dobrze mi z  tym. 

Szczerze mówiąc, nie bardzo mam ochotę prze-

nosić się z powrotem do biura i myślę, że długo 

tam nie wrócę.

Z  domu pracuje mi się trochę wygodniej. 

Mogę później wstać, nie tracę czasu na dojazd, 
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Tomasz Grochowski
Prezes Zarządu

Katarzyna Elżbieta 
Kowalska

Członek Zarządu ds. Finansów

Aneta Wereszczak
Członek Zarządu 

ds. Marketingu i Komunikacji

O  mnie: Agile coach, wykładowca uni-

wersytecki, wolontariusz. Od 17 lat w  IT, 

z czego od 15 blisko zarządzania projekta-

mi. W tym czasie działałem w projektach, 

startupach, transformacjach. Dziś blisko 

mi do zwinności organizacyjnej, podejścia 

DevOps w IT i zastosowań AI w zarządza-

niu projektami.

Mój wolontariat: Jestem tu, bo kiedyś 

wszedłem na chwilę i już zostałem. Zosta-

łem, bo mogę się rozwijać. Najbardziej roz-

wija mnie tu wspieranie innych i dawanie, 

bo mogę.

Plany na kadencję: Jeden zespół z poczu-

ciem, że łączy nas PMI. Przebudowa war-

tości dla naszych kluczowych segmentów 

klientów. Poszerzenie naszej wizji o  cele 

związane ze zrównoważonym rozwojem.

Ulubiona książka: Władca Pierścieni, J.R.R. 

Tolkien

Cytat, z którym się identyfikuję: Change 

or die – Alan Deutschman

Po godzinach: Biegam i nurkuję. Bieganie 

najchętniej ultra w  górach, nurkowanie 

najchętniej w jaskiniach. 

O mnie: Ponad 5 lat w IT i ponad 4 lata przy 

zarządzaniu projektami. Od zawsze wśród 

ludzi i od zawsze jako Servant Leader. Am-

bitna, konkretna i konsekwentna. 

Mój wolontariat: Dołączyłam do PMI, bo 

chciałam dobrze zainwestować swój czas 

wolny – teraz mogę dzielić się moim do-

świadczeniem, uczyć się nowych rzeczy 

i poznawać ciekawych ludzi. 

Plany na kadencję: Kontynuować to, co 

dobre i  ulepszać to, co jeszcze nie zosta-

ło ulepszone. Usprawnić narzędzia, żeby 

wszystkim łatwiej rozliczało się faktury.

Ulubiona książka: Wolę oglądać filmy 

i rozmawiać z ludźmi.

Cytat, z  którym się identyfikuję: Give 

a girl the right shoes, and she can conquer 

the world – Marylin Monroe

Po godzinach: Podróżuję i zwiedzam, cho-

ciaż najbardziej lubię gubić się w nowych 

miejscach, bo dopiero wtedy mogę się 

w nich tak naprawdę odnaleźć. Poza tym 

uciekam... z escape roomów, ale też rowe-

rem przez miasto do lasu oraz z  pomocą 

mojego pionka – innym graczom w  plan-

szówkowej rzeczywistości. Uwielbiam kon-

certy muzyczne. 

O  mnie: Kierownik Projektu, Design Thin-

king coach, wolontariusz. Od 7 lat związa-

na z  zarządzaniem projektami: od projek-

tów transformacyjnych, poprzez projekty 

z  branży IT, a  obecnie marketingowe. Pa-

sjonatka Design Thinking i  rozwijania my-

ślenia kreatywnego.

Mój wolontariat: Jestem tu, bo lubię się 

rozwijać i  wychodzić ze strefy komfortu. 

Lubię zdobywać wiedzę i  realizować ma-

rzenia. Motywuje mnie wspieranie innych.

Plany na kadencję: Wzmacnianie marki 

PMI Poland Chapter w Polsce i na świecie 

poprzez zastosowanie podejścia Design 

Thinking, tak aby jeszcze lepiej komu-

nikować się z  naszymi wolontariuszami, 

członkami stowarzyszenia i  sympatykami. 

Współtworzenie wraz z  wolontariuszami 

PMI PC świetnej organizacji zrzeszającej 

pasjonatów zarządzania projektami.

Ulubiona książka: Twórcza odwaga, Tom 

Kelley, David Kelley

Cytat, z  którym się identyfikuję: Do-

świadczenie jest czymś, co dostajesz, kie-

dy nie dostajesz tego, czego chcesz – Dan 

Stanford

Po godzinach: Uwielbiam podróże i  gór-

skie wędrówki. Zdobywam szczyty Korony 

Gór Polski. 

Zarząd PMI Poland Chapter
kadencja 2020-2022
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Łukasz Strzelec
Członek Zarządu ds. IT

Joanna Adamska
Członek Zarządu 
ds. Wolontariuszy

Dariusz Ciechan
Członek Zarządu 
ds. Członkostwa 

i Administracji

Monika 
Podkowińska
Członek Zarządu 

ds. Rozwoju Zawodowego

O  mnie: Menadżer z  20 letnim 

doświadczeniem w  zarządzaniu 

usługami informatycznymi. Wie-

dzę zdobywałem pracując w wielu 

międzynarodowych firmach infor-

matycznych (centra usług wspól-

nych dla klientów zewnętrznych 

i  wewnętrznych) oraz produkcyj-

nych (audyt wewnętrzny). Byłem 

zaangażowany we wprowadzanie 

zmian procesowych i  organiza-

cyjnych, a  także w  przenoszenie 

usług informatycznych dla Komisji 

Europejskiej. 

Mój wolontariat: Obecność w za-

rządzie PMI PC to dla mnie możli-

wość rozwoju w roli lidera. Jedno-

cześnie jest to szansa na dzielenie 

się doświadczeniem, jakie przez 

lata zdobyłem oraz perspektywa 

spotkań z nietuzinkowymi ludźmi.

Plany na kadencję: Wsparcie 

oddziałów w  zakresie digitalizacji 

dokumentacji, np. cyfrowy pod-

pis dla umów wolontariackich, 

upoważnień, pełnomocnictw, itp. 

Wspólna platforma do organizacji 

wydarzeń online. Ujednolicenie 

narzędzi wewnątrz PMI PC

Ulubiona książka: Wszystkie 

podręczniki ITILa ;)

Cytat, z  którym się identyfiku-

ję: To, że milczę, nie znaczy, że nie 

mam nic do powiedzenia – Jona-

than Carroll

Po godzinach: Gra na perkusji, ro-

wer, wędrówki po górach. 

O  mnie: Doświadczenie zdoby-

wałam w  międzynarodowych or-

ganizacjach, m. in. biorąc udział 

w  tworzeniu biur projektów 

w  branżach medycznej i  IT. Jako 

Team Manager PMO w  firmie Co-

delab jestem odpowiedzialna za 

zespół project managerów, rozwój 

ich kompetencji oraz rozwój PMO. 

Po godzinach rozwijam nowych 

kierowników projektów jako wy-

kładowca na studiach podyplomo-

wych oraz MBA.

Mój wolontariat: Od począt-

ku motywuje mnie do działania 

możliwość wymiany doświad-

czeń, wiedzy i  networking. Przez 

prawie 6 lat byłam Dyrektorem 

Zarządzającym Oddziału w  Szcze-

cinie, który też miałam przyjem-

ność współtworzyć. Brałam udział 

i angażowałam się też w projekty 

i konferencje międzynarodowe.

Plany na kadencję: Przede 

wszystkim zadowoleni wolonta-

riusze w organizacji.

Ulubiona książka: Mort, Terry 

Pratchett

Cytat, z którym się identyfikuję: 

Im więcej z siebie dajesz, tym wię-

cej do Ciebie wraca.

Po godzinach: Czytam, podró-

żuję, zbieram żaby i  wspieram Li-

verpool FC. 

O  mnie: Wieloletni kierownik 

projektów oraz programów z  mię-

dzynarodowym doświadczeniem. 

Współpracuję z  organizacjami 

w  celu ich transformacji i  rozwo-

ju w  nich zarządzania projektami. 

Przekazuję wiedzę praktyczną 

studentom studiów podyplomo-

wych oraz uczestnikom prowa-

dzonych szkoleń i warsztatów.

Mój wolontariat: Zostałem zapro-

szony do rozwoju PMI w  Toruniu 

i  tak działam od 5 lat. Motywuje 

mnie praca z  ludźmi i satysfakcja 

z ukończonych projektów. 

Plany na kadencję: Wzmocnienie 

aktywnej społeczności członków 

PMI PC poprzez stworzenie dla 

nich systemu korzyści. Zwięk-

szenie znaczenia “Projektu Roku 

PMI PC”.

Ulubiona książka: Jadłonomia 

Marty Dymek i Znaczy Kapitan 

Karola Olgierda Borchardta

Cytat, z którym się identyfikuję: 

Nie słowa, a czyny

Po godzinach: Żagle, żużel i tańce 

(zwłaszcza angolskie). 

O  mnie: Jestem doświadczonym 

kierownikiem projektu oraz eks-

pertem PMO. Obecnie wdrażam 

standardy, tworzę programy roz-

wojowe i  buduję kulturę zarzą-

dzania projektami w  jednej z  naj-

większych grup kapitałowych 

w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mój wolontariat: Dołączyłam 

6 lat temu do pierwszej edycji 

Project Management Kids Camp 

i  jestem do dzisiaj, tworząc war-

tość PMI wraz z pełnymi pasji wo-

lontariuszami.

Plany na kadencję: Rozwój 

współpracy PMI z  administracją 

publiczną, tłumaczenie PMBOK 

7, budowanie świadomości wśród 

społeczności PMI odnośnie no-

wych produktów i  certyfikacji, 

które wprowadza PMI Global – np. 

Disciplined Agile.

Ulubiona książka: Ostatnio wy-

bieram dobry film, np. Ania, nie 

Anna (nowa wersja Ani z  Zielone-

go Wzgórza), The Crown, zawsze 

chętnie powracam do Forresta 

Gump lub Pożegnania z Afryką.

Cytat, z  którym się identyfiku-

ję: Wyzwania są naturalną drogą 

rozwoju

Po godzinach: Energię i inspirację 

czerpię z  egzotycznych podróży. 

Jeżdżę na rowerze, uwielbiam spo-

tkania z ciekawymi ludźmi. 

Strefa PMI, nr 30, wrzesień 2020, www.strefapmi.pl 47

http://www.strefapmi.pl


Magdalena 
Sobantka

Członek Zarządu 
ds. Rozwoju Regionalnego

Przemysław 
Kotecki

Członek Zarządu 
ds. Kontaktu z Biznesem

Damian Szczesny
Członek Zarządu 

ds. Edukacji i Współpracy 
z Uczelniami

Patrycja Skibińska
Członek Zarządu 

ds. Programów i Wydarzeń

O  mnie: Project Manager w  fir-

mie Atos PGS we Wrocławiu. Od 

4,5 roku związana z branżą IT. 

Mój wolontariat: Brałam udział 

w wielu inicjatywach organizo-

wanych przez PMI Wrocław i po-

stanowiłam, że chcę się bardziej 

zaangażować w świat project ma-

nagementu. Dostałam propozycję 

objęcia stanowiska Wicedyrektora 

ds. Finansów i nie wahałam się ani 

chwili. PMI to organizacja pełna 

fantastycznych ludzi, z  którymi 

chce się tworzyć kolejne i kolejne 

projekty. 

Plany na kadencję: Zgodnie 

z  naszym hasłem: One PMI, One 

Team – współtworzyć z  pozosta-

łymi członkami zarządu, dyrekto-

rami oddziałów i  wszystkimi wo-

lontariuszami organizację, która 

powiększa grono sympatyków za-

rządzania projektami w  całej Pol-

sce. Ważne jest dla mnie, by każdy 

czuł, że to jest miejsce, w którym 

może się rozwijać, poszerzać swo-

ją wiedzę z  zakresu zarządzania 

projektami i  dzielić doświadcze-

niem z innymi.

Ulubiona książka: Big Magic: Cre-

ative Living Beyond Fear, Elizabeth 

Gilbert. 

Cytat, z którym się identyfikuję: 

Nigdy nie rezygnuj z  osiągnięcia 

celu tylko dlatego, że osiągnięcie 

go wymaga czasu. Czas i tak upły-

nie. – H. Jackson Brown Jr.

Po godzinach: PMI przecież! ;) Je-

stem typem organizatora, więc or-

ganizacja wszelakich podróży, im-

prez, spotkań. Grywam na pianinie. 

Kocham fotografię, szczególnie 

czarno-białą.

O  mnie: Obecnie wspomagam 

przygotowanie Netguru do tego, 

co przyniesie przyszłość :) Do-

świadczenie projektowe zdo-

bywałem głównie w  tematach 

technologicznych oraz M&A. Lubię 

działalność społeczną. 

Mój wolontariat: Lubię działać 

z  ludźmi, których motywuje zmia-

na rzeczywistości na lepsze. Tym 

bardziej, jeżeli robią to społecznie. 

Plany na kadencję: Budowa eko-

systemu partnerstw PMI dostar-

czających wzajemnych korzyści 

jego członkom. 

Ulubiona książka: Trudny wybór 

;) Jedną z  najciekawszych serii 

fantasy jaką czytałem jest Male-

zjańska Księga Poległych Stevena 

Eriksona.

Cytat, z którym się identyfikuję: 

Kreuj swoją rzeczywistość.

Po godzinach: Żagle, fantastyka, 

gry planszowe. 

O  mnie: Farmaceuta, pracownik 

Gdańskiego Uniwersytetu Me-

dycznego. Aptekarz, który nie 

chciał pracować w  aptece; na-

uczyciel akademicki, który nie 

chciał uczyć i  badacz w  dziedzi-

nie, którą nie chciał się zajmować. 

Z  czasem przekonałem się, że 

wszystko to potrafi dać niesamo-

witą satysfakcję :) 

Mój wolontariat: Lubię robić coś, 

co przyczynia się do rozwoju – 

osobistego, ale też ludzi, którzy są 

w  moim otoczeniu. W  PMI mam 

taką możliwość i  to mnie moty-

wuje, podobnie jak praca z ludźmi, 

którzy mają ogromną energię do 

kształtowania i  zmieniania swoje-

go środowiska.

Plany na kadencję: Zbudowa-

nie społeczności zaangażowanej 

w  szeroko rozumianą współpracę 

PMI z  uczelniami i  szkołami. Po-

głębienie współpracy z  obecnymi 

partnerami oraz pozyskanie no-

wych. 

Ulubiona książka: Myślę, że 

z  pierwszą dziesiątką byłby pro-

blem :) Niech będzie jednak Walter 

Isaacson – Innowatorzy.

Po godzinach: Bieganie, czytanie, 

długie spacery - najlepiej po miej-

scach, których nie znam. 

O  mnie: Mam wrażenie, że poza 

korporacją zarządzanie projektami 

towarzyszy mi od zawsze, zawo-

dowo od 9 lat. Każda współpraca 

przy projekcie daje zupełnie inne 

doświadczenie, wiedzę, umiejęt-

ności i przede wszystkim ludzi, na-

pędzając tym samym do kolejnych 

wyzwań. Obecnie w  roli kierowni-

ka projektów i tranzycji IT z entu-

zjazmem doświadczam nowego.

Mój wolontariat: dobre prakty-

ki PMI wspierają mój rozwój od 

czasu studiów i niesamowite jest 

to, że teraz mam możliwość doło-

żenia cegiełki od siebie. Zyskany 

czas ostatniego półrocza udało 

się przełożyć na współpracę z pa-

sjonatami zarządzania projektami, 

a pozytywna energia wolontariatu 

bardzo szybko mnie pochłonęła.

Plany na kadencję: ŁączyNasPMI – 

synchronizacja, wirtualizacja oraz 

rozwój wydarzeń to współpraca 

wszystkich oddziałów PMI w Pol-

sce, a tym samym poszerzenie do-

stępności oraz wzmocnienie war-

tości wydarzeń dla wolontariuszy, 

członków, pasjonatów zarządza-

nia oraz osób poszukujących naj-

lepszych praktyk.

Ulubiona książka: Ciężko mi 

wskazać ulubioną, ale często się-

gam po biografie i literaturę faktu.

Cytat, z którym się identyfikuję: 

W codziennej współpracy – Wydo-

bywaj z  ludzi to co w  nich najlep-

sze – Brian Tracy

Po godzinach: Realizacja tego, 

czego jeszcze nie zrobiłam, tak 

więc w ciągłym ruchu :) 
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Project Management Institute Poland Chapter to 12 oddziałów
i kilkuset członków w całej Polsce, hołdujących statutowej misji:

Promować profesjonalizm w zarządzaniu 
projektami w biznesie, organizacjach 
i ośrodkach akademickich, we współpracy z PMI.

zniżki na wydarzenia 
organizowane przez PMI Poland 
Chapter i oddziały lokalne

zniżki na szkolenia organizowane przez firmy współpracujące 
z PMI Poland Chapter

bezpłatnej prenumeraty drukowanej wersji „Strefy PMI” 
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wstępu na ciekawe seminaria, konferencje i warsztaty 
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i ResearchConferences, seminariach SeminarsWorld® 
i eSeminarsWorld

dostęp do globalnej bazy ofert pracy za pośrednictwem CareerHeadquarters 
i edytora spersonalizowanej ścieżki kariery PMI Career Framework

zniżki na egzaminy PMI 
i re-certyfikację
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wyświetlanych slajdów zostało mocno zmini-

malizowane, a tym samym dobrze było wszyst-

kich słychać i  widać. To co na pewno można 

by jeszcze poprawić, to interakcje pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami – możliwość rozmowy 

i  zadawania pytań była ograniczona do czatu, 

bo były pewne trudności z uruchamianiem gło-

su. To jednak nie powtrzymało nikogo i dyskusje 

również toczyły się w tle, niektórzy dodatkowo 

dzielili się własnymi doświadczeniami i  cieka-

wymi przykładami. A  żeby zrekompensować 

uczestnikom tradycyjny networking, który 

w  normalnych warunkach odbywałby się pod-

czas przerwy na kawę, zorganizowano wirtualną 

kawę kilka dni po konferencji, aby uczestnicy 

mogli zwyczajnie ze sobą porozmawiać, omówić 

wrażenia i podzielić się własnymi przemyślenia-

mi i  przykładami. Sama od kilku lat pomagam 

przy organizacji konferencji oraz innych spo-

tkań praktyków zarządzania projektami i wiem, 

jakie to trudne zadanie. Tym bardziej wirtualne 

wydarzenie na taką skalę nie jest proste i  tu 

chciałabym podkreślić, że pozytywnie mnie ta 

której tematem przewodnim było: Adaptacja 

i reorganizacja. Projekty w czasach pandemii.

Strona organizacyjna 
oczami prelegenta

Wydarzenie zorganizowane zostało przez PM 

Gang Anny Jaszczołt, która wysoko postawiła 

sobie poprzeczkę. W kilka tygodni udało się zre-

alizować ciekawą i  spójną w swojej treści kon-

ferencję. Cały event trwał dwa dni, 1 i  2 lipca, 

po 4,5 godziny każdego dnia. Jako osoba, która 

uczestniczyła w nim, ale też występowała, by-

łam pod wrażeniem zarządzenia ryzykiem – na 

wypadek problemów z łącznością zespół, który 

prowadził konferencję był w  dwóch lokaliza-

cjach, tak aby w  razie czego spokojnie można 

było dalej kontynuować spotkanie. Prelegenci 

z  kilkudniowym wyprzedzeniem obywali pró-

by, podczas których poznawali także narzędzie, 

z  jakiego korzystano podczas konferencji. Pre-

zentacje prelegentów były zgrane wcześniej do 

platformy, dzięki czemu ryzyko zawieszenia się 

Wraz z pandemią wkroczyliśmy w nową erę 

wydarzeń organizowanych online. Warsztaty, 

szkolenia, webinary, seminaria, konferencje – 

od kilku miesięcy wszystko odbywa się zdal-

nie. Z jednej strony to bardzo dobrze, bo dalej 

możemy zdobywać nową wiedzę, dzielić się 

doświadczeniami, poznawać nowe narzędzia, 

jednym słowem rozwijamy się. Z drugiej stro-

ny, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, 

jest tego całe mnóstwo, w zasadzie każdego 

dnia mamy możliwość coś dla siebie znaleźć.

Zależy nam jednak nadal na tym by wziąć 

udział w  czymś ciekawym, co przyniesie nam 

wartość – będzie dobrej jakości. A  o  jakość 

wyjątkowo musimy zadbać w  wydarzeniu or-

ganizowanym online. Przyciągnąć uczestników, 

zwłaszcza na płatne wydarzenie, gdzie w  tym 

samym czasie organizowanych jest kilka innych, 

darmowych, z  pewnością do najłatwiejszych 

nie należy, dlatego wyjątkowo musimy zadbać 

o  tematykę. W  lipcu uczestniczyłam, jako pre-

legent i  uczestnik, w  konferencji #PmTalks, 

Adaptacja i reorganizacja. 
Projekty w czasach pandemii
Konferencja online #PmTalks  
Ada Grzenkowicz
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Certyfikowany Project Manager, RTE, Scrum 
Master i Agile Coach. Od 2013 r. wolontariusz 
PMI PC Gdańsk Branch. Zawodowo Scrum Ma-
ster i  Agile Coach w  Nordei. Nieustannie roz-
wija swoje kompetencje, entuzjastka zwinnego 
podejścia do zarządzania projektami. Trener 
i  mentor w  zakresie zarządzania projektami 
oraz komunikacji. Z wykształcenia filolog rosyj-
ski i fotograf. W wolnym czasie uwielbia goto-
wać, grać w squasha i  czytać książki. Chcesz 
pozostać w kontakcie, podzielić się opinią o jej 
artykule lub polecić interesujące narzędzie, na-
pisz na: ada.grzenkowicz@pmi.org.pl.

Ada 
Grzenkowicz

produkcyjnego, w którym zamówienia w czasie 

pandemii znacząco wzrosły, firmy ubezpiecze-

niowej i  opracowywania strategii w  kryzysie, 

czy o tym kiedy możliwość komunikacji twarzą 

w twarz zostaje nam zabrana i przełączamy się 

na 100% pracę zdalną w zwinnych projektach. 

Temat komunikacji pojawiał się kilkukrotnie, 

jednak zawsze na innym przykładzie. Była pre-

zentacja firmy Netguru, na co dzień pracującej 

zdalnie, a mimo to nadzwyczajna sytuacja, jaka 

pojawiła się w  tym roku wymusiła i  na tej or-

ganizacji pewne zmiany. Pojawiła się także 

prelekcja, w której Arek Podżorski podzielił się 

swoimi kilkuletnimi doświadczeniami w  pracy 

z zespołami wielokulturowymi. 

Organizatorzy pomyśleli również o  dodatko-

wych elementach. Poza tradycyjnymi prezen-

tacjami, wszystkie prelekcje zostały nagrane, 

co akurat w przypadku konferencji online było 

łatwiejsze w organizacji, i w zasadzie już zaraz 

po jej zakończeniu każdy otrzymał link do pre-

zentacji, nagrań prelekcji, a  także mały bonus 

w  postaci notatek wizualnych przygotowy-

wanych na żywo podczas trwania wydarzenia 

przez Ankę (www.rysAnka.pl). Oprócz odpłat-

nych biletów, dla osób które w wyniku pandemii 

straciły pracę była także możliwość otrzymania 

darmowej wejściówki, wystarczyło jedynie wy-

pełnić ankietę.

 

Kolejne #PmTalks ...?

Już jesienią ma odbyć się kolejna edycja konfe-

rencji #PmTalks, i jestem ciekawa, kto się poja-

wi i jakie tematy będą poruszane. To wydarzenie 

bogate było w różnorodność branż i ciekawych 

praktyków i z niecierpliwością czekam na szcze-

góły kolejnego. Ci, których ominęła pierwsza 

edycja, a  chcieliby mimo wszystko odsłuchać 

wystąpień, mają możliwość wykupienia do nich 

dostępu na stronie www.annajaszczolt.com. 

biznesowej Happy Melly i  współzałożycielem 

sieci Agile Lean Europe. Pomaga organizacjom 

przetrwać w XXI wieku i  osiągnąć większe za-

angażowanie i szybsze wyniki. Prezentacja Jur-

gena przydatna była tym, którzy chcą wdrożyć 

w swojej pracy z sukcesem praktyki wzmacnia-

jące innowacje. W godzinę Jurgen przedstawił 

kilka konkretnych narzędzi oraz ich zastoso-

wanie na podstawie swojej najnowszej książki, 

podkreślając także jak istotna w  dzisiejszych 

czasach jest innowacyjność. 

Ciekawie było także podczas debaty mode-

rowanej przez organizatorkę, Annę Jaszczołt, 

w  której spotkały się dwie zupełnie różne oso-

bowości, Mąłgorzata Kusyk, właścicielka 

AgilePMO i  Igor Mróz, właściciel Zero Bullshit 

Management. Jakie trendy w projektach wywo-

łała pandemia? – było pytaniem, na jakie odpo-

wiadali Gosia i  Igor. Kto choć odrobinę zna tę 

dwójkę, wie dobrze, że zawsze mają dużo do po-

wiedzenia, a zadane pytanie i forma debaty była 

idealna do poprowadzenia interesującej dyskusji. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się pre-

zentacja Katarzyny Kosickiej-Polak, radcy 

prawnego, czego dowodem był fakt, że zosta-

ła ona zasypana wieloma pytaniami. Poruszyła 

aspekty prawne, wyjaśniła fakty i  mity zwią-

zane z  pandemią, problemy wiążące się z  co-

dziennym funkcjonowaniem przedsiębiorców 

i  pracowników. W  jasny i  przejrzysty sposób 

podzieliła się swoją wiedzą i zwróciła uwagę na 

ważne aspekty, jakie wywołały problemy i  do-

tknęły wielu z nas od marca b.r., w tym pojęcie 

„siły wyższej”, zmiany umów np. wynajmu, czy 

pracy zdalnej i przeniesienie biznesów do strefy 

online.

Pojawiły się także prelekcje praktyków i  ich 

przykłady z codziennej pracy projektowej powią-

zane z pandemią. Był przykład przedsiębiorstwa 

konferencja zaskoczyła. Zresztą nie tylko strona 

organizacyjna była na doskonałym poziomie. 

Program i relacja oczami 
uczestnika

Webinary czy seminaria, które trwają krócej 

są na pewno łatwiejsze. Konferencja online to 

już kilkugodzinne wydarzenie i  wymaga ono 

skrupulatnego przygotowania się do niego. Naj-

ważniejsi muszą być uczestnicy, którzy będą 

w  stanie przez kilka godzin uważnie słuchać 

kilku prezentacji, i trzeba ich przyciągnąć odpo-

wiednią tematyką i  dobrze zbudowanym, spój-

nym programem. Tu wychodzę z moich „butów 

prelegenta” i  jako uczestnik całej konferencji 

podzielę się swoją opinią. Program konferencji 

#PmTalks zaskoczył mnie swoją różnorodnością 

i  tym, że wszystko spinało się w  jedną całość. 

Bazą był temat przewodni, czyli wspomniane 

już wcześniej: Adaptacja i reorganizacja. Projek-

ty w czasach pandemii. Pojawiły się prezentacje 

z  różnych branż, prowadzone różnymi metoda-

mi, były case study firm, były też prezentacje 

„miękkie” – o zarządzaniu, przywództwie, komu-

nikacji i motywacji. 

Podczas konferencji #PmTalks odbyło się 11 

prezentacji oraz debata. Pierwszy dzień otwie-

rała znakomita Susanne Madsen, autorka 

The Power of Project Leadership i  The Project 

Management Coaching Workbook, trenerka 

przywództwa i  konsultantka, która oczywiście 

poruszyła temat przywództwa w  czasach nie-

pewności, z  jaką wszystkim nam przyszło się 

ostatnio zmierzyć. Drugim gościem specjalnym, 

który zamykał to wydarzenie był Jurgen Appe-

lo, autor Management 3.0, How to Change the 

World, Managing for Happiness oraz Startup, 

Scaleup, Screwup. Jurgen jest prezesem sieci 
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lotu, zarówno technicznie jak i formalnie. Mó-
wimy wtedy, że samolot jest zdatny do lotu. 
Sprawa wydaje się prosta, jeśli chodzi o małą 
liczbę samolotów. A co, jeśli firmy lotnicze po-
siadają ich setki w swoich flotach? Czas naj-
wyższy zadać pytanie, gdzie w tym wszystkim 
jest zarządzanie, skoro mówimy o sztywnych 
procedurach.

Wielkie projekty 
wymagają specjalnych 
rozwiązań

CAMO to skrót od angielskiej nazwy „Con-
tinuing Airworthiness Management Organi-
zation”, czyli Organizacja Zarządzania Ciągłą 
Zdatnością do Lotu. Dział ten ma za zadanie 
w imieniu użytkownika statków powietrznych 
zarządzać ich gotowością do lotu.

Każdego ranka grono specjalistów spotyka 
się, by ustalić plan działań na najbliższy dzień. 
Jeden zespół decyduje o losach kilkudziesięciu 

dopatrzenia, przeoczenia czy odstępstwa od 
procedur mogą doprowadzić do sytuacji nie-
bezpiecznych, które stają się rzeczywistym 
zagrożeniem życia pasażerów na pokładzie. 
Ale jak to wszystko pogodzić? Na świecie la-
tają setki typów samolotów, każdy z nich jest 
inny i do każdego należy zastosować indywi-
dualne podejście i to w dodatku w jak najkrót-
szym czasie.

Procedury, procedury 
i jeszcze raz procedury

Lotnictwo jest dziś najbardziej uregulowa-
ną gałęzią przemysłu i  transportu. Regulacje 
rządzą całym procesem życia samolotu, już 
od projektu, przez produkcję oraz okres jego 
użytkowania. W 2009 roku przepisy Unii Eu-
ropejskiej wymusiły uporządkowanie zagad-
nień eksploatacji samolotów. Na mocy tych 
przepisów, właściciel musi zapewnić, że sa-
molot pozostaje w  gotowości do wykonania 

Patrząc na sztywne zasady panujące na 
lotnisku, określone procedury odpraw, od-
lotu samolotów… wielu z nas myśli, że całe 
lotnictwo opiera się na ściśle określonych 
zasadach. A co, jeśli powiemy, że lotnictwo 
to jeden wielki projekt?

Chyba każdy z nas spotkał się kiedyś z opóź-
nieniami w realizacji projektów czy zmianą ich 
zakresu. To ryzyko jest niejako wkalkulowa-
ne w projekt i  zawsze jest brane pod uwagę. 
Zastanówmy się chwilę, czy będąc w sali od-
praw kiedykolwiek słyszeliśmy komunikat, że 
samolot nie odleci, a lot został odwołany, bo 
pracownicy nie wyrobili się w czasie przy jego 
obsłudze? W  tym miejscu rodzi się pytanie, 
jak zarządzać samolotami, by wszystko zosta-
ło dostarczone na czas? 

W  lotnictwie wszystko musi być na czas 
i  zgodnie z  ustalonym wcześniej zakresem. 
Obsługa techniczna samolotów zawsze prze-
biega według rygorystycznych procedur i musi 
być wykonana w  określonym terminie. Nie-
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Projekt – samolot
Zarządzanie zdatnością do lotu 
Paweł Karelus, Mateusz Szymborski
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Zawodowo Inżynier Zarządzania Ciągłą Zdat-
nością do Lotu. Łączy pracę z  pasją do lot-
nictwa. Doktorant Politechniki Warszawskiej, 
także w tematyce Zdatności do Lotu. Stara się 
wdrażać podejście projektowe w swoje działa-
nia. Przecieranie szlaków to jego specjalność. 
Po godzinach fotografuje i jeździ rowerem.

Pracuje jako Project Manager w firmie produk-
cyjnej. Doktorant Politechniki Warszawskiej 
zajmujący się tematyką project governance. Za 
sobą ma ukończone liczne kursy dotyczące za-
rządzania projektami, w tym IPMA-D. Lubi an-
gażować się w coraz to nowe przedsięwzięcia. 
Zainteresowany nowoczesnym podejściem do 
zarządzania projektami oraz technologią. Pry-
watnie fan rolek i pływania.

Paweł 
Karelus

Mateusz 
Szymborski

W czasie takiej obsługi samolot nie dość, że 
jest wyłączony z eksploatacji, to jeszcze wy-
dawane są duże pieniądze. Inżynierowie chcie-
liby oczywiście wykonywać wszystkie zadania 
obsługowe z  odpowiednim wyprzedzeniem – 
marginesem bezpieczeństwa, ekonomiści na-
tomiast nie chcieliby ich wykonywać wcale. 
Źle planowana obsługa techniczna to balan-
sowanie między katastrofą a  bankructwem. 
Należy tak zbilansować częstotliwość tych 
zadań, aby latanie było zarówno bezpieczne 
jak i opłacalne. I to zadanie dla CAMO! 

Po wykonanym przeglądzie dokumentacja 
trafia z powrotem do działu CAMO. Inżyniero-
wie weryfikują zapisy z  obsługi, przeszukując 
je pod kątem ewentualnych odstępstw, czy 
dodatkowych czynności, które mogą wpłynąć 
na dalszą eksploatację Wszelkie wykonane 
czynności są przez nich odnotowywane oraz 
wdrażane do Programu Obsługi, jeśli jest to 
konieczne. Na podstawie dokumentacji obsłu-
gowej rejestruje się wykonania poszczególnych 
zadań oraz planuje następne, zamykając koło. 

Można zatem powiedzieć, że zarządzanie 
ciągłą zdatnością do lotu jest zarówno fun-
damentem jak i wierzchołkiem całej piramidy 
obsługi technicznej samolotów, ale też pira-
midy bezpieczeństwa, dzięki której latanie 
jest dziś najbezpieczniejszą formą transportu 
na świecie. 

sy prowadzona jest dokumentacja samolotu, 
wykonanych obsług, zainstalowanych kom-
ponentów, wykonanych napraw czy mody-
fikacji. Z  każdego z  tych rejestrów wynikają 
inne wymagania obsługowe, które potem mu-
szą zostać przeanalizowane, ocenione, wdro-
żone i wykonywane z zadaną częstotliwością. 
Zaplanowanie czynności we właściwym 
czasie jest właśnie głównym zadaniem 
zespołu CAMO. Dla każdego samolotu we 
flocie opracowują oni Program Obsługi 
Technicznej – dokument będący bazą za-
rządzania, w  oparciu o  który kontroluje się 
status każdego zadania czy komponentu. Do 
takiego programu wdraża się zalecenia produ-
centa samolotu, producentów komponentów, 
czy inne wymagania narzucone z  góry przez 
władze lotnicze. 

Właściwa, specjalistyczna analiza takich 
wymagań to codzienność inżynierów. Jednak 
nic nie dzieje się wedle uznania i bez kontroli. 
Lotnictwo to praca zespołowa. Działa dobrze 
i  bezpiecznie dzięki wieloetapowym weryfi-
kacjom. Dział zarządzania zdatnością do lotu 
pracuje na wspólny sukces. Obowiązki dele-
gowane są wedle doświadczenia pracowników, 
jednakże zawsze potem następuje kontrola. 
Jej szczegółowość oczywiście zależy od złożo-
ności i istotności wykonywanego zadania, ale 
każda czynność przechodzi co najmniej przez 
dwie pary rąk i oczu inżynierów. Ma to na celu 
wyeliminowanie błędu niewłaściwej interpre-
tacji czy ominięcia pewnych szczegółów. Jeśli 
ewentualne pomyłki nie zostaną wypatrzone 
na czas, mogą spowodować efekt domina, bę-
dąc przyczyną dla błędnie wykonanych czyn-
ności przez mechaników.

Balans między katastrofą 
a bankructwem

Samolot musi na siebie zarabiać, a żeby zara-
biał musi latać. Przeglądy techniczne, w cza-
sie których samolot jest obsługiwany, mogą 
trwać od kilku godzin dla zadań wykonywa-
nych co tydzień, czy co miesiąc, do nawet 
kilku tygodni dla dużych przeglądów struktu-
ralnych. Wymaga to zaangażowania kilkudzie-
sięciu osób: planistów, logistyków, mechani-
ków, a  przed tym wielu tygodni planowania, 
aby być pewnym, że wszystkie wymagane 
czynności zostaną wykonane. Zespół CAMO 
planuje przeglądy techniczne grupując zada-
nia o podobnym terminie wykonania. Niektóre 
z nich przesuwane są w czasie – wykonywa-
ne wcześniej, ale pozwala to oszczędzić czas 
i  pieniądze dzięki przeprowadzeniu dodatko-
wych inspekcji niejako „przy okazji” innych. 

samolotów, a  zarazem odpowiada pośrednio 
za życie setek tysięcy podróżujących każdego 
dnia ludzi. To oni zarządzają samolotami i dba-
ją o to, aby każdy lot odbył się bezpiecznie.

Jeden samolot – wiele 
małych problemów, dużo 
samolotów...?

Samolot to tętniący życiem organizm skła-
dający się z  tysięcy komponentów. Mówimy 
tu o  ogromnych silnikach, czy rozkładanym 
podwoziu. Ale samolot to także mniejsze ele-
menty, takie jak baterie, filtry oleju, gaśnice 
czy generatory tlenowe, których pasażero-
wie użyją w sytuacji awaryjnej. Każdy z tych 
komponentów posiada z góry narzucone limi-
ty, ograniczenia i zadania obsługowe, których 
wykonanie co zadany czas (interwał) zapew-
nia bezpieczną eksploatację samolotu. 

Dla lepszego zobrazowania posłużmy się 
przykładem gaśnicy samochodowej, która 
ma ściśle określony okres legalizacji. Gdy ten 
upłynie, musi zostać sprawdzona i  zalegali-
zowana ponownie. Podobnie jest z gaśnicami 
w samolocie. Mamy zarówno gaśnice ręczne, 
zainstalowane w  kabinie pasażerskiej, czy 
kokpicie, ale także gaśnice pół- i  automa-
tyczne, które odpowiadają za gaszenie toa-
let, przedziałów bagażowych oraz silników. 
Sprawdzenia i  remonty takich gaśnic muszą 
być wykonane dokładnie tak, jak zaleca pro-
ducent, bo przecież z  płonącego samolo-
tu – inaczej niż z samochodu – nie możemy 
po prostu uciec, gdy gaśnica nie zadziała. 

Wyobraźmy sobie, że na średniej wielkości 
nowoczesnym samolocie regionalnym takich 
zadań obsługowych jest około 1,5 tysiąca. 
Każde z  nich ma różny interwał (1 dzień, ty-
dzień, miesiąc, czy określoną liczbę przela-
tanych godzin) i może dotyczyć nawet kilku-
dziesięciu pojedynczych komponentów, gdzie 
każdy z nich ma inną datę ważności. Daje to 
dobrze ponad 2 000 pozycji, dla których mu-
simy znać dane ostatniego wykonania, aby 
skutecznie planować kolejne wystąpienie ob-
sługi. A co, jeśli we flocie średniej wielkości li-
nii lotniczej jest około 80 samolotów kilkuna-
stu różnych typów? Generuje to już 160 000 
czynności, którymi trzeba zarządzać w zupeł-
nie odmienny sposób, uwzględniając wymaga-
nia stawiane konkretnie pod dany model.

Mądrze zarządzać, 
czyli jak?

Prawo lotnicze stanowi bazę dla procesu za-
rządzania. W  oparciu o  poszczególne przepi-
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Moje (i pewnie nie tylko) doświadczenia projek-
towe pokazują, że jeden z  kluczowych obsza-
rów do usprawnień w każdym projekcie to pre-
cyzowanie wymagań z klientem. Każde, nawet 
idealnie, według nas, zdefiniowane wymaganie, 
zawsze może stać się jeszcze lepsze, bardziej 
szczegółowe. Autor książki i wydanego w tym 
roku audiobooka daje nam obszerny prze-
wodnik, który bez wątpienia poszerzy Waszą 
świadomość w  obszarze tworzenia wymagań 
zgodnych z oczekiwaniami klienta. Prawdziwa 
potrzeba biznesowa przełożona na właściwie 
zdefiniowane wymagania jest drogą do suk-
cesu. Rzeczywiste potrzeby są z  natury ukry-
te, a to stanowi trudność w prawidłowym ich 
określeniu.

Jaką perspektywę można zobaczyć w tej pu-
blikacji? Jest to z jednej strony pokazanie różnic, 
jakie pojawiają się w postrzeganiu perspektywy 
danego rozwiązania przez klienta oraz przez 
jego wykonawcę, zaś z  drugiej strony podkre-
ślenie efektów synergii, płynących z wzajemnej 
współpracy nad precyzyjnymi wymaganiami. 
Ten przewodnik to opisane techniki zbierania 

wymagań, algorytmów postępowania, które 
ułatwią „obchodzenie się z konkretami”. Jest to 
zbiór narzędzi do zarządzania priorytetami, czyli 

„Czary-Mary z priorytetami!” 
Do audiobooka, bo taką wersję publikacji 

miałam okazję poznać, dołączone są schematy 
graficzne i konkretne przykłady do wykorzysta-
nia od zaraz w praktyce. Autor pokazuje również 
styl komunikacji NVC na przykładzie rozmowy 
o  wymaganiach i  odbiorach funkcjonalności 
przez klienta, który nie kryje swojego nieza-
dowolenia z efektu wykonanej pracy. W końcu 
komunikacja to jedno z  głównych „narzędzi” 
definiowania wymagań. Dla mnie rozważania 
i  przemyślenia autora to połączenie bardzo 
analitycznego myślenia z nastawieniem na po-
trzeby klienta i  próbę ich zrozumienia. Podsu-
mowując – jeżeli pracujesz z wymaganiami, ten 
audiobook jest dla Ciebie. 

Michał Bartyzel, Oprogramowanie szyte na 
miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, 
czego chce, Wydanie II – Audiobook, Wydaw-
nictwo Helion, Gliwice 2020

Dobrze to zdefiniuj! 
Praktyczny 
audiobook 
o wymaganiach  
Kamila Czerniak

Wakacje to okres, kiedy przyjemnie jest sięgnąć 
po lekką lekturę, która nie tylko nas rozluźni, 
ale także wniesie do naszego życia odrobinę 
świeżości (niezależnie, czy mówimy tu o życiu 
prywatnym, czy też zawodowym). Ta książ-
ka właśnie taka jest. Czy czytasz ją leżąc na 
plaży, czy siedząc w  tramwaju, uśmiechasz 
się na widok kolejnych porównań do słynnych 
filmów, postaci, książek, jednocześnie śledząc 
cały proces tworzenia nowego oprogramowa-
nia w oparciu o zwinne zarządzanie. Zaczynasz 
od Pana Samochodzika i  tworzenia oprogra-
mowania, poprzez przypomnienie sobie Damy 
z  łasiczką, dalej już jesteś ugotowany i nie je-
steś w stanie oderwać się od książki. No bo jak 
się można oderwać, gdy tuż za rogiem czai się 
żeglowanie i obieranie cebuli, a potem wyścig, 
bieganie z pustymi taczkami i zakończenie woj-
ny. Na koniec lekcja anatomii (no i mniej przy-
jemne) ogarnianie kuwety. To tylko niektóre 
rozdziały, na które natkniecie się czytając tę 
pozycję. 

Dla mnie, jako czytelnika, niezwykle istotne 
jest to, że autor książki jest specjalistą w dzie-
dzinie, o której pisze. Czuje się w niej tak dobrze, 
że pozwala sobie na swobodne żarty i porówna-
nia, ucząc czytelników prawidłowego podejścia 
do agile, praktyki i  rozwiązywania problemów, 
nie zapominając przy tym o  dobrym humorze 
i interesujących anegdotach. 

Wiem, że książka była wydana wcześniej, jed-
nak wersja rozszerzona, którą Wam polecam 
dodatkowo zawiera mnóstwo diagramów, wy-
kresów, ilustracji, które pomogą w  lepszym 
zrozumieniu kontekstu oraz ułatwią codzienną 
pracę początkującego Scrum Mastera. Niestety 
w  kontekście samego zarządzania projektami, 
nie można znaleźć zbyt wielu informacji. Za-
pewne jest to zabieg, który miał na celu peł-
ne skupienie się na Scrumie oraz opisanie tego 
tematu od a  do z, niemniej mi, jako PM-owi, 
zabrakło przynajmniej minimalnego powiązania 
z tematem zarządzania projektami, omówienia 
zależności oraz wskazania kilku podstawowych 
rad do współpracy pomiędzy Scrum Masterem – 
Project Managerem oraz Product Ownerem. 

Na uwagę zasługuje też ogromna liczba od-
wołań do pracy zespołowej, duża liczba przy-
kładów jej wykorzystania na co dzień, mobili-
zacji poszczególnych osób do uaktywniania się 
do życia w zespole oraz zaangażowania, które 
po pewnym czasie zamieni się w  prawdziwy 
wspólny rejs, gdzie burze nie będą robiły na ze-
spole negatywnego wrażenia, a podnosiły mo-
rale i mobilizowały do wytężonej pracy. 

Mariusz Chrapko, Scrum. O zwinnym zarządza-
niu projektami, wydanie II rozszerzone, Wydaw-
nictwo Helion 2019, s. 352

Zwinność 
zwinności 
nierówna 
Malwina Szopa
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O Agile książek napisano już wiele, ale za każ-
dym razem najwięcej w  nich jest o  rolach ze-
społu, Scrum Mastera, Product Ownera. Mówi 
się o  tym, jak powinny wyglądać ceremonie, 
jakie możemy stosować techniki i  narzędzia. 
O  tym wszystkim jest już całkiem sporo pu-
blikacji, jednak organizacje decydujące się na 
wdrożenie Agile borykają się nie tylko z tym, co 
dzieje się w zespołach, ale mają też mnóstwo 
innych problemów. Jednym z  tych, o  których 
mówi się całkiem niewiele, a  zapewne doty-
czy każdego, kto pracuje w firmie wdrażającej 
zwinność, jest miejsce kierowników, liderów 
czy przełożonych, którzy często mają problem 
z oddaleniem się w trakcie transformacji. 

Mark Schwartz w  swojej książce: Miejsce 
przy stole. Przywództwo w  IT w  czasach Agile 
porusza problem roli i  odpowiedzialności kie-
rowników, zarówno od strony zwinnych zespo-
łów jak i od strony samych zainteresowanych. 
Książka jest poradnikiem, który pomoże nam 
zrozumieć i wspomóc kierowników IT w zrozu-
mieniu zwinnego podejścia. Jest też doskona-
łym narzędziem dla nich samych, aby odnaleźć 
się w  zmienionym otoczeniu. Owe „miejsce 
przy stole” zostaje przez autora dokładnie wy-

jaśnione i jest też mowa o tym, jak zapracować, 
by się przy nim znaleźć. Dużo miejsca autor po-
święca na aspekty związane z zasadami współ-
pracy, mówi o unikaniu kontroli, zwraca uwagę 
na antywzorce, z którymi każdy z nas pewnie 
nieraz się zetknął, porusza aspekt zwinności 
w  oparciu o  fundamentalne zasady, jakie kie-
rownictwo musi zrozumieć i uszanować. Warto 
sięgnąć po tę książkę również dlatego, że jej 
autor jest praktykiem, sam z pewnymi wyzwa-
niami się zetknął i podaje przykłady rozwiązań 
różnych trudnych sytuacji z własnego doświad-
czenia. 

Książka ta jest świetnym drogowskazem dla 
kierowników IT, niejednemu może pomóc od-
naleźć się w zwinnym otoczeniu i pozwoli prze-
myśleć dotychczasowe działania. Pomoże stać 
się liderem wspierającym i  współpracującym, 
a nie klasycznym kierownikiem, jakiego do tej 
pory często znaliśmy z codziennej pracy. 

Mark Schwartz, Miejsce przy stole. Przywódz-
two w  IT w  czasach Agile, wydanie I  polskie, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020, s. 292

Quo vadis, 
kierowniku IT?  
Ada Grzenkowicz

Książka autorstwa Przemysława Szustaka, to 
must have dla każdej roli zajmującej się tworze-
niem produktu – od UX Designera po Product 
Managera - oraz... dla „zwykłych użytkow-
ników”. Influence Choice przedstawia wpływ 
ekonomii behawioralnej na zachowania użyt-
kownika, tłumacząc podejmowane przez niego 
(często) irracjonalne decyzje. Wiedza z tej dzie-
dziny przydaje się w projektowaniu interfejsów 
oraz flow systemów – możemy w ten sposób 
zmanipulować zachowania użytkowników, po-
niekąd nimi sterując. Jeżeli jesteś użytkowni-
kiem – dowiesz się jakie techniki mogą zostać 
wobec Ciebie użyte!

Pozycja składa się z  trzech części: wprowa-
dzenia do ekonomii behawioralnej, reguł/teorii 
poznawczych oraz omówienia niektórych znie-
kształceń poznawczych. 

W pierwszej części autor wyjaśnia czym jest 
ekonomia behawioralna i czym różni się od kla-
sycznej. Podkreśla, że ludzie często nie zacho-
wują się racjonalnie, a ta dziedzina pozwala na 
lepsze zrozumienie ich motywacji. 

Druga część to przedstawienie reguł oraz 
teorii poznawczych – wyjaśnienie ich oraz 
omówienie w case studies. Autor omawia tutaj 
Peak-end rule, Default effect, Paradox of cho-
ice, Goal gradient effect i  dla każdego z  nich 
ma przygotowany zestaw uzasadnień na przy-

kładach z życia wziętych znanych aplikacji czy 
firm, takich jak Google, Spotify, Asana, Apple, 
Duolingo itd. Podrozdziały zakończone są krót-
kim podsumowaniem będącym swoistą notat-
ką utrwalającą wiedzę.

Ostatnia część to podkreślenie znaczenia 
zniekształceń poznawczych i  ich wpływu na 
podejmowane decyzje. Autor wyróżnia tutaj 
dziesięć z  ponad stu osiemdziesięciu biasów 
i  pokrótce je omawia. Jeżeli nie wiesz, czym 
jest stronniczość służąca sobie, błąd kadrowa-
nia, błąd potwierdzenia czy fałszywe odchyle-
nie przyczynowe to dzięki tej pozycji będziesz 
mógł nadrobić zaległości!

Książka napisana jest prostym językiem an-
gielskim, przyjemnie się ją czyta. Z  racji przy-
kładów z życia wziętych, łatwo o wyobrażenie 
praktycznego zastosowania technik. Myślę, że 
Autor idealnie ujął myśl przewodnią i  lekcję 
ekonomii behawioralnej, czyli to, że dokonu-
jemy decyzji w  funkcji środowiska, w  którym 
aktualnie się znajdujemy. 

Przemek V. Szustak, Influence Choice. Boost 
Your Product & UX by Behavioural Economics, 
uxbehaviour.com, 2020, s. 87

Ekonomia 
behawioralna 
i jej wpływ na 
nasze wybory 
Monika Zofia Potiopa
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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 organiza-
cjom metodycznie wprowadzać zmiany w  ich 
organizacjach. Jest Prezesem firmy szkolenio-
wej MINDSTREAM, specjalizującej się w szkole-
niach certyfikowanych z zarządzania projektami.

Symulacje biznesowe – 
czemu Kierownicy 
Projektów powinni ich 
pożądać dla siebie 
i zespołów
Kinga Matysiak

Teraz będzie lekki lans. Lekki, bo są więksi re-
kordziści niż ja. Jako trener przeprowadziłam 
symulacje biznesowe z  ponad pół tysiącem 
osób. Jako szef działu szkoleniowego, sprze-
dałam symulacji jeszcze więcej. Tak sobie 
myślę, że się wypowiem, a co.

Czym są symulacje, wie coraz większa 
liczba osób z działów HR, szefów zespołów 
i właścicieli firm. Jednak nadal sprzedaż ich 
nie jest prosta. Nadal wiele osób woli wy-
dać pieniądze na „twarde” szkolenie lub po 
prostu szkolenie. Symulacja kojarzy się nadal 
z  czymś jedynie zabawowym. „Nie chodzi 
o  to, że mają się bawić”, „nie szukamy nic 
integracyjnego”, „potrzebujemy coś poważ-
nego” – to można było usłyszeć najczęściej. 
Przekonywanie trwało, ale efekty zawsze 
były spektakularne. 

Pamiętam symulację biznesową opartą 
na zasadach zwinnego zarządzania. Wiado-
mo, zwinność to komunikacja, komunika-

cja i  przede wszystkim komunikacja. Klient 
przed symulacją, jakże nieprzekonany, dał się 
namówić na sampling. Nie pokazywał duże-
go zadowolenia, w  sumie myślałam, że nic 
z  tego nie będzie. Ale wrócił niedługo póź-
niej z  zamówieniem na jedną grupę. Firma 
ogromna, z  tak zwanym sprzedażowym po-
tencjałem, pojechałam jako trenerka na re-
alizację. Powitanie miłe, ale bez tak zwanego 
szału i entuzjazmu do rychłej symulacji. „My 
to jesteśmy tradycyjni, nie znosimy Agile”. 
„Nigdy na Agile nie przejdziemy, więc to bez 
sensu. Po co tu jesteśmy?”. Myślę sobie, że 
będzie ciekawie, ale uśmiech numer pięć, 
nie poddaję się, to nie pierwszyzna dla mnie. 
Pierwsze zadanie się zaczyna, i  tu niespo-
dzianka, KP niewiele mówi, odpala komputer 
i wyświetla excela na rzutniku. Nikt ze sobą 
nie rozmawia, podzieleni zadaniami odgórnie 
zabrali się do pracy. Dane spływają w ciszy do 
głównodowodzącego, wypełniają się rubryki. 

Obserwuję w  ciszy. Scenariusz symulacji 
dzieje się w starożytności, ale nic nie mówię, 
że nie mieli wtedy komputerów i pozwalam 
go używać. Czuję, że tak właśnie pracują na 
co dzień. KP rządzi twardą ręką, komputer to 
podstawowe narzędzie, a  przy pracy się nie 
rozmawia. Zastanawiam się, czy to mnie do 
czegoś doprowadzi, ale eksperymentalnie 
nic się nie odzywam do końca działań gru-
py. Kończy się zadanie. Sprawdzam wyniki. 
Okazuje się, że w jednej kolumnie jest błąd, 
co rzutuje na wyniki całego zespołu. Zaczyna 
się szukanie winnych. Kto dostarczył takie 
dane? Skąd je wziął? Czy to wina wpisują-
cego dane? Nigdy, to przecież herszt grupy. 
On się nie myli. Och, jaka była moja cicha sa-
tysfakcja przy omawianiu tego zadania. Nie-
łatwo było grupie wysnuwać wnioski. Kolej-
ne zadanie zostało wykonane o niebo lepiej. 
Rozmowa i zero współczesnych narzędzi pra-
cy. Energia i zaangażowanie rosło. Bez prze-
sady, nie było to coś spektakularnego, ale też 
czułam, że coś zrozumieli. Wróciłam do domu 
z poczuciem, że świata nie zmieniłam, ale też 
nie był to zmarnowany dzień. Tydzień później 
dostałam feedback od szefa działu, który był 
pod wrażeniem pracy tego zespołu. Podobno 
na jaw wyszło to, z czym próbował walczyć, 
czyli właśnie brak komunikacji. Czemu jego 
słowa nic nie dawały, mimo, że był szefem? 
Pomogło własne doświadczenie, które mimo, 
że odbywało się podczas „zabawy” było bole-
sne w pewnym sensie. 

Na te pół tysiąca osób miałam jedną panią, 
która jeszcze przed symulacją postanowiła 
poinformować mnie, że nie będzie uczest-
niczyć, bo, cytuję, ona nawet w  chińczyka 
nie lubi grać. Więc wyszła. Nie chciałam jej 
do niczego zmuszać. Pozostałe 500 osób 
były zadowolone lub zadowolone bardzo 
z  uczestnictwa. Czy naprawdę musimy być 
tak śmiertelnie poważni, bo robimy poważne 
biznesy? I czy na pewno symulacje bizneso-
we to coś mało poważnego? 
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dr Jerzy Stawicki 
Ekspert z  ponad 25-letnim doświadczeniem 
w obszarze zarządzania projektami, programami 
i  portfelem projektów oraz budowania organi-
zacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz 
konsultant i  coach w  tych obszarach. Promo-
tor 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  orga-
nizacji poprzez samo-organizujące się zespoły 
i  zwinnych liderów. Jest promotorem nowych 
metod zarządzania, upełnomocniania zespo-
łów i samoorganizacji. Od 15 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 arty-
kułów i felietonów.

Aktualna sytuacja (a piszę ten felieton w sierpniu 

2020 r.) sprzyja zarówno refleksji o  tym, co się 

dzieje na świecie, jak i spojrzeniu wstecz w minio-

ne lata. Zacznijmy od tego spojrzenia wstecz.

Czy znacie takie osoby, jak: Ingvar Kamprad, Sa-

kichi Toyoda, Allan Mulally, Charles de Gaulle czy 

Robert Schuman? Dla mnie i  – jak sądzę – dla 

wielu osób mojej generacji i starszych ci przedsta-

wiciele świata biznesu i  świata polityki są syno-

nimami mądrego przywódcy-lidera: posiadającego 

wizję, konsekwentnego w  jej realizacji i  skutecz-

nego w działaniu innowatora, pokazującego nowe 

myślenie i  nowe kierunki rozwiązań. To teraz py-

tanie: czy potraficie wymienić takie osoby żyjące 

współcześnie? Ciężko, prawda? Ja też nie jestem 

w stanie wymienić osoby o takich przymiotach. Co 

gorsza, najszybciej przychodzą do głowy nazwiska 

osób, stanowiących kompletną anty-tezę tych 

wymienionych na początku akapitu. Parafrazując 

Danutę Rinn (znacie przypadkiem?): „gdzie ci przy-

wódcy, gdzie ci liderzy?”

Co się więc stało, że obecnie w świecie biznesu 

i zarządzania oraz w świecie polityki bardzo rzadko 

spotykamy śmiałe wizje, mądre decyzje, etycz-

ne działania czy orientację na interes społeczny? 

W minionych epokach od czasu do czasu mogliby-

śmy napotkać przywódców, którzy zasłużyli sobie 

u potomnych na przydomek „Wielki”, jak Aleksan-

der, Konstantyn, Justynian, czy Kazimierz (znacie 

przypadkiem?) Nie sądzę by ktoś z nam współcze-

snych zyskał taki przydomek.

Trzecia strona medalu
i strzelba Czechowa
Jerzy Stawicki

Czyli co: dramat? A  może to tylko pierwszy akt 

dramatu?

Spójrzmy teraz na drugą stronę medalu pod 

nazwą: przywódca. Bo najczęściej tego przywód-

cę ktoś wybrał, czy to w wyborach, czy w wyniku 

decyzji Rady Nadzorczej, lub innego mniejszego, 

większego, lub bardzo licznego gremium. I co wi-

dzimy po tej drugiej stronie? Czy przypadkiem nie 

trafiliśmy – jak śpiewali w  latach 70-tych Pink 

Floyd – na „Dark side of the moon”? A może po-

wiecie, że jesteśmy jednak po jasnej stronie księ-

życa? Przecież rozwijają się takie idee, jak samo-

organizacja, turkus, socjokracja, czy holakracja. 

Także agile-owy zespół jest ucieleśnieniem tej idei. 

Może więc przywódcy i liderzy nie są już potrzebni 

i ludzie sami (bo przecież jesteśmy samo-zorgani-

zowani, lub zwinni) określą śmiałe wizje, podzielą 

się pracą i zrealizują wspólnie zdefiniowane cele? 

Eliyahu Goldratt zadawał często proste pytanie: 

czyżby? Zadajmy je więc i my. Moją odpowiedzią 

będzie: owszem, czasem może się to zdarzyć, 

z naciskiem na „czasem”. Bo to co widzę w bardzo 

wielu przypadkach przypomina tę ciemną stronę 

księżyca. Bo jak można być samoorganizującym 

się zespołem, gdy brak wiedzy, czasem wręcz ele-

mentarnej, brak współpracy i orientacji na wspólne 

cele (bo liczy się tylko „ja”), a często brak zwykłego 

„pomyślunku”.

Czyli co: dramat? A może to był drugi akt dra-

matu?

Czas więc na trzecią stronę medalu, czyli akt 

trzeci. I próbę odpowiedzi na pytanie: Co się więc 

stało, że obecnie w świecie biznesu i zarządzania 

oraz w  świecie polityki bardzo rzadko spotykamy 

śmiałe wizje, mądre decyzje, etyczne działania, 

czyli spotykamy liderów naszych marzeń? I co się 

stało, że także ta druga strona medalu – ludzie, 

wyborcy, członkowie zespołów projektowych, pra-

cownicy firm – nie wygląda lepiej. 

Moja odpowiedź na te pytania? Związana bę-

dzie z  jednym z  najważniejszych słów, jakie sto-

suję w życiu zawodowym i prywatnym, ze słowem 

„system”. Mam bowiem wrażenie, że źródłem 

sytuacji, jaką opisałem w  felietonie jest system, 

jaki stworzyliśmy. System ekonomiczno-społecz-

ny, a także system technologiczny. Bo to system, 

w którym dominuje pieniądz (pamiętacie może jak 

Liza Minelli i  Joel Grey śpiewali w filmie Kabaret: 

„Money makes the world go around”), interes wła-

sny, czyli „JA”, w  którym coraz szybciej zanikają 

takie słowa, jak: odpowiedzialność, kultura, świa-

topogląd, wspólnota (zajrzyjcie do felietonu w nu-

merze 27. „Strefy PMI”, w którym pisałem więcej 

na ten temat). To także system zaniku mądrości, 

dominacji fake-ów i  fałszywego świata mediów 

społecznościowych. To system, w którym… Mam 

wymieniać dalej?

A to przecież właśnie system: jego wartości, do-

minujący w nim mind-set oraz jego procesy i struk-

tury kształtują zachowania i  działania aktorów 

tego systemu. Pamiętacie Wiliama Szekspira i jego 

“All the world’s a stage, And all the men and wo-

men merely players; They have their exits and their 

entrances”? Może więc stąd, czyli z  systemu, te 

wszystkie zjawiska, opisane pokrótce w felietonie?

Czyli co: dramat? Sięgnijmy więc do rosyjskiego 

mistrza dramatu Antona Czechowa, który pisał: 

„Jeśli w  pierwszym akcie powiesiłeś strzelbę na 

ścianie, to w kolejnym musi wystrzelić”.

Pytanie tylko: kiedy? 
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Zgarnij nagrodę
Do wygrania są dwa audiobooki – Oprogramowanie 
szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który 
nie wie, czego chce Michała Bartyzela.

Jeśli jesteś pełnoletni(-a), znasz rozwiązanie i chcesz spróbować 
swojego szczęścia to wyślij nam hasło będące rozwiązaniem na adres: 
strefapmi@pmi.org.pl
Zwycięzców wyłoni komisja na podstawie poprawności i kolejności zgłoszeń.

Szczegóły i regulamin konkursu możesz znaleźć na: 
https://strefapmi.pl/krzyzowka-regulamin

Pionowo:

1 Według manifestu Agile, ma mniejszy 
priorytet niż działający produkt

2 Iteracja w Scrumie
3 Zbiór kilku projektów, które zarządza-

ne w łączny i skoordynowany sposób 
przynoszą większą wartość.

6 Służy do informowania o  postępach 
projektu

7 Budowanie i podtrzymywanie relacji
9 Pierwszy etap rozwoju zespołu wg 

Tuckmana
11 Rodzina metod stworzona przez Ali-

staira Cockburna, charakteryzująca 
się proponowaniem różnych podejść 
uzależnionych od kategorii projektu

14 Najistotniejszy element jaki otrzy-
muje zespół od Interesariuszy pod-
czas Sprint Review

15 Skrótowe oznaczenie dla pracy 
w toku w praktyce Kanban

Poziomo:

4 Nazwa starszej wersji metody DSDM
5 Polski odpowiednik litery U w akroni-

mie VUCA
8 Ciągłe odwlekanie, opóźnianie lub 

przekładanie czegoś na później
10 Ulokowanie zespołu projektowego 

w jednym miejscu
12 Reakcja eliminująca ryzyko
13 Piąta cecha wyliczana w  akronimie 

SMART – sposobie formułowania 
celów

16 Kamienie w harmonogramie projektu 
17 Typ kontroli procesu, w którym tylko 

przeszłość jest zaakceptowana jako 
pewnik i w której decyzje opierają się 
na obserwacji

18 Co maksymalizuje w  produkcie Pro-
duct Owner przez cały okres prowa-
dzenia projektu

Rozwiąż krzyżówkę
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członków PMI Poland Chapter!
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