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Leadership is not about being in charge, it is about taking care of those
in your charge. And when we take care of our people, our people will take
care of us. They will help see that our cause becomes a reality.
Simon Sinek

Drodzy Czytelnicy!
Nie da się przecenić wpływu,
jaki na świat, zwłaszcza w dzisiejszych czasach – miejmy nadzieję – już post-pandemicznych,
wywierają liderzy autentyczni, inspirujący, służebni wobec swoich
zespołów, organizacji czy nawet
społeczeństw. Bez ich obecności, bez odciśnięcia przez ich charyzmę piętna
na działaniach podwładnych trudno sobie wyobrazić nieustanny rozwój oraz
płynne, szybkie czy – może nawet lepiej – zwinne reagowanie na gwałtowne
zmiany i dostosowywanie się do nieustannie ewoluującego otoczenia. Z tego
powodu temat przywództwa powraca jak bumerang na łamy Strefy PMI.
W niniejszym numerze Jarosław Ściślak porównując lidera do… kelnera, przekonuje nas, że servant leadership może być skuteczny, ponieważ oparty jest na
naturalnych cechach, jakie posiadamy jako ludzie (s. 14). Własnym spojrzeniem
na przywództwo dzieli się z nami również prawdziwy lider globalnej organizacji – Sunil Prashara, CEO Project Management Institute. Lektura wywiadu
z Sunilem (s. 38), z którego dowiecie się również, jak i dlaczego zmienia się PMI,
będzie z pewnością nie lada gratką dla każdego członka, sympatyka i wolontariusza naszej organizacji, ale też dla wszystkich zainteresowanych profesją
zarządzania projektami.
W niniejszym numerze zajęliśmy się również wyzwaniami stojącymi przed każdym kierownikiem projektów. Igor Mróz przedstawia nam typowe bolączki polskiego PM-a (s. 10), a dzięki lekturze artykułów Małgorzaty Kusyk (s. 8) i Ady
Grzenkowicz (s. 28) dowiecie się, jak możecie zadbać o ciągły rozwój swoich
kompetencji. Krzysztof Ogonowski, podkreślając nieodłączny związek project
i change managamentu, przekaże nam szereg wskazówek i inspiracji pomocnych w skutecznym budowaniu zespołu Ambasadorów Zmiany (s. 5), a Grzegorz Piątkowski podpowie, jak radzić sobie w projektach wdrożeniowych dla
klientów niedojrzałych w obszarze IT (s. 20).
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Nie zabraknie również na naszych łamach tematyki poświęconej rozwojowi kultury organizacyjnej sprzyjającej skutecznej realizacji projektów. I tak: z artykułu
Beaty Mosór-Szyszki dowiecie się, jak z wartości organizacyjnych stworzyć
fundament budowy efektywnych zespołów (s. 31), a z wywiadu, jakiego udzielił
nam Tendayi Viki (s. 42) zaczerpniecie wiele inspiracji dotyczących tworzenia
w ramach organizacji środowiska sprzyjającego innowacjom i ciągłemu rozwojowi. Natomiast Agnieszka Krogulec podzieli się z nami praktycznymi doświadczeniami ze skutecznego wprowadzania nowych kierowników projektów do
organizacji (s. 24).
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STREFA WIEDZY

„Być jak Tony Halik”, czyli
inspiracje w budowaniu zespołu
Ambasadorów Zmiany
Krzysztof Ogonowski
Jeśli ktoś pamięta film Olafa Lubaszenki
Chłopaki nie płaczą (aż trudno uwierzyć,
że to było jeszcze w poprzednim stuleciu…), to zapewne pamięta także jednego
z bohaterów o pseudonimie „Laska”. Jego
marzeniem było zostać ambasadorem Polski – „takim jak Tony Halik…”. Pomińmy
może szczegóły tego, co tak bardzo „Laskę” w pracy Ambasadora pociągało. Skupmy się za to na tym, że Project Manager,
który zarządza projektami niosącymi
zmiany dla pracowników może zwiększyć
szanse na skuteczne wdrożenie budując zespól Ambasadorów Zmiany (warto
zwrócić uwagę, że w anglojęzycznej literaturze nazywani oni są Change Agent
Networks). Kim są Ambasadorzy w zmianie i jaką mogą pełnić rolę? W jaki sposób
ich pozyskać do projektu? Jak sprawić, że
będą efektywnym wsparciem. I wreszcie –
na co uważać, budując taką grupę?

1. Kim są Ambasadorzy
Zmiany i jaką mogą pełnić
rolę?
Z pewnością pełnią jedną z ważnych ról
w procesie wdrażania zmian – ale nie jedyną. Najważniejszą rolę w zmianie pełni tzw.
Sponsor, czyli menedżer wysokiego szczebla,
który jest „twarzą zmiany” dla pracowników
i który ma biznesowy interes w tym, aby
zmiana przyniosła zakładane rezultaty. Do
jego zadań należy bycie aktywnym i widocznym w całym procesie zmiany, budowanie
koalicji na rzecz zmiany z innymi menedżerami wysokiego szczebla oraz promocja zmiany
wśród pracowników. Druga kluczowa rola,
to menedżerowie „pierwszej linii”, którzy są
bezpośrednimi przełożonymi pracowników.
Ich rolą jest przeprowadzenie pracowników
przez zmianę. Według badań Prosci®, te dwie
role w organizacji są także preferowanymi
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nadawcami informacji o zmianie (po co jest,
jaki ma wpływ na pracowników). Menedżerowie wszystkich szczebli są więc kluczowymi „aktorami” w procesie zmiany – jednak nie
zawsze to wystarczy. Aby skutecznie wdrażać zmiany trzeba intensywnie pracować
z osobami, których bezpośrednio one dotykają i dla których najbardziej zmieniają one sposób pracy. I to jest właśnie rola Ambasadorów
Zmiany (ang. Change Agents).
W tym miejscu warto znów przypomnieć
sobie o „Lasce”: on chciał być Ambasadorem,
czyli dobrowolnie reprezentować kogoś/
coś – po to, żeby mógł robić to „co naprawdę
w życiu lubi”. I to jest całkiem dokładna definicja Ambasadorów Zmiany – niehierarchicznej roli, wspomagającej innych w procesie
zmiany, z własnej woli i dla realizacji własnych ambicji wykraczających poza codzienną rutynę w pracy. Poprzez swoje działania
umożliwiają pracownikom efektywne przy-
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swojenie nowej wiedzy i umiejętności. Mogą
też przekonywać niechętnych, pokazując
konkretne korzyści z nowych sposobów pracy
(narzędzi) i dając jasne, praktyczne instrukcje
co do tego, jak z tych nowych sposobów pracy korzystać. Dzięki temu Ambasador może
wspierać w zmianie bezpośrednich przełożonych pracowników, który nie mają tyle wiedzy fachowej o nowych rozwiązaniach, ani
nie mają czasu na jej zdobywanie i przekazywanie swoim podwładnym. Czyli następuje
swego rodzaju „handel wymienny”: menedżerowie dają Ambasadorom swój autorytet
(bo go posiadają), a Ambasadorzy dają swój
czas (z reguły mają go więcej w odniesieniu
do promowania danej zmiany niż menedżer,
który przede wszystkim powinien skupić się
na Business as Usual, czyli na dostarczeniu
wyników operacyjnych) oraz wiedzę fachową
na dany temat. Ambasador z reguły posiada również rzetelną wiedzę o realiach pracy
danego zespołu, może więc przekazywać
pracownikom informacje w czasie w sposób
dostosowany do ich potrzeb. Zatem można
powiedzieć, że role Ambasadorów i Menedżerów w procesie zmiany wzajemnie się
uzupełniają. Myśląc przez pryzmat szeroko
stosowanego do zarządzania zmianą Modelu
ADKAR®, zadania pomiędzy nich można podzielić następująco: Świadomość (Awareness)
i Chęć (Desire) do zmiany kształtuje Menedżer, a Ambasador je wspiera. Natomiast
wiedzę o nowych rozwiązaniach (Knowledge)
i praktyczne umiejętności jej zastosowania
(Ability) kształtuje Ambasador – a menedżer
ma tu rolę wspierającą. Obaj wspierają pracowników na etapie utrwalenia zmiany, po jej
wdrożeniu (Reinforcement).
Według badań Prosci®, już 43% organizacji na świecie korzysta ze wsparcia Ambasadorów w zmianie.
Z badań Silfra Consulting wynika, że podobnie jest w Polsce, a firmy angażują dość liczne zespoły Ambasadorów:
• 20% badanych firm angażuje od 1 do 10
Ambasadorów,
• 9% od 11 do 50,
• 15% od 51 do 100,
• 54% badanych organizacji angażuje do konkretnego projektu już ponad 100 Ambasadorów – a zdarza się, że jest ich ponad 300!
Definicja Ambasadora Zmiany
według badań
W najnowszym Raporcie Prosci® (Best Practices in Change Management 11th Edition),
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pojęcie Ambasadora Zmiany zdefiniowane
jest na kilka sposobów:
1. Zespół „Championów” zmiany – Ambasadorowie to wybrane osoby, które
otrzymują formalne szkolenie w zakresie
zarządzania zmianą. Są łącznikami pomiędzy projektem, a „biznesem” oraz
wsparciem dla zespołów projektowych.
Zwiększają świadomość potrzeby zmian
wśród innych pracowników.
2. Pierwsi odbiorcy zmiany – to menedżerowie lub szeregowi pracownicy, na
których zmiany wpływają w pierwszej kolejności.
3. Przedstawiciele struktury hierarchicznej z obszarów objętych zmianą – wśród
Ambasadorów są osoby z wielu poziomów
organizacji. Zapewniają uspójnienie i doprecyzowanie celów zmiany.
4. Wpływowi liderzy – uczestnicy badań
określali Ambasadorów jako grupę liderów, skutecznie „napędzających” zmiany.
Nadają oni kierunek i priorytety w trakcie
wdrażania zmian.
Oczekiwania wobec Ambasadora
Zmiany
W globalnym badaniu Prosci® najczęściej
pojawiła się rola (1) dodatkowego wsparcia
w projekcie. Zazwyczaj Ambasador Zmian
pracuje na równorzędnym stanowisku
z uczestnikami zmiany, co sprzyja przekazywaniu informacji i skutkuje większą koncentracją na procesie. (2) Zapewnia również
szkolenia i wsparcie indywidualne, korzystając na przykład z Modelu ADKAR. W efekcie
zespoły, których dotyczy zmiana są dobrze
poinformowane o tym, dlaczego zmiana ma
miejsce, na jakim jest etapie i jakich efektów
mogą się spodziewać, zarówno dla całej organizacji, jak i dla siebie. Kolejnym zadaniem
jest (3) skuteczna i otwarta komunikacja
pomiędzy zespołami, dotkniętymi zmianą
i doprecyzowanie celów zmiany dla tych zespołów z celami zmiany, które stawia sobie
organizacja. (4) Ambasador zbiera informację
zwrotną „z pierwszej ręki”, którą następnie
analizuje z przełożonymi. (5) Kolejna rola,
to identyfikacja oporu i raportowanie na
temat ewentualnych zagrożeń, które niesie
on dla sprawnego i efektywnego wdrożenia
projektu. Dzięki temu Ambasador redukuje
bariery w komunikacji oraz wszelkie ryzyko,
ponieważ jest łącznikiem między liderami,
a pracownikami i zespołem wdrażającym,
dzięki czemu mają oni lepszy kontakt. Kolejny aspekt roli, to (6) budowanie i rozwijanie
sieci Ambasadorów, w celu wymiany do-

brych praktyk i pomysłów na to, jak jeszcze
skuteczniej wdrażać zmiany. Wykorzystując
nowe umiejętności i narzędzia do zarządzania
zmianą, Ambasadorowie mogą wymieniać się
pomysłami i doświadczeniami, które pozwoliłyby także zwiększyć ogólny poziom otwartości na zmiany w ich zespołach. (7) Wreszcie
ostatni istotny aspekt roli Ambasadorów
według badań, to promowanie zmiany dzięki swojej wiarygodności w lokalnym środowisku, wśród współpracowników, poprzez
reprezentowanie zmiany i bycie jej „adwokatem”. Pracownicy, na których zmiana wpływa
bezpośrednio są w stanie łatwiej i szybciej
zaufać kolegom/koleżankom na tym samym
szczeblu w organizacji. Wszystkie wyżej wymienione zadania składają się na efektywne
wspieranie zmiany i wspieranie w zmianie roli
Menedżerów i roli Sponsorów.
Z ankiety przeprowadzonej przez Silfra
Consulting na temat głównych oczekiwań
wobec Ambasadorów Zmiany w Polsce na
pierwsze miejsce wysuwa się dodatkowe
wsparcie i pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z nowymi narzędziami
i sposobem pracy (79% badanych). Drugim
oczekiwaniem wobec Ambasadorów było komunikowanie zmiany pracownikom w swoich
obszarach (58%). Trzecim okazało się zbieranie informacji zwrotnej na temat wdrożenia
zmian (na przykład o problemach, które napotykają użytkownicy) i przekazywanie ich do
zespołu wdrażającego (51%). Nieco mniej niż
40% ankietowanych oczekiwało, że Ambasadorzy będą zarządzać oporem pracowników
wobec „nowego” oraz wsparciem dla przełożonych tych pracowników, których zmiana
dotyczy.
Rola Ambasadorów w praktyce
według badań globalnych
Według badań Prosci®: na cały świecie najczęstsze role dla Ambasadorów, to:
1. Komunikowanie na temat zmiany – 86%
2. Szkolenie, zapewnienie wsparcia w trakcie wdrożenia – 66%
3. Prowadzenie zmiany w swoim otoczeniu,
kształtowanie postaw innych – 66%
4. Zarządzanie zmianą w zespole – 44%

2. W jaki sposób
pozyskać Ambasadorów
do projektu?
Przykład „Laski” wskazuje, że najlepiej, gdy
rola Ambasadora jest pełniona z własnej
woli – niekiedy nawet ze swoistym „poczuciem misji”. Warto, aby kandydaci do roli

3. Jak sprawić, że
Ambasadorzy będą
efektywnym wsparciem?
Na co uważać, budując
taką grupę?
Z badania Silfra Consulting w Polsce wynika, że jedynie ok. 25-50% Ambasadorów, działa aktywnie.
Tak wskazało ponad 80% respondentów
(danych globalnych w tym zakresie brak).
Okazuje się więc, że jest tu do zagospodarowania ogromny potencjał. Analizowaliśmy
też najlepsze sposoby na przygotowanie
Ambasadorów do pełnienia swojej roli oraz
utrzymania ich motywacji. 86% ankietowa-

nych uważa, że zachęcające są ponadprogramowe szkolenia w zakresie nowych narzędzi
i rozwiązań, 40% uważa, że ważne jest bieżące wsparcie w rozwiązywaniu wszelkiego
rodzaju problemów, natomiast 11% ankietowanych zwróciło uwagę na uwolnienie części czasu na realizację zadań Ambasadorów.
Na pewno można w tym zakresie zrobić
znacznie więcej.
Podsumowując, organizacje w Polsce i na
świecie korzystają z roli Ambasadorów Zmiany. Rola ta jest już w wielu firmach i w licznych projektach dość dobrze zdefiniowana.
Ciągle istnieje potrzeba usprawnienia rekrutacji do tej roli, aby jak najwięcej osób
skutecznie i z zaangażowaniem ją pełniło.
Trzeba się jednak liczyć z tym, że nie jest
łatwa do realizacji. Sama praca Ambasadora
wymaga codziennych działań, ale także odpowiedniego przygotowania, zarządzania ich
aktywnościami, dostarczania im odpowiedni
przygotowanych treści oraz wiedzy o tym,
jak wspierać współpracowników zmianie
i na przykład jak komunikować jej potrzebę
i radzić sobie z oporem. I tu pojawia się potrzeba, aby „ktoś” skutecznie dobrał Ambasadorów, przygotował ich do pełnienia roli
a potem facylitował ich zespół, aby mogli
efektywnie wspierać zmian. To oznacza także współpracę Ambasadorów ze Sponsorami i menedżerami w zespołach. Aby tak się
działo, potrzebne jest ustrukturyzowane podejście do zmiany a także osoby, które będą
to podejście realizować. I to jest właśnie rola
Change Management – nowej i coraz szybciej rozwijającej się dziedziny zarządzania,
która jest bardzo blisko powiązana z zarządzaniem projektami. Patrząc na kluczowe
czynniki sukcesu zmian można powiedzieć,
że rola Ambasadorów Zmian może wspierać
każdy z nich. Czynniki te, to według PROSCI:
1. Aktywny i widoczny Sponsor
2. Ustrukturyzowane podejście do Zarządzania Zmianą
3. Dedykowane zasoby Zarządzania Zmianą
4. Zarządzanie Zmianą zintegrowane z Zarządzaniem Projektami
5. Zaangażowanie pracowników
6. Częsta i otwarta komunikacja
7. Zaangażowanie menedżerów średniego
szczebla
Każdy z powyższych czynników to obszar, w którym praca Ambasadorów Zmiany
może okazać się przydatna. Zespół Projektowy może korzystać z jego wskazówek co
do optymalnej ścieżki wdrożenia zmian
w danej części organizacji. Znając narzędzia
do Zarządzania Zmianą, dając odpowiednie
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wsparcie pracownikom i pielęgnując dobre
relacje z menedżerami Ambasadorzy Zmiany w znacznym stopniu mogą przyczynić się
do osiągnięcia wyznaczonego celu projektu.
Tak więc każdy PM powinien wiedzieć kiedy i w jaki sposób z roli Ambasadora Zmiany
może skorzystać.
A wracając do naszego bohatera, który „chciał być jak Tony Halik” i tego, czego
jeszcze Ambasadorzy Zmiany mogą się od
niego nauczyć. „Laska” miał z reguły bardzo pozytywne nastawienie do otaczającej
go rzeczywistości. Polecam ostatnią scenę z Chłopaki nie płaczą, gdy bohaterowie
po, jak się niespodziewanie okazało, długiej
podróży „do bunkrów w Legionowie” w końcu tych bunkrów nie znaleźli. Ale – zdaniem „Laski” i tak było (parafrazując) „bardzo
fajnie”. A to ważne, bo w zmianie niewiele
rzeczy można przewidzieć, poza niepewnością, niewygodą, emocjami i chaosem. W takie sytuacji pozytywne podejście „a la Laska”
okazuje się bezcenne. Także – a może przede
wszystkim – dla Ambasadorów Zmiany, którzy mogą być w tych zmianach nieocenionym
wsparciem.
Źródło: Silfra Consulting

Ambasadorów zgłaszali się sami. Dodatkowo
warto sprawdzić motywację takich osób na
przykład poprzez poproszenie ich o przedstawienie powodów, dla których zgłaszają
się do tej roli (najlepiej pisemnie). Mówi się,
że jeśli ktoś ma poświęcać co najmniej kilka godzin w tygodniu na wspieranie innych
w zmianie, to nie powinno dla niego stanowić problemu poświęcenie 30-45 minut na
pisemne umotywowanie swojej kandydatury. I tu od razu odpada wiele osób, które rolę
Ambasadora traktują jako „coś ekstra dla
siebie”, a nie jako coś „wymagające ekstra
wysiłku dla dobra innych”. Z drugiej strony
warto szukać do tej roli osób, które dodatkowo są dobrze postrzegane przez współpracowników i potrafią się skutecznie z nimi
komunikować. Z ankiety przeprowadzonej
przez Silfra Consulting na temat Ambasadorów Zmiany w Polsce, wynika, że większość
organizacji bazuje przy rekrutacji Ambasadorów Zmiany na własnych zgłoszeniach
kandydatów, bez stawiania im dodatkowych
wymagań (58%). 29% organizacji oczekuje spełnienia dodatkowych kryteriów, na
przykład odpowiedniego uzasadnienia chęci
pełnienia roli Ambasadora. Bywa również, że
przyszły Ambasador jest nominowany przez
bezpośrednich przełożonych (12,5%). Zgodnie z wynikami tej ankiety nie wykorzystuje
się natomiast nominacji ze strony współpracowników. Jest to o tyle ciekawe, że w wielu
analizowanych projektach w innych krajach
Ambasadorzy są rekrutowani właśnie w ten
sposób: przez wskazanie ze strony kolegów.
Dzięki temu mamy kandydatury osób, które
w naturalny sposób są postrzegane jako osoby wiarygodne, z nieformalnym (czyli z reguły bardzo skutecznym) autorytetem.

Krzysztof
Ogonowski
Prezes Silfra-Consulting, ekspert w zakresie
zarządzania zmianą i projektami oraz rozwoju przywództwa w erze cyfrowej. Ma 20 lat
doświadczenia we wdrażaniu strategicznych
zmian (w tym związanych z digitalizacją)
w największych firmach w Polsce i w Europie
m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, transportowej oraz usług
dla biznesu. Uczestniczył w tworzeniu PMI
w Polsce. Jest współzałożycielem ACMP (Association of Change Management Professionals). Jest instruktorem PROSCI w dziedzinie
Change Management i pracuje w globalnej sieci ekspertów PROSCI. Od 25 lat jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach w SGH oraz na
studiach MBA. Występuje jako mówca motywacyjny i prelegent na wydarzeniach dla firm
oraz na konferencjach w Polsce i za granicą.
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Przyszłość edukacji – rozwój
Project Managera w postcovidowej rzeczywistości
Małgorzata Kusyk

Pandemia przyspieszyła zmiany. Rok 2020
przyniósł nam więcej niepewności oraz
przyspieszył transformację cyfrową i kulturową. Dla wielu z nas lockdown i zmiana
sposobu pracy była zaskoczeniem, część
z nas zareagowała przerażeniem – dobrze
podsumowuje to jedna z wielu wypowiedzi
w mediach społecznościowych: „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 wiedzieli, jak reagować,
odnajdywać się w zmianie, choć na ten moment ‘rewelacyjnych’ rad, scenariuszy, planów, szacowań mi brak”. ~ Trenerka

Skoro przyszłości nie da się przewidzieć czy
można się do niej przygotować? Jak mądrze
zaplanować edukację?
Blair Sheppard, Global Leader, Strategy and
Leadership Development w PwC radzi: „Aby
mieć przewagę, dzieci powinny skupić się na
rozwoju zdolności ciągłego dostosowywania
się, angażowania innych w ten proces, a co najważniejsze pozostawać sobą i żyć w zgodzie ze
swoimi wartościami. Rada dla studentów – nie
chodzi wyłącznie o zdobywanie wiedzy, warto
nauczyć się jak się uczyć. Reszta z nas powinna
pamiętać, że intelektualne samozadowolenie
nie jest naszym sprzymierzeńcem i że nauka –
nie tylko nowych rzeczy, ale przede wszystkim
nowego sposobu myślenia – powinna towarzyszyć nam przez całe życie”.
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W dalszej części artykułu podzielę się trendami w edukacji – odpowiem na pytanie: jak się
uczyć? Następnie podpowiem, jak zaplanować rozwój w zarządzaniu projektami – jakie
kompetencje warto rozwijać oraz które formy
wybrać?

Miliony wakatów
w zarządzaniu projektami
O tym, że warto zainteresować się projektami i zaplanować swoją karierę w tym obszarze,
wspominałam w artykule dotyczących trendów opublikowanym w 30. wydaniu Strefy
PMI, gdzie cytowałam raport Project Management Job Growth and Talent Gap 2017–
2027, PMI 2017. Według tego raportu, do
2027 r. przewidywany jest wzrost liczby
pracowników w obszarze zarządzania projektami o 33 procent. Oznacza to, że w tym
czasie powstanie 22 mln nowych miejsc
pracy, a do 2027 r. organizacje będą potrzebować prawie 88 mln osób pracujących na
stanowiskach związanych z zarządzaniem
projektami. Ostatnio natknęłam się też na
ranking najbardziej poszukiwanych zawodów
w UK opublikowany przez internetowy portal rekrutacyjny Glassdoor, według którego
obecnie jest 27 000 wakatów zarządzania
projektami w Wielkiej Brytanii i są to tylko
te, które pojawiły się na ich stronie. Jednym
z powodów, dla których jest tak duże zapotrzebowanie na kierowników projektów, jest
to, że są potrzebni we wszystkich sektorach
i branżach. Wydaje się więc, że w zarządza-

niu projektami w najbliższych latach pracy
nie zabraknie, a najlepsi będą zarabiać krocie.

Przyszłość edukacji
Na moje pytanie na LinkedIn o przyszłość
edukacji otrzymałam ciekawą odpowiedź,
którą chciałabym się z Wami podzielić.
„Jeżeli chodzi o edukację, to rozwijać się będzie Problem Based Learning (PBL), Design
Thinking, Co-Teaching, Flipped Education, no
i będziemy uczyć się przez całe życie. W zarządzaniu projektami potrzebni będą ludzie
z wiedzą w zakresie Biznes AI, Human-Centered-Design (HCD), kobotyki, a to dopiero początek zmian”. ~ Adriana Proszak
Na pewno będziemy uczyć się całe życie
(ang. longlife learning), aby sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się i nieprzewidywalnego świata. World Economic Forum
szacuje, że ponad połowa pracowników (54%)
do 2022 będzie wymagała znaczącego przekwalifikowania (ang. reskilling). A kultura
podnoszenia kwalifikacji (ang. upskilling) po-

legająca na nauczaniu pracowników nowych,
zaawansowanych umiejętności w celu likwidowania luk w zapotrzebowaniu na talenty,
w wielu organizacjach zyskuje na znaczeniu.
Rok 2020 przyniósł zmiany w każdej dziedzinie życia, również w edukacji. Trendy, które
śledzę, pokazują, że do sal szkoleniowych już
nie wrócimy w takim wymiarze jak w przeszłości.

Czego więc możemy się
spodziewać w zamian?
Krótkich i różnorodnych form (tzw. microlearning). Połączone w przemyślane programy
rozwojowe będą wspierać rozwój przez całe
życie, szybkie oduczanie się starych i naukę
nowych rzeczy. W nowej ofercie znajdziecie
krótkie odcinki wideo i audio, interaktywne
przewodniki umożliwiające pracę własną
(ang. workbook), generatory szablonów, zamknięte grupy umożliwiające wspólne uczenie się – tzw. cohort-based learning. Krótkie,
maksymalnie trzygodzinne sesje warsztatowe online będą przeplatane spotkaniami
w sali szkoleniowej, których celem będzie
raczej interakcja pomiędzy uczestnikami, niż
nabywanie wiedzy.
Coraz bardziej popularne staną się spotkania w formule mastermind takie jak Agile
Leadership Clinic, podczas których wspólnie
adresuje się jeden lub kilka problemów uczestników – PBL.
Ostatni rok pokazał też, że odpowiednio zaprojektowane spotkania online mogą być tak
samo, a w niektórych przypadkach bardziej
efektywne, niż te rzeczywiste. A biorąc pod
uwagę specyfikę pracy kierownika projektu,
umiejętność pracy w wirtualnej rzeczywistości staje się przewagą konkurencyjną
i dla tych, którzy nauczą się robić to dobrze,
otwiera się właśnie globalny świat.

Kompetencje Project
Managera
„Bardziej niż nowoczesności, potrzebujemy człowieczeństwa”
Charlie Chaplin

PMI już od kilku lat, z chwilą wprowadzenia
The PMI Talent Triangle™, promuje nową rolę
Project Managera – lidera zmiany, który pomaga organizacji zmieniać się lepiej i szybciej
niż konkurencja. To już nie forsujący strażnik,
który pilnuje, aby zespół dostarczał na czas,
zgodnie z wymaganiami i budżetem, a lider
służebny, który kieruje się sercem. Zmiany

w myśleniu i podejściu do nowej roli kierownika projektu można także zaobserwować
w nowym egzaminie PMP. Obecnie 42%
pytań dotyka ludzi, czyli koncentruje się na
kompetencjach przywódczych, a połowa ze
wszystkich pytań adresuje Agile.
Wcześniej wspomniałam o Human-Centered Design, natomiast słowo „HUMAN”
pojawia się coraz częściej, mówimy o Human-Centered Organisations czy HumanCentered Leadership. Gary Hamel i Michele
Zanini w książce Humanocracy. Creating Organisations as Amazing as People Inside Them
proponują, aby biurokrację zamienić na humanokrację (ang. humanocracy). Niestety odczłowieczyliśmy nasze miejsca pracy,
powodując, że pracownik stał się trybikiem
w maszynie i my, project managerowie mamy
w tym szczególne zasługi.
W szóstej edycji PMBOK® Guide listę
cech Project Managera rozpoczyna autentyczność – akceptuje ludzi takimi, jacy są
i wykazuje się troską w stosunku do innych.
Autentyczność wymaga samoświadomości
i rezyliencji, więc warto je rozwijać. Kolejne
cechy to taktowny, 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”.

Plan działania
Poniżej kilka wskazówek na start:
1. Poznaj swoje wartości – ustalenie hierarchii pomoże Ci podejmować decyzje
w zgodzie z sobą, a nie presją środowiska.
Autentyczni, służebni przywódcy kierują
się swoimi wartościami. O autentycznym
przywództwie przeczytasz na naszym blogu.
2. Spróbuj zrozumieć historię swojego życia – ważna jest Twoja narracja, a nie same
fakty. Poszukaj kontekstu dla swoich doświadczeń i poprzez ten kontekst pozwól
znaleźć inspirację, aby mieć wpływ na
świat. Prowadź dziennik.
3. Praktykuj uważność – niech hasło do
komputera przypomina Ci o czymś ważnym – S1uchajinnych, WdzieCZnax33. Więcej praktyk znajdziesz na blogu.
4. Rozwijaj rezyliencję. Jak rozwijać rezyliencję w pracy dowiesz się z artykułu w 31. wydaniu Strefy PMI: Rezyliencja, antykruchość
i zwinność, czyli jak radzić sobie w kryzysie?
Polecam też praktykę zmiany języka i przeformułowywania (ang. reframing), którą
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dzieliłam się w 32. wydaniu Strefy PMI. Np.
zamiast jestem przeciwko wojnie użyj
jestem za pokojem, a to jest za drogie
zastąp czy to jest twoja najlepsza cena?
5. Zbuduj silny zespół wsparcia wokół siebie – zadbaj o przewodników i mentorów.
Zastanów się kim się otaczasz? Czy ci ludzie wspierają Cię w byciu sobą? A może
ograniczają? Dołącz i zaangażuj się w działania społeczności działających wokół tematów Cię interesujących – np. Project
Management Institute, Akademia Zwinnej
Liderki. Seminaria, sesje #live czy inne
spotkania to doskonała okazja do rozwoju
typu cohort-based learning i PBL.
6. Słuchaj podcastów, oglądaj nagrania na
YT lub zapisz się na interesujący cię kurs
online, aby uczyć się w wybranym dla
siebie czasie. Następnie zdobytą wiedzę
wprowadzaj w życie i obserwuj co się dzieje – małymi krokami, praktyka po praktyce.
Eksperymentuj i wyciągaj wnioski, a jak coś
nie wychodzi, napisz do mnie – to może
być ciekawy temat na Agile Leadership
Clinic.
7. Potrzebujesz wsparcia w zaplanowaniu
ścieżki rozwoju? Umów się ze mną na bezpłatną sesję mentoringową.
Linki:
https://agilepmo.pl/en/mindfulness-niezbedna-kompetencja-lidera/
https://agilepmo.pl/en/autentyczne-przywodztwo-w-czasach-kryzysu/
https://strefapmi.pl/strefa-wiedzy/nowa-normalnosc-trendy-w-zarzadzaniu-projektami/
https://strefapmi.pl/strefa-wiedzy/teaming-framing-for-learning/

Małgorzata
Kusyk
Pasjonatka zarządzania projektami z ponad
20-letnim doświadczeniem w globalnych
projektach i programach w różnych sektorach
i branżach. Ambasadorka zwinności i turkusu,
mentorka, trenerka biznesu i społeczniczka.
Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne
i zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordynatorka merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego, twórczyni innowacyjnych programów
szkoleniowych i rozwiązań biznesowych z zakresu zarządzania projektami, zespołami i organizacjami oraz przywództwa takich jak Akademia Transition Managera oraz współtwórczyni
Akademii Zwinnej Liderki, Akademii Zwinnego
Przywództwa oraz pierwszej na świecie sieci
pokoi webinarowych Be-Web. Wyróżniona tytułem „Strong Women in IT 2019”.
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Co gryzie polskich Project
Managerów?
Igor Mróz
Co zatruwa im niedzielne wieczory? Czy
bardziej o ból głowy przyprawiają ich
zespoły, czy raczej klienci? Czy Excel
faktycznie jest ulubionym narzędziem
każdego PMa? O to i o wiele więcej zapytaliśmy w przeprowadzonym w połowie
2020 roku badaniu. Zapraszam do zapoznania się z relacją z naszych przygód przy
jego wykonywaniu oraz kluczowych wyników i wniosków.

Niełatwe koleje
„prostego” projektu
Realizacja badania Co gryzie PMa jest doskonałym przykładem na to, że każdy projekt,
którego jeszcze nie robiliście wydaje się prosty, lekki, łatwy i przyjemny, a potem trwa
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trzy razy dłużej, a problemy pojawiają się
w najmniej oczekiwanych obszarach.
Jak to było u nas?
Po pierwsze mocno zawiodła nas dość
niska liczba osób, które wypełniły badanie – 126 osób. Nie wygląda to imponująco
i w trakcie zbierania wyników (czerwiec-lipiec 2020 r.) mieliśmy kilka konsyliów, co
można z tym zrobić. Stanęło na tym, że…
niewiele. Rezultat taki pozwala już wyciągać
wnioski istotne statystycznie, a wynikał najprawdopodobniej z mocnego sprofilowania
badania (wyłącznie kierownicy projektów)
i wysokiego progu wejścia – aż 27 pytań,
z czego 16 obowiązkowych i spory procent
otwartych. Alternatywą było promowanie
badania „jak leci” oraz zmniejszenie liczby
pytań. To z kolei zaowocowałoby wyższą

liczbą respondentów, za to niższą jakością
odpowiedzi. Nie zdecydowaliśmy się na to
i w rezultacie przy opracowywaniu musieliśmy odrzucić tylko jedną odpowiedź, jako
ewidentnie napisaną dla żartu.
Po drugie – opracowanie wyników i tworzenie raportu z badania zajęło 3 (słownie:
trzy) razy dłużej niż zakładaliśmy. Z trzech
tygodni zrobiły się dwa miesiące. Jednak
dzięki doświadczeniu w wielu projektowych bojach wiedzieliśmy, że to ten przypadek projektu, kiedy owszem – warto
mieć mobilizujący do pracy deadline, ale
nie bać się przesunąć go z korzyścią dla
jakości rezultatu końcowego.
I wreszcie wersja angielska. Uwielbiam
przypisywany H. Fordowi cytat „gdybym
zapytał ludzi czego chcą, powiedzieliby, że

szybszych koni”. Nie zawsze warto wszystkiego, co mówią użytkownicy brać od razu
za dobrą monetę. W naszym przypadku
strzałem w stopę było stworzeniem sporym
nakładem pracy angielskiej wersji badania.
Zrobiliśmy to, bo taką potrzebę zgłosiły nam
dwie osoby („obcokrajowcy od nas z firmy też
by chcieli wypełnić”). Jak sądzicie ile osób
wypełniło tę wersję? Piękne, okrągłe zero.
Lessons learned: następnym razem zamiast
wypasionej wersji z pełnym tłumaczeniem
całości (włącznie z filmem zapraszającym do
wypełnienia) trzeba było zrobić uproszczoną
wersję samego kwestionariusza i przesłać
je zgłaszającym życzenie osobom. A jeśli
faktycznie ktoś ją wypełni i pojawią się kolejni chętni, dopiero wtedy inwestować czas
i środki w pełną wersję.

Dlaczego w ogóle
pytaliśmy?

pracowicie liczyłaś earned value, zachodząc w głowę czy ktoś w ogóle używa tego
w praktyce (podpowiem: nie). A za to oboje
mieliście problem z zespołem, który nie wypełnia raportów statusowych, ale o tym jakoś na szkoleniu nie było...
No więc chyba jednak warto pytać.

Z jednej strony chcieliśmy dać respondentom jak największą wolność wypowiedzi,
z drugiej wiedzieliśmy, że przydadzą się
jakieś narzucone odgórnie ramy i kategorie, które pozwolą na łatwiejsze wyłapanie
pewnych trendów i statystyk. Dlatego właśnie podzieliliśmy rodzaje problemów na trzy
główne kategorie ze względu na ich źródła:
• Problemy z zespołem.
• Problemy z klientem.
• Problemy ze współpracą wewnątrz firmy
(szef, inne działy).

bólu głowy. Dla doświadczonego praktyka
zaskoczenie nie jest duże – zarówno mnie,
jak i większości znajomych PMów zwykle prędzej czy później udawało się ułożyć
sensowne relacje z zespołem oraz klientem,
a prawdziwe „schody” zaczynały się kiedy
przychodziło uzyskać coś z innego działu
(zatwierdzenie umowy przez prawników, audyt działu bezpieczeństwa) albo dostawało
się „strzał z biodra” (losową, zazwyczaj niewiele wnoszącą dla projektu, ale trudną do
spełnienia prośbę) ze strony Zarządu.
Z drugiej strony jednak pojawia się refleksja dotycząca tego, że większość warsztatów
dla project managerów skupia się wyłącznie
na kwestiach związanych z zarządzaniem
klientem i zespołem, niewiele wspominając
o praktycznych aspektach radzenia sobie
z szeroko pojętymi interesariuszami (nie,
narysowanie sobie „macierzy zarządzania
interesariuszami” nie jest praktycznym
aspektem). Dla właściciela firmy szkoleniowej jest to zaprawdę ciekawy materiał do
przemyśleń.

Bezapelacyjnym zwycięzcą okazała się…
kategoria trzecia. Łącznie 53% badanych
wskazało współpracę wewnątrz-firmową jako tę, która generuje im najwięcej

Gdy się tak głębiej
wgryźć, to wszędzie
chodzi prawie o to samo...

Jaki obszar „gryzł”
project managerów
najbardziej?

Autor mówi bez bullshitu na InfoShare 2019
Fot. Wojciech Rojek

Nie będę ściemniał – powody oczywiście były
ściśle egoistyczne. Chcieliśmy upiec dwie
pieczenie na jednym ogniu. Dowiedzieć się,
co naprawdę boli zarządzających projektami,
by podczas naszych szkoleń skupić się przede
wszystkim na tych problemach. A przy okazji
stworzyć raport, który będzie ciekawą lekturą
dla każdego kierownika projektu.
Dlaczego pytać o to, co boli, przecież to
chyba od dawna jasne i uwzględnione we
wszystkich możliwych programach szkoleniowych? No... nie do końca. Czy tworzyłeś
drogi czytelniku podczas jakiegoś szkolenia piękny diagram sieciowy z zaawansowanymi zależnościami (np. start to finish),
by potem nigdy nie użyć czegoś takiego
w praktyce? A może droga czytelniczko

Wykres 1. Z czym jest najgorzej

Jak już wspomniałem to, co ciekawiło nas
najbardziej, to opisy konkretnych sytuacji
dodane przez respondentów w pytaniach
otwartych. Rzućmy więc kilkoma bardzo reprezentatywnymi cytatami:
Zarządzanie zespołem:
• Brak poczucia odpowiedzialności za efekt.
Podejście „ja tu tylko pracuję od 9 do 17”.
• Jako lider projektu nie mam żadnych narzędzi aby ich zmotywować (nie jestem ich
przełożonym, nie mają tego w celach).
• Bycie „matką” – jak nie przypomnisz, nie
sprawdzisz, nie dopytasz – nie zostanie to
zrobione.
Współpraca z klientem:
• Klient nie zdaje sobie sprawy, że mała
zmiana może mieć ogromny wpływ na pro-
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jekt i wydłużyć go o kilka dni. Jemu zawsze
wydaje się, że to potrwa godzinę.
• Ciągłe dorzucanie nowych tematów do realizacji w ramach projektu.
• Z jednej strony oczekiwanie zwinności,
a z drugiej zła reakcja na zmianę.
Współpraca wewnątrzfirmowa:
• Prowadzenie komunikacji skoncentrowanej
na realizacji celów, nie personalnych rozgrywkach.
• Inne założenia góry, nadmierna kontrola,
brak autonomii, brak komunikacji od góry
do dołu.
• Polityka, budowanie królestw, brak współpracy.
Kiedy tak czytałem te wszystkie wyznania,
uparcie nachodziła mnie jedna myśl. A mianowicie: że rozwiązaniem większości z tych
problemów wcale nie jest kolejne cudowne
narzędzie, metodyka albo proces. Rozwiązaniem jest nauka dojrzałej, empatycznej
i asertywnej (uczę się rozumieć i szanować perspektywę drugiej strony, ale nie
daję sobie wejść na głowę) komunikacji.
To oczywiście nie jest tak, że procesy nie są
ważne i nie pomagają, ale bez tego miękkiego komponentu zdadzą się psu na budę.
I to chyba jest wniosek, który jest najważniejszy dla mnie, jako kogoś występującego
pod szyldem “Zero Bullshit Management”.

Niektórzy wciąż żyją
w zaprzeczeniu
Całość chciałbym podsumować anegdotą
o pewnej przygodzie w trakcie promocji wyników badania.

Skontaktowaliśmy się z jedną z uznanych
organizacji celem zorganizowania wspólnego webinarium na temat wyników Co gryzie
PMa. Kontakt z organizatorką był znakomity
i szybko doszliśmy do porozumienia. Do czasu, kiedy na nasz raport spojrzał ktoś z władz
tejże organizacji. Najbardziej zbulwersował
ową osobę ranking ulubionych narzędzi project managerów (jedno z pytań w kategorii „różne”), w którym zwycięzcami okazał się
Excel oraz kartka papieru, a wielkim przegranym MS Project i wykresy Gantta.

wiedzi znajdziecie w pełnej wersji raportu,
dostępnej pod adresem zerobs.pl/raport/

Komentarz jaki dostaliśmy był taki, że chyba jakichś mało doświadczonych kierowników ankietowaliśmy, bo wykres Gantta to
przecież fundamentalne narzędzie, a żaden
szanujący się PM nie prowadzi projektu
z pomocą Excela. Nie muszę nadmieniać, że
wspólne wydarzenie nie doszło do skutku.
I byłoby to nawet zabawne, gdyby nie fakt,
że to właśnie takie osoby wciąż trzęsą ciałami układającymi syllabusy szkoleń i programów studiów wszystkich możliwych stopni.
A ja marzę sobie nieśmiało o chwili, kiedy
absolwent studiów na kierunku zarządzanie
projektami zamiast chwalić się znajomością układania prostokącików na diagramie,
będzie raczej w stanie w pięciu zdaniach
przedstawić dobry raport statusowy albo
sensownie zaargumentować przeciwko
zmianie połowy zakresu projektu na trzy tygodnie przed deadlinem.
PS. Z jakimi jeszcze wyzwaniami mierzą się
kierownicy projektów? Jak COVID zmienił
świat projektów? Jak odpowiedzi respondentów komentują uznani eksperci? Odpo-

Igor
Mróz

Wykres 2. Narzędzia PMów
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Mówiono o nim „skuteczny, ale trudny” –
przez jego niewygodny zwyczaj zadawania
trudnych pytań. Uważa, że to połączenie
psychologii, produktywności i nowoczesnych
technik zarządzania pozwala skutecznie realizować projekty.
Pierwszy projekt poprowadził w 2003 roku,
a oprócz zarządzania projektami sprzedawał je,
analizował, programował, pisał teksty reklamowe i zarządzał produktem. Prowadził (i nadal prowadzi) firmę szkoleniową Zero Bullshit
Management, pracował dla korporacji, MSP
i startupów (w tym ponad rok w Holandii). Od
2015 roku przeszkolił ponad tysiąc osób, a od
2020 r. prowadzi również zajęcia na SWPS
w Warszawie.

Fot. Obsahovka Obsahovka z Pexels

STREFA WIEDZY

Disciplined Agile: o co
w tym chodzi?
Klaudia Purchała-Przybyła
O co chodzi w tym nowym nurcie wiedzy
o chwytliwej, głośnej nazwie? Możnaby
pomyśleć, że tylko o certyfikację: w końcu wpisując w wyszukiwarkę hasło “Disciplined Agile”, poza wiedzą teoretyczną,
znajdziemy informacje o możliwości certyfikacji i dostępnych szkoleniach. Wydawałoby się, że po fali wszystkiego co „zwinne”,
zwracamy uwagę na nowe, na to, co ma
w nazwie Disciplined Agile. Prawda? Otóż
nie. Nie dajcie się zwieść pierwszym wynikom w wyszukiwarce. Więc o co chodzi
w tym całym Disciplined Agile?
Mówiąc wprost: o pewien pomysł, o zebranie wielu narzędzi do jednego, bardzo wygodnego i intuicyjnego w obsłudze „boxa”.
O uporządkowanie chaosu informacyjnego,
o wypracowanie odruchu: „jeśli nie jestem
pewien (pewna), jak do tego (etapu projektu /
produktu / zadania) podejść, wiem, gdzie znajdę narzędzia, które pomogą mi podjąć jakąś
decyzję”. Nie spodziewajcie się wymyślania
koła od nowa. To metody, techniki i strategie (między innymi DevOps, SAFe, PMBOK®
Guide, Scrum itd.), które po części już znacie,
ale zebrane w logiczną całość (tylko i aż!).
Pewnie myślicie: „Brzmi super, ale może
konkretniej?”. Bardzo proszę, podsumujmy.
Disciplined Agile:
• pozostawia wolność w wyborze metodyki,
jaką możemy użyć dla danego zadania;
• nie narzuca frameworków;

• nie zastępuje dotychczasowych metodyk,
a rozszerza ich zastosowanie;
• zaznacza, jak ważny jest kontekst projektowy, w jakim będziesz działać (Ty i Twój
zespół);
• sugeruje GCI (ukierunkowane ciągłe doskonalenie), jako szukanie rozwiązania na
podstawie kilku iteracji (sprintów) pracy
nad zadaniem;
• sugeruje certyfikację, dzięki której zyskujecie głębokie zrozumienie tego podejścia,
weryfikację swojej wiedzy, ale także zdobywacie mocne podstawy do działania
z DA („wiem co i wiem jak”).
Chociaż Disciplined Agile to wspomniany wcześniej „toolkit”, istotą podejścia jest
zmiana sposobu myślenia. To pozbycie się
obaw przed próbowaniem przez cały czas
trwania projektu. Szanujemy zespół, respektujemy otoczenie projektu. Już to słyszeliście? Znacie to? Czy aby na pewno?
Oczywiście wiele podobnych stwierdzeń
mogliście spotkać już wcześniej, chociażby
czytając Agile Manifesto. Wszyscy jednak
wiemy, jak to się kończy: każdy czytał, każdy
zna, ale prawie nikt nie stosuje. Tymczasem
Disciplined Agile kładzie silny nacisk na zmianę sposobu myślenia, a także zapoznanie się
z możliwymi ścieżkami pracy nad projektem.
Bez zmiany podejścia ten sposób pracy może
się Wam kojarzyć (niestety) jako „kolejna
z wielu”.
Przed rozpoczęciem pracy koniecznie zapoznajcie się z Zasadami, Obietnicami i Wy-
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tycznymi. W jasny sposób przedstawiają
założenia pracy metodą DA. Pomagają zmienić podejście, zainspirować, zmotywować do
działania. Pokazują, że cały ten Disciplined
Agile ma sens.
Koniecznie poznajcie całość: https://pmi.
org.pl/disciplined-agile/
„Ok, wszystko brzmi pięknie, ale co zyskujemy?” – możecie zapytać. Przede wszystkim
pamiętajcie, że Disciplined Agile opiera się na
kompromisach, na zdrowym dialogu. To szukanie balansu, spójnego działania i szukania
usprawnień.
Jesteście w stanie sprawnie „zmienić kurs”,
ograniczając wynikającego z tego straty do
minimum. Także jesteście otwarci na klienta,
jego skomplikowane potrzeby, co skutkuje
przekazaniem rezultatów pracy o odpowiedniej jakości. Jest to zwinność w dużo szerszym kontekście, niż ten, z jakim spotykaliście się do tej pory.
Biorąc pod uwagę wyzwania, jakim codziennie stawiamy czoła, poznanie mindsetu
i sposobu pracy DA nie wydaje się zmianą, aż
tak rewolucyjną. Jest to raczej ewolucja dostępnych metodyk i sposobów działania, niż
głośne hasło reklamowe, wyskakujące z każdego okna w przeglądarce.
Mądre i praktyczne podejście, które przede
wszystkim ma pomagać i inspirować zespoły
do osiągania nadzwyczajnych efektów.
Więc o co w tym chodzi? O wybór, mądre
ustalanie granic, wyraźne wytyczne, gdy odpowiedzi stają się nieoczywiste. O pragmatyczne podejście, zachwycanie swoich
klientów, ale przede wszystkim o kontekst.
Wybierając sposób pracy staramy się odzwierciedlić warunki, z jakimi mamy do czynienia, by dalej rozwijać nasz sposób pracy,
w zależności od zmiany sytuacji.

Klaudia
PurchałaPrzybyła
Project Manager. Product Owner. Specjalista
ds. e-commerce. Lubi, kiedy harmonogram „się
zgadza”, plan jest realizowany i „rzeczy się
dzieją”. Praca z ludźmi, koordynowanie wydarzeń, łączenie wątków, sprawianie, że wydarzenia toczą się ustalonym trybem – to jej
kwintesencja codzienności. Lubi się rozwijać,
zdobywać nową wiedzę, dowiadywać się ciekawostek. Jest miłośniczką wiedzy wszelakiej,
strażniczką zadań wykonanych na czas, pasjonatką nowych wyzwań. Ceni sobie dobrze ułożony kalendarz, świetne książki, a także leniwe
popołudnia.

13

Fot. stock.adobe.com

STREFA WIEDZY

A Leader is a Waiter
Jarosław Ściślak
At least according to servant leadership
and my take on it. He’s supposed to be
humble. It’s all about listening to employees. Ideas, needs, challenges. A leader is
a person who listens and talks as the last
person in the room. It’s about serving the
crowd. The tip: profits, efficiency, external
company’s image, is worth it.
Before the pandemic, many company owners and executives struggled to understand
what remote work really is. It’s not about
losing control, it’s not even about the mythical trust. The real reason behind people
loving this form of work comes from flexibility and the ability to work on whatever,
whenever. If I want to cook diner, I do it. If
I want to skip the unnecessary meeting, I do
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it. If I want to stay at home and not lose
my precious private life to traffic, what’s the
problem?

Trust issues, control
environment, and the art
of not giving a damn
If you are a manager, I let you on a little secret. Sometimes, employees don’t do what
they are supposed to. Or do it differently
than they theoretically should. I did it whenever I felt that my way was better. And it
worked, almost every time. In a highly scalable professional environment, hired people
are… well, professionals. They don’t expect
kid gloves and To-Do list flashed on the refrigerator’s door. They know what has to be

done, when, and how. If there are gaps to fill,
then, you guessed it, the leader is there to
hop in and help.
Many leaders are actually so focused on
and even obsessed with outcomes, schedules, and control mechanisms, they track
every important variable, except one. People. What they feel, what they know, what
they think is best in the current situation.
In many cases, open space is not a tool for
bringing the team together and exchange
knowledge, ideas, and project info. It simply
makes the office louder than it should be.
Frustrating some, boosting energy for already hyped extraverts, and annoying more
fragile individuals. Combined with the push
for constant performance measurement
instead of delivering value, it creates an in-

efficient environment and the potential for
quick burnout.
Now, when the pandemic set in, executives had no choice but to let go a little. And
listen, actually listen. There is no conference
room, it’s just a conference. Interaction. Exchange.

The ultimate power
comes from giving one
The idea behind servant leadership is that
company owners, managers, and even
project owners can benefit from the activity and knowledge of those who have less
power than them. In a recent article in
New York Times, Kevin Roose announced
the “YOLO economy”. Times when people
draw from the COVID-19 home isolation
and decide on their future. Many of them,
closed in their homes, won’t go back to the
old times. Ways the job was done. Ways
people worked – office only. Sometimes
even to the old job itself. Sure, it sounds like
an exaggeration and it surely is one. Not
every branch of the economy can afford to
work remotely or with famous “values” on
the fluttering company flag. But some of
them will have to at least change the approach a little.
In traditional management, the power can
be explained as the top-down model. There
are leaders, then employees, then customers, and the investors. In the servant leadership approach, this “pyramid of power” looks
exactly the opposite. The leader has the
least amount of power. It’s the employees
who have it all. They work in the trenches,
they know everyday struggles. It’s the people who understand that throwing money on
additional employees won’t help the project
because the problem is structural. It’s this
shy lady who comes every day in red that
spots inefficiencies in connecting projects
on the 3rd floor, who can smooth things over
with a sane suggestion.
In servant leadership, the role of a leader
is to keep tabs on things. To have the bird’s
eye view, while people on the ground have
the autonomy to act. It’s the knowledge, experience, imagination, and civil courage that
counts.

What it takes
Few things come to mind. Servant leadership is possible, and most importantly – effective, because of the simple, human traits

that we all have. It can be told but it has to
be practiced.
1. Empathy. One definition of a leader is
a problem solver. Problems can’t be solved
without listening. That requires empathy.
The ability to put yourself in other’s shoes
is the best way to get things done. In the
reality show “Undercover boss”, owners
go through characterization and become
mere employees for a day or two. In their
own companies. That gives them input.
What problems do we have, what people
think about the direction the company is
going? Many top managers, like Apple’s
Tim Cook, like to sit through lunch with
the team in a cafeteria and just listen.
That’s a huge advantage in business operations.
2. Building bridges. A good waiter puts out
uncomfortable situations. If there’s a fly
in a soup, you won’t probably pay for it.
It’s on a house. A similar thing goes in
a professional project environment. When
people have different opinions, the leader
steps in and heals. Not even the current
situation but a long-term relationship between people. If the client felt that this
restaurant is classy and took care of him,
he will probably come back. It’s a matter
of a long game, not a single meal. If a leader can heal wounds from a fiery dispute between co-workers, they will respect each
other in the future and become even more
efficient.
3. Zen-like state of mind. Being knowledgeable about surroundings is key. Approaching situations with peace of mind
and inner strength not only mitigates
stress but keeps you focused and on track.
4. Actual leadership. A waiter doesn’t tell
you what to eat. There’s no order. Instead,
the waiter merely suggests. Sometimes,
he tries to steer towards a meal of the day.
But it’s persuasion, not a mandate.
5. Courage. Leaders have to build roads, not
follow them. The uncharted path is often
the most beneficial one. Doing something
differently. Creating a marketing strategy
that puts us on the opposite side of the
market. Throwing unpopular ideas into
the crowd that’s keen on something else.
That’s the price of being at the helm.
6. Visualization. A waiter will often answer
the question with a poetic landscape,
painted just before your eyes. If you ask
about the meal and what’s in it, a professional will always paint a picture, not list
ingredients. Nobody cares for them, ex-
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cept for those suffering from allergies. It’s
about taste. About how the meal makes
you feel. How it complements the room.
How it enchants your evening. That’s the
approach of any good restaurant. Image.
Taking this metaphor into the land of projects – always give examples. If there are
none, explain to people how something
will look and why in that particular way.
Give them something to conceptualize
and chew on. Something tangible.
7. Community building. A modern company is not a 19th-century factory. It’s not
a family either. It’s something in between
and more at the same time. It’s a community. A place where people come to make
a living and create. Goals, values, and
practical uses for products drive us all.
Simply deliver.

A brand is built by values,
not logos
What the brand is all about? What does
it communicate? To customers, potential
employees, people already on board? Buy
our products. Use our services. Be satisfied.
With more refined taste, these messages are
seen across the board. Brands just want to
sell stuff. The problem is that selling is not
driven by the message anymore. Not in all
cases, not for many people. Hyper-personalization forces brands to approach products
and work itself differently.
What is so special about you? What is
your message? Why people would want to
care?

Jarosław
Ściślak
The author is a branding, marketing, company
scaling, process optimizing, and content expert. He creates and develops brands, builds
an image, and marketing communication. He
believes in a holistic approach to sales, marketing, public relations, human resources,
and employer branding. By relying on Customer-centric Selling, Design Thinking, and
Created Shared Value (CSV), he helps companies increase revenue and build an attractive
image for both customers, business partners,
and employees. He published a few books,
first at 22 years old. Learn more by visiting
www.scislak.com

15

Fot. stock.adobe.com

STREFA WIEDZY

Rekomendacje zarządzania
projektami i programami
w administracji publicznej
Gabriel Sznajder, Michał Dziamski
Czym się Pan zajmuje? Zarządzam projektami. Aha, to może nam Pan napisać
projekt unijny? Konsternacja. Kurtyna.
Kilkanaście lat wstecz, z przejęciem składałem odręczny podpis pod wielostronicowym wnioskiem o rejestrację działalności
gospodarczej. Urzędnik przyjmujący wniosek poprosił o zawód wykonywany, stąd
wywiązała się pomiędzy nami rozmowa
przytoczona powyżej. O ile w firmach komercyjnych przyzwyczailiśmy się do pewnego poziomu rozumienia nomenklatury
projektowej, to w administracji publicznej
język projektów został ukształtowany
przez tzw. projekt unijny.
Dlatego na styku biznesu i administracji
pojawiały się wielokrotnie nieporozumienia
wokół zarządzania projektowego – zarówno gdy przedstawiciel biznesu próbował coś
załatwić w urzędzie oraz gdy administracja
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uruchamiała publiczne środki na zakup produktów i usług w biznesie.

Projekty, projekty,
projekty…
Ale w czym właściwie problem? Przecież te
nieporozumienia dotyczą wyłącznie wąskiej
grupy osób na styku administracji i biznesu.
Owszem. Warto tylko wziąć pod uwagę, że
budżet na projekty realizowane publicznie
pochodzi wprost z kieszeni każdego z nas.
Każda złotówka, którą netto zarabia każdy Kowalski, ma swoją siostrzaną (prawie
bliźniaczą) złotówkę trafiającą równolegle
do Skarbu Państwa. Suma budżetu projektów publicznych bardziej przypomina numer telefonu, a nie kwotę w PLN. Niewielu
z nas – dumnych przedstawicieli „wielkiego
biznesu” – może pochwalić się obcowaniem
z budżetami na takim poziomie. Sposób

wydatkowania z tej skarbonki, tzn. sposób
realizacji projektów publicznych, dotyczy
każdego płacącego VAT, PIT, CIT, RTV, CŁO,
oraz inne trzyliterowe skróty, nie wspominając o akcyzie czasami w piątek i podatku
za psa. Jesteśmy zarówno sponsorami, jak
i beneficjentami tych projektów, dlatego tak
bardzo istotna jest ich solidna realizacja.

Wspólne i spójne najlepsze
praktyki
Dlatego bardzo nas ucieszyła inicjatywa wypracowania uwspólnionego zestawu dobrych
praktyk w zakresie zarządzania projektami
na poziomie ogólnopolskiej administracji publicznej. Oczywiście istnieją wypracowane
lokalnie praktyki i metodyki, ale tym razem
widzę duży krok w kierunku ich uwspólnienia. Kraków, Wrocław, czy Gdańsk nie są
przecież aż tak różne, a w każdym z tych

miast wypracowano indywidualnie skuteczne rozwiązania warte szerszego rozpropagowania.
Razem z Moniką Podkowińską i Piotrem
Ogonowskim z PMI Poland Chapter mieliśmy przyjemność współuczestniczyć w tworzeniu zestawu rekomendacji dotyczących
prowadzenia projektów, programów oraz
PMO. Pod egidą pani dr Marii Szymborskiej
i merytorycznym okiem prof. Jacka Strojnego powstała esencja najlepszych wzorców,
która pomoże skuteczniej i efektywniej realizować publiczne projekty.
Uzupełnieniem rekomendacji jest bardzo
praktyczny Przewodnik po zarządzaniu napisany przez dr Marcina Żmigrodzkiego. Jest
to leksykon ponad pięćdziesięciu technik
i metod organizacji pracy, które sprawdzają
się w projektach. Chcesz się szybko zorientować, jak korzystać na przykład z User Story
lub MoSCoW, albo jak prowadzić spotkania
w projekcie? Jest to opisane w bardzo zwięzły i praktyczny sposób.

Specyficznie
czy podobnie?
Współpracując z różnymi branżami, bardzo
często podczas rozmów o projektach można
spotkać się z określeniem „wie Pan, u mnie to
jest specyficznie”. Wtedy dopytując o zakres,
czas czy budżet projektu okazuje się, że nie
jest specyficznie, tylko bardzo podobnie jak
w innych branżach. Niezależnie od specyfiki
obszaru, w którym jest realizowany projekt,

istnieją podobne ograniczenia, w których na
co dzień się poruszamy. Praktycznie nigdy
budżet nie jest studnią bez dna, czas z gumy,
a zakres pozostaje niezmienny przez cały
czas trwania projektu. Kluczową kwestią jest
mówienie tym samym „językiem” projektów.
Powstałe rekomendacje uwzględniają język
administracji publicznej. Jasno wskazują,
jaka jest struktura organizacji projektu, jakie
zasady powinny być spełnione. Tworzą jasne
odniesienia do struktury organizacyjnej jednostek administracji publicznej.

Co zawierają
rekomendacje?
W codziennym życiu, słowo projekt jest powszechne stosowane do rożnych inicjatyw,
nie ma znaczenia czy są one jednorazowe
czy cyklicznie powtarzane. Standard pokazuje, że ma znaczenie, dlatego definiuje
cykl życia projektu który ma swój początek
i koniec oraz wyróżnia 4 fazy: przygotowania projektu, planowania, realizacji projektu
i zamykania. Często w jednostkach administracji publicznej jednocześnie toczy się
kilka lub kilkanaście projektów. Istotnym
staje się stworzenie programu oraz jednostki
standaryzująco-monitorującej. Przygotowane rekomendacje zawierają także te elementy. Definiują fazy przygotowania, planowania,
realizacji i zamykania programu. Przechodząc dalej jeżeli mamy projekty, programy to
naturalnym staje się powołanie Biura Projektów. W tej części rekomendacji położono

nacisk na zdefiniowanie kluczowych wskaźników efektywności oraz zaproponowano jak
utworzyć Biuro Projektów. Przygotowany
standard jest ważnym krokiem w ewolucji
podejścia do projektów w administracji publicznej. Rekomendacje tworzą pełnowartościowy standard według którego mogą
działać jednostki administracji publicznej.
Podchodząc praktycznie do rekomendacji
i wcielając się w aktywnego szkoleniowca
i konsultanta warto zaznaczyć, że każdy trener planujący warsztaty lub szkolenia dla administracji publicznej, powinien potraktować
wspomniane pozycje jak lekturę obowiązkową. Projekty publiczne mają szczególną specyfikę, żargon i własną kulturę. Aby praca
szkoleniowca była skuteczna w tym środowisku, warto zaczerpnąć inspiracji z tego niezmiernie wartościowego źródła. Podręczniki
są dostępne bezpłatnie pod linkiem: https://
www.gov.pl/web/zarzadzanie-projektami/
materialy-do-pobrania
Serdecznie polecamy!

Gabriel
Sznajder
Praktyk, szkoleniowiec, doradca z wieloletnim
i szerokim doświadczeniem w projektach, programach i portfelach. Były prezes PMI Poland
Chapter i dyrektor PMI Wrocław. Pomaga organizacjom w doskonaleniu zarządzania projektami, pomaga doświadczonym PM-om zdawać
egzaminy zawodowe, pomaga startującym
w zawodzie jako mentor.
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Kierownik projektów, manager, trener z 15-letnim doświadczeniem. Od początku kariery
związany z branżą IT, aktualnie w świecie
dynamicznie rozwijających się gier mobilnych
współtworzy PMO. Od kilku lat wolontariusz
PMI PC. Zwolennik ewolucji, a nie rewolucji. Propagator dobrych praktyk zarządzania
projektami i odpowiedzialnego przywództwa
opartego na wspólnym decydowaniu i braniu
odpowiedzialności. Wolne chwile poświęca
kolarstwu i bieganiu.
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Wnioski z doświadczeń – studium
przypadku. Rozwiązanie
Maciej Bodych
W poprzednim artykule (Strefa PMI, nr 31,
s. 34-35) przedstawiłem Wam studium
przypadku – przedsięwzięcie realizowane
w 7 obszarach przez zespoły z różnym podejściem do organizacji pracy. Projekt miał
też kilku dostawców zaangażowanych
w realizację wybranych zadań i obszarów. W ramach artykułu zadałem pytanie:
w jaki sposób i kiedy powinien zostać zorganizowany proces zbierania wniosków
z doświadczeń? Poprosiłem też czytelników Strefy PMI o przesłanie swoich pomysłów na sposób podejścia do zbierania
wniosków z doświadczeń w projekcie.
Bardzo dziękuję za wszystkie nadesłane
pomysły. Do najciekawszych propozycji zaliczyć można:
• Wykorzystanie wewnętrznego Agile Coacha do przeprowadzenia spotkań w każdym z obszarów projektu, a następnie
stworzenie wspólnej listy zadań do realizacji.
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• Zorganizowanie osobnych spotkań z dostawcami, wewnętrznym zespołem IT oraz
zespołami biznesowymi, aby następnie zapewnić wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu.
• Zorganizowanie wspólnej konferencji dla
wszystkich uczestników projektu, gdzie
w ramach poszczególnych warsztatów
i spotkań odbędzie się zbieranie wniosków
wraz z prezentacją ich dla uczestników
konferencji.
• Raportowanie wniosków z doświadczeń
do Komitetu Sterującego w celu zapewnienia ich wdrożenia poza projektem
• Mnie osobiście bardzo spodobał się pomysł praktyczny, aby nie zbierać wniosków, bo i tak nikt ich nie wykorzysta.
I ten ostatni punkt jest tutaj bardzo ważny – jeżeli zbieramy wnioski do spełnienia
wymogu PMO lub po prostu nauczono nas,
że warto taki rejestr mieć, ale nie będzie
woli lub zaplanowanego czasu na wykorzy-

stanie tej wiedzy, to nie warto tego robić.
Wnioski z doświadczeń, aby miały wartość,
muszą być wykorzystane, tzn. przynajmniej
musi zostać przekazana wiedza o nich do
odpowiednich osób. I tutaj prosty przykład:
firma realizująca projekty budowlane i remontowe miała wiele wyzwań związanych
z przekraczaniem budżetów projektów. Na
dużych projektach średnie przekroczenie
budżetu (w stosunku do zakładanych kosztów wewnętrznych) wynosiło ponad 30%.
Natomiast w małym projekcie zdarzyła się
sytuacja, że nie zostały doprecyzowane wymagania z klientem odnośnie specyfikacji na
wymienianą w oddziale firmy windę. Finalne
koszty tego projektu przekroczyły zakładany
budżet o 100%. O tym projekcie i jego opóźnieniu wiedzieli wszyscy w firmie, dlatego
mówimy, że negatywne wnioski z doświadczeń zostały pocztą pantoflową dostarczone
do wszystkich pracowników firmy i póki nie
zmieni się kadra, to wydarzenie to zostanie
w pamięci. Natomiast wyzwaniem oczywi-

się takim tematem na poziomie organizacji?
Zdecydowanie nie, tutaj jest właśnie miejsce dla PMO, które na podstawie wniosków
z doświadczeń z projektów powinno decydować, które tematy wymagają zaopiekowania
i wdrożenia na poziomie całej organizacji.
Wróćmy teraz do naszego przykładu. Obszary projektu posłużyły do zaplanowania
osobnych spotkań dotyczących wniosków
z doświadczeń w każdym z nich. Istotnym
aspektem przy planowaniu spotkań była
bezpośrednia współpraca osób w ramach
projektu bez względu na fakt, czy osoby te
występują również w innych zespołach. Ważniejszy dla nas był zespół pracujący wspólnie
niż podział na etapy i produkty projektu. Przy
planowaniu nie miał też znaczenia rodzaj ani
poziom zastosowanej metodyki prowadzenia zespołu, natomiast poziom ten był podstawą do przygotowania się do współpracy
z danym zespołem i zastosowanym nazewnictwem (w niektórych zespołach bez słowa
retro moderator nie miałby wejścia).
Ważnym elementem całego zadania był
moderator. Ze względu na skomplikowanie systemu, stosowane w projekcie słownictwo oraz pewną zamkniętość w grupie,
zdecydowano się na wyznaczenie jednej
osoby z wewnątrz projektu jako moderatora spotkań dotyczących zbierania wniosków
z doświadczeń. W ten sposób chcieliśmy
zapewnić spójność procesu oraz zapewnić
osobę merytoryczną, która będzie w stanie
(znając projekt) grupować wnioski na poziomie całego projektu.
Ze względu na różny moment zamknięcia
poszczególnych modułów projektu spotkania dotyczące wniosków z doświadczeń odbywały się w różnych datach, ale wszystkie
zostały zorganizowane w okresie 4 miesięcy.
Mieliśmy spójne podejście i jednego moderatora, mogliśmy więc zebrać wszystkie
wnioski w jeden rejestr i przeanalizować na
poziomie całego projektu. Najważniejsze
uwagi zostały zgłoszone do Sponsora i KoFot. Free-Photos from Pixabay

ście było to, że nikt nie wyciągał wniosków
i nie wdrażał usprawnień w realizacji dużych
projektów.
Skupmy się teraz na zrozumieniu podejścia
do wniosków z doświadczeń. Dobrą analogią
będzie tu podejście w dużym projekcie do
zarządzania ryzykami. Jeżeli zrobicie warsztaty z różnymi zespołami w ramach projektu
w celu identyfikacji ryzyk, otrzymacie długą
listę potencjalnych szans i zagrożeń. Czy
wszystkie te ryzyka powinny być przekierowane do kierownika projektu, do sponsora czy
komitetu sterującego? Czy w rejestrze ryzyk
powinniśmy wpisywać tylko ważne tematy?
Czy dla wszystkich ryzyk będziemy wykonywać działania zapobiegające? Odpowiedź
na wszystkie pytania brzmi: nie. Musimy tak
zaplanować proces, aby ryzyka w zależności
od skali i znaczenia trafiły na odpowiedni
poziom projektu i tam zostały zaadresowane. Podobnie sytuacja wyglądać będzie
z wnioskami z doświadczeń. Mogą one dotyczyć drobnych usprawnień w pracy jednego
zespołu, aż po zmiany organizacyjne, które
muszą zostać wdrożone osobnym projektem.
Natomiast musimy pamiętać, że proces zarządzania wnioskami z doświadczeń, aby był
skuteczny, musi dotyczyć zmian w samym
projekcie, ale również zmian, które wdrożymy w organizacji. Prostym przykładem może
być tu problem z księgowaniem kosztów zespołu utrzymania IT na projekty, który miałem w jednym przedsięwzięciu. Brak jasnych
zasad i kontroli dniówek zespołu utrzymania
spowodował, że do projektu zostały doliczone dodatkowe koszty. Z punktu widzenia
projektu została zrobiona korekta i temat
można by było zamknąć, ale ponieważ zależało mi na trwałym rozwiązaniu, dlatego
temat ten musiał zostać wyjaśniony i rozwiązany na poziomie całej organizacji (ponieważ podobny problem występował co jakiś
czas również w innych projektach). Spójrzmy
jeszcze na jeden aspekt tego tematu: czy
kierownik projektu powinien dalej zajmować
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mitetu Sterującego, a po ich akceptacji do
PMO w organizacji.
Ważnym aspektem wdrożonego procesu
było też skategoryzowanie wniosków i udostępnienie ich dla zespołu projektowego
(w postaci dostępu do rejestru oraz dedykowanego spotkania).

Podsumowanie
W ramach podsumowania wniosków z doświadczeń z zastosowania procesu zarządzania wnioskami z doświadczeń, do
najważniejszych elementów zaliczyć można:
• Wyznaczenie moderatora z wewnątrz projektu znającego specyfikę i słownictwo
bardzo ułatwiło pracę podczas warsztatów. Zachęcam do zapytania zespołu projektowego, czy nie ma chętnych osób do
takiej roli, bo w praktyce okazuje się, że
nie znamy wszystkich kompetencji naszego zespołu projektowego.
• Omawianie efektów pierwszych warsztatów spowodowało, że łatwiej było zachęcić kolejne zespoły do sesji wniosków
z doświadczeń.
• Okazało się, że sesje zbierania wniosków
z doświadczeń stały się trochę „odmianą”
i czymś nowym dla zespołu, dlatego prowadzenie ich w miłej atmosferze pozwoliło spojrzeć z boku na wyzwania i problemy,
które były w projekcie.
Poświęcenie czasu na przekazanie wniosków z doświadczeń do organizacji przynosi
wymierne korzyści. Nie bójmy się takiej inwestycji, na pewno będzie to z korzyścią dla
bieżących i przyszłych projektów.

Maciej
Bodych
MBA, PMP, PfMP, ACP,
PMO-CP

Ekspert w zakresie zarządzania projektami,
portfelem projektów i PMO. Specjalizuje się
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projektów. Od 2003 roku związany z PMI®,
gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału
Polskiego. Z centralą PMI® w USA związany od
2010 roku – obecnie pracuje w Komitecie do
Spraw Certyfikacji (CGC). Od 2010 roku prezes
firmy WHITECOM Project Experience specjalizującej się w szkoleniach, ustawianiu PMO oraz
zarządzaniu projektami i portfelem projektów.
Współautor książki PMO. Praktyka zarządzania
projektami i portfelem projektów w organizacji.
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Specifics of Project Delivery for
non-IT Mature Enterprise Clients
Grzegorz Piątkowski
Most successful software development
companies sooner or later come to a challenging moment in their journey – the
start of providing services for enterprise
type of customers. In this brief, I’ll shed
some light on why it’s challenging and
what to pay attention to, to smoothen
things up and increase chances for delivering expected outcomes.
There’s already plenty of material covering
this topic and below is just my subjective,
personal view, not a complimentary analysis.

A few chosen
characteristics of nonIT mature enterprise
customers
To say that there’s plenty of stakeholders in
the enterprise world, often having conflicting needs and priorities, seems very obvious.
But what’s worth mentioning is that these
stakeholders are usually not dedicated pro-

20

ject resources. They are typically assigned
to support the project while performing
their daily work or working on other “more
important” tasks. Their time is usually very
much limited and has to be respected and
consumed wisely. Another important factor
to note is that their decision-making process is slow and dispersed and may take
more time than ever planned for. Awaiting
approvals, inputs, decisions, which are being
deferred to others can quickly grow the famous parking lot to become one big blocker.
There are also hidden agendas, politics, and
often internal opposition at the customer
end, which may double the trouble. While
the project you’re working on may be sponsored by unit X, unit Y is looking to immediately consume some of it and is putting more
pressure, unit Z doesn’t like it at all, and VP
of technology does see it all differently. And
yes… it will all surely turn things upside
down in your project plan. Your mastery in
dancing the salmon dance to handle it all
is indeed helpful here, but only as long as
there’s someone at the customer end who

can review and decide. In reality, you may
face the situation where there’s no single
decision maker in the project and responsibility is shared.
Going to work with an enterprise you
could assume it’s all so perfectly advanced,
all documentation on systems is available,
all processes set in stone, all data easily
accessible, plenty of knowledgeable SMEs
around… While in some cases it may be true,
I’ve observed it many times that the governance can be so poor that you’re the one
who eventually sorts it all out. Also, their
organically grown enterprise architecture
may be obsolete, not secure, compliant, or
working, and you somehow must make good
use of it. In addition, the “SMEs” often turn
to be quite uneducated and disconnected
guys, who have never worked on a complex
project and have a very foggy idea on the
solution you’re going to build. Regardless
of all the circumstances, the customer still
expects you to build a top-class solution,
plan it all end to end, commit to deadlines,
and stick to it like glue. From my experience,

scope and quality could be negotiable, but
when it comes to time and money, these are
constraints you don’t want to touch. So, if
you need to cut on something, remember
the focus is on outcomes, rather than detailed processes and governance perfection.
All in all, despite all the challenges, the
enterprise adventure is definitely worth
going for. It can be super rewarding as
these customers usually prefer long-term
cooperation with one vendor covering
all areas, than with a few, separate and
competing ones. All you need to do is
build trust and prove you can deliver on
promises…

A few things to keep in
mind to increase your
chances of successful
delivery
First of all, although it should have been
already done at the presales stage, you still
need to do your customer environment
analysis. Look at business seasonality,
trends, financials, competitors, markets to
understand motivators, risks, and threats.
Explore customer business organization,
structures, key stakeholders, marketing, and
investment data as it may help you understanding dependencies on portfolio level and
to answer a question: how do we fit into the
overall transformation strategy? It will help
identify detractors and hidden agendas and
should allow you to balance and avoid a situation when a trivial issue becomes a huge
escalation.
When you learn more about your customer, you may realize that sometimes a little
mindset transformation is a must. While
most of the IT world is already more than
familiar with Scrum or any other Agile delivery framework, some large enterprises are
still testing the agile waters and are still underestimating the value it brings. There are
many reasons behind this, but the biggest
fear seems to be expected lack of predictability, which these companies got used to.
Due to hierarchical structures and reporting,
plenty of internal and external dependencies
and commitments, these customers tend
to look for waterfall style end-to-end project plans. Therefore, there’s usually a need
to align on project delivery framework,
to combine goals of fairly efficient development with structured, time-boxed and
waterfall style delivery. Internally, for the

project team, it may mean (depending on the
experience of team members), a slight need
to re-shape their approach and the PM role
here is crucial. PM should provide customer
perspective, explain all the circumstances and limitations to the team members,
brainstorm on everyone’s “universal” best
practices, and once all internal storming is
done, align with the customer. The team
must understand that Scrum is good as long
as it brings expected outcomes and sometimes we need to get more agile and agree on
a fit-for-purpose delivery model. The other
part of this approach transformation is to reshape yourself and your whole project team
from doers to advisors/consultants. These
days the enterprise customers are looking
more and more for in-depth advisory and
guidance. A vendor must show confidence
in everything they do and everyone in the
project team must be proactive and act as
a strong SME, with no doubts or hesitations.
If you achieve all that, you’re on the right
path to building trust, which is the key
factor for efficient collaboration. You should
also consider enabling direct collaboration
of your project leads with their counterparts
to make them your allies. And of course, by
all means, try to make customer PM your
ally. There’s been so much said about how
to do this, so I will only mention that you
should always show that you care and are
ready to go above and beyond to address all
the needs (stay realistic though – overcommitment is worse than keeping it real). Once
the trust is built, you can start to be politely demanding – set boundaries for responsibilities, chase for outstanding actions and
blockers on a regular basis, be sure to remind
about related risks.
The environment complexity mentioned
before will also affect project communication and regardless of the effort you put
into this, there will be communication gaps.
Ask yourself if customer PM is communicating all at her/his end that you assume is
being communicated? Or maybe some not
that easily digestible messages are getting
lost? Why is someone surprised? Dedicate
all the time and effort you can to minimize
the probability and impact of such closed
loops and dead ends. Tailor and scale your
communication to what seems to work, use
multi-channel communication, be a broken
record when needed and most importantly:
make sure to involve customer PM in creating the comms plan. And once it’s rolled out,
ask for feedback regularly, review the plan

Strefa PMI, nr 33, czerwiec 2021, www.strefapmi.pl

just as often and adjust it to the environment dynamics as many times as needed.
Continuing on project governance, many
of us are assuming that the more sophisticated documentation is produced the better. Unless the project is being delivered for
a heavily regulated industry (i.e. banking),
I think that it’s the opposite and all the
documentation must be kept as simple as
possible. Otherwise, there are slim chances
someone will invest enough time into going
through it. Similarly, the project plans, roadmaps, reporting, all have to be kept meaningful and simple. Assume that the important
people, who may happen to take a look at
them, will have limited time and knowledge
about the project’s nuances and details.
What seems to work best for any enterprise
project audience are one-pagers.
While in the project execution phase,
keeping in mind that it has to be predictable, apply chosen project forecast vs actuals
tracking mechanism, make sure it’s understandable and accessible to key customer
stakeholders and report it regularly to keep
everyone aware. Ideally, it should also allow you to quickly re-baseline and provide
your customer with options and scenarios
to choose from in case there are changes
or issues. As it is with waterfall planning,
there will be variances occurring frequently
and flexibility to play with scope or timescales together with your customer can be
an eye-opening experience for everyone and
can help to prevent some “magical thinking”.
Last but not least, the PM must not only
keep the project team isolated from external noise as much as possible, but also stay
professional and unshaken. And always
remember, customer usually doesn’t care
about you being successful, unless the
success is a common thing.

Grzegorz
Piątkowski
Senior Project Manager with 10+ years of
experience in managing projects, teams, and
organizations in both corporate and start-up
worlds. He has worked in multiple domains
and industries, but his primary focus remains
IT. Grzegorz is passionate about building, leading, and retaining multidisciplinary units and
teams in a commercial environment. In his
spare time, he likes to boost his adrenaline level somewhere on the mountain singletracks.
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Event Storming. Design a Solution
to Your Everyday Project
Challenges
Aleksandra Gepert-Kraujutowicz

Why software development is not just
about writing a code and how Event
Storming might be of help for your future
project?
We should have known better... This is what
comes to my mind whenever I see a huge gap
in a system, which has so many walkarounds
built around it to make it work, that a developer needs at least 2 MD to go through that
jungle and understand the initial purpose of
this whole idea.
I worked for a NY start-up providing financial services, and the entire system was built
as an MVP that has never really evolved into
a mature system. New features were added
as some kind of patches that were stuck to
the core and were breaking up other functionalities. After every deployment, we held
our breaths till the following day.
We should have known better, I was repeating to myself after every critical issue in
Production.
I was managing a project in which after
every refinement, a Product Owner slightly
changed the requirements. The adjustments,
however, were small only from his perspective. Implementing them in a new way was
time- and money-consuming, as they were
impacting the whole existing structure of
the system.
We should have known better, I kept thinking when he was surprised that it would take
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so long and commented “hey, I just forgot to
mention it at the beginning.”

6 hard truths you may
learn while managing the
project
If you’ve ever had a thought like that, let’s
go and reveal 6 hard truths that you’d better
understand sooner than later.

lieve that when every story is closed, the
project will be somehow accomplished.
Wrong! Where is the room for the activities
that do not follow the plan, like performing
the workshop to check if our software is
really solving the problem it’s supposed to
do? It’s like in the ER, if you have a dying
patient, are you gonna focus on their broken leg, or will you try to save their life?

1. Software development is not
writing a code
Management needs to understand that the
code is just a final form of the whole analysis, learning, and decision-making processes
that developers need to do before writing
down the results.
Software development is not knowing.
Think about every presale or discovery, or
even a first stage of the project you were
in – there are always blind spots listed
as “assumptions” right? So it is not about
the code, it is all about understanding the
environment that we are gonna work in, and
problems that need to be solved.

3. Business flow does not care about
the organization limitations
Imagine a typical organization having x
number of departments that do not work
together but beside each other. You will find
there emerged silos like the one always saying “it is not our problem” and the other one
claiming “we are great, in fact...we are the
best”. In their infrastructure, there are problems described to newcomers as “this is not
working but this is how it works” (sic!). They
are always hard to solve, hard to discuss, and
hard to visualize, so it is easier to do nothing.
And here goes the business flow that simply
does not care – it is about making money,
not dancing around all those blockers, right?

2. Backlog form provides us with the
illusion that a project is just a sum of
its parts
The typical Backlog is a queue where every
User Story has a priority assigned and is
waiting to be picked up. We tend to be-

4. Nobody is an expert in every
aspect of their professional area
And that’s ok! But have in mind that when
you are trying to get the answers, the experts will only know some part of the problem, and what they know and what they

think they know are not the same thing. So,
the easiest way to get the answers is to talk
to more than one expert at once, or you will
get caught in a one-dimensional world.
5. Doing something right at a first
shot is always better (and cheaper!)
You may disagree with me on that, but this
is why I do not buy the modern “agile” approach so much when it comes to the actual
work. It is expensive! It is all great at the
beginning when we know that we can do
everything and change everything. But then
you end up having a very unpleasant conversation with your Customer, and you need to
tell them that your team needs x more iterations to accomplish the given goal.
6. Forget about consistency
Let’s say, there is a factory producing lamps
with branches all over the world, and all
departments including supply, warehouses,
sales, or finance need to use the same software to secure an end-to-end flow. Think
about the word order and how differently every department will understand it. In
terms of supply, this is something they need
to order (sub-assemblies) so the warehouse
can produce a lamp. Then the sales department can place an order for lamps that Customer has ordered. The finance needs the
order to confirm the invoice – so the meaning of this word is not consistent throughout
the whole company. The system is not consistent as well. The consistency can be only
achieved at the model level (in this example
that would be a department) and this level
can’t be large. The independent models need
to work together.
As the truths, or in other words, problems
have been already revealed, we can move to
the part when some answers and solutions
may be provided by Event Storming!

Event Storming in
practice. Find a solution
Event Storming is a modelling technique
that is performed in the form of a facilitation
workshop, and it helps to:
1. see the system as a whole (but not the
consistent whole!)
2. find a problem worth solving
3. gather the best immediately available
pieces of information
4. start implementing the solution from the
best possible starting points.
We all know facilitation workshops (in fact,
you can find the definition in the PMBOK®
Guide), so why is this technique so different
from everything that you might think of when
you hear about “facilitation workshop”?
Imagine a room with no place to sit, you can
only stand. In front of you is a very long paper roll that is stuck to the wall (unlimited
modeling space). On a small table, you can
find sticky notes (most of them are orange),
markers, and maybe a standing flip chart
with a legend written on it. Nothing else.
You can forget about going through your
emails when the discussion gets boring, and
you start to realize that this meeting may
actually differ from the others. People are
gathering – technical experts, business people, and everyone else who is involved in the
process and might have some insights into
how this looks from their perspective (the
best mix of stakeholders). The facilitator
says: please, put an orange sticky with a domain event written on it on the wall. This
needs to be a relevant verb in the past tense
like “order placed”. It is important to have
this particular form because we need to focus on the most important steps, which are
the essence of the business idea (model the
business flow).
This is what the result will look like:

The stickies in different colors are added
to fully understand the whole flow (external systems, like PayU, to pay for the order, commands – why the domain event is
happening? Because a user has decided to
proceed with the checkout and placed the
order, problems – dark pink ones, where we
can see that this shipping amount calculated event is one hot mess, etc.).
In 1-2 days, you can see more or less what
is there and what needs to be done. Maybe if
not urgent, some part of a time-consuming
but not that advanced work, can be delegated to a junior team? Or that you can replace some part of the customization with
third-party software as this will be cheaper?
The answers are there, on the wall. The
people that gathered were able to model
together, and they are ready to work now
as this preparation has brought them to
the same level of understanding! You know
what they say: “5 days of coding will save us
15 minutes of analysis” (Tomasz Nurkiewicz,
the translation is mine).
Event Storming is the opportunity to learn
together. All in all, we are people trying their
best to solve the problem worth solving, beyond the problems that every organization
has.
This article is just a quick overview of the
Event Storming idea, but nobody is better to
give you more details than Alberto Brandolini
and in Poland – Mariusz Gil. I honestly recommend reading Introducing Event Storming,
even if the book is still “under construction”
(and you can decide by yourself how much
you want to pay for it) because eventually
this might be the solution: merge the people
and split the software!

Aleksandra
GepertKraujutowicz
Project Manager at SoftServe. She’s been
working in IT for the past 4 years and from
the very beginning of her professional career
in project management. She strongly believes
that people are more important than processes, so at work she always puts relations first.
At SoftServe she is mostly responsible for implementing platform projects (e-commerce).
A Russian linguist, technology enthusiasts just
like her father, real chatterer, she spends her
free time at the gym.
Source: https://www.youtube.com/watch?v=mLXQIYEwK24&pp=qAMBugMGCgJpdBAB
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Dobry onboarding – podstawa
budowy zaufania
Agnieszka Krogulec

Dobry onboarding to podstawa budowania zaufania nowego pracownika do lidera,
zespołu czy firmy. Pandemia na świecie
postawiła każdego z nas przed wyzwaniami, którym sprostaliśmy. Jednym z takich
wyzwań jest prowadzenie skutecznego
onboardingu online. Z mojej obecnej perspektywy managera, który odpowiada za
innych PM-ów ważne jest dobre wprowadzenie Project Managerów do firmy, nie
tylko pokazanie im merytoryki i przydzielenie projektu, ale także zadbanie o każdego emocjonalnie, żeby po prostu poczuł się
członkiem zespołu. Chciałabym podzielić
się dobrymi praktykami jakich doświadczyłam i które pomogły mi się szybko
wdrożyć i odnaleźć w globalnej organizacji
DSV.
Onboarding dzieje się nie tylko pierwszego
dnia, gdy pracownik przychodzi do organizacji, ale jest to ciąg kolejnych zdarzeń, również dotyczących budowania bezpośrednich
relacji w zespole. Proces onboardingu jest
ustrukturyzowany i dobrze zaplanowany,
żeby ułatwić pracę kierownika projektu i jego
managera.
Na bazie moich obserwacji widzę, że firmie DSV zależy na tym, aby pracownik miał
dobre doświadczenia od samego początku.

24

Pozytywne doświadczenia to pozytywny
wpływ między innymi na zaangażowanie,
motywację i satysfakcję z pracy PM-a, osiągane wyniki czy rotację. Dbamy o dobre doświadczenia, bo odejście Project Managera
to nie tylko zmiana osoby, która prowadzi
projekt, ale także wiele nowych wyzwań dla
interesariuszy, którym z reguły zależy, aby
projekt był realizowany efektywnie. Każda
nowa osoba potrzebuje nie tylko „wgryźć
się” merytorycznie w projekt, ale przede
wszystkim zbudować relację i zaufanie z interesariuszami, co wymaga odpowiedniego
wdrożenia i czasu.
Powszechnie wiadomo, że jeżeli spędzimy
czas na wdrożeniu naszego nowego pracownika, to tym szybciej on będzie generował
wartość dla firmy.

Kluczowa rola
onboardingu
Dlaczego onboarding pełni kluczową rolę we
wdrożeniu pracownika*:
• 20% rotacji pracowników odbywa się
w pierwszych 45 dniach,
• ustrukturyzowany i dobrze przygotowany
proces zwiększa o 70% prawdopodobieństwo pozostania pracownika w firmie
przez 3 lata,

• ustandaryzowany proces może zwiększyć
produktywność o 55%.
Jako manager zastanawiam się, jak przeprowadzić skuteczny i przyjazny onboarding
online dla nowego pracownika. Każdy z managerów, nie tylko w HR, wie, że nowozatrudniona osoba swoją pełną produktywność
osiąga dopiero po kilku miesiącach – w DSV
pierwszą umowę podpisywałam na 7 miesięcy, bo taki czas daje firma, aby obie strony
poznały się nawzajem. Zbudowana dobra relacja z pracownikiem na początku bardzo ułatwia budowanie zaufania, zwłaszcza w pracy
online.

Zacznij budować relację
z PM-em, zanim dołączy
do Twojej firmy!
Relacja z potencjalnym kierownikiem projektu zaczyna się już od pierwszego kontaktu
i umówienia spotkania rekrutacyjnego. Jeśli
obie strony podejmują decyzję o współpracy,
wysyłamy potwierdzenie formalnych warunków zatrudnienia, pakiet startowy dokumentów oraz skierowanie na badania lekarskie.
Ważny jest także mail powitalny „Czekamy
na Ciebie” wraz z krótką informacją, co będzie się działo pierwszego dnia pracy.

Dobry onboarding
to przygotowany
onboarding
Aktualnie onboarding odbywa się całkowicie wirtualnie, gdzie łączymy się z nowym
członkiem zespołu przez aplikację MS Teams,
z reguły z włączoną kamerą. Kluczową rolę
odgrywają także spotkania zaplanowane na
najbliższe tygodnie pracy, aby nowa osoba wiedziała, kiedy oczekiwać kolejnych
szkoleń i jak może wyglądać proces jej wdrożenia.
Podczas pierwszego dnia onboardingu
koordynowanego przez HR szczegółowo
opowiadamy, jak wygląda praca w organizacji – od kwestii fundamentalnych, czyli
profilu firmy i struktury organizacyjnej oraz
wartości, po rzeczy bardzo praktyczne – system pracy, benefity czy współpraca z IT.
Cały proces jest dokładnie przygotowany
pod kątem merytorycznym i administracyjnym. Na bazie zaprojektowanego przez nas
przewodnika, PM dowiaduje się o szczegółach onboardingu, rolach poszczególnych
osób, o tym, co się będzie działo pierwszego
dnia, w pierwszym tygodniu czy kolejnych
miesiącach. W DSV wdrożenie Project Managerów jest dodatkowo wspierane przez zespół Project Support Office (PSO), który dba
o całość procesu. Zapewniamy niezbędne
prezentacje, przewodniki, informacje o procedurach operacyjnych, czy szkolenia w formie e-learning, które pomagają we wdrożeniu
nowego kierownika projektu.
Dobry onboarding to szybsze wdrażanie
w specyfikę pracy PM-a i szybsze zbudowanie relacji z zespołem, ale także obniżenie poziomu stresu, który towarzyszy nowej
sytuacji i szybsze dostarczanie wartości dla
organizacji.

Kluczowe elementy
onboardingu PM-ów
Najważniejsze elementy, o które trzeba zadbać przy wdrożeniu Project Managerów to:
• spotkanie wdrożeniowe z bezpośrednim
przełożonym – wdrożenie w organizację
i jej kulturę, kluczowe zasady formalne
i nieformalne, wartości organizacji, ustalenie wzajemnych oczekiwań i wymagań;
• przedstawienie planu onboardingu – jak
będzie wyglądał i jak długo będzie trwał;
• dobre przygotowanie i konfiguracja
sprzętu;
• sprawdzenie dostępu do niezbędnych
systemów;

PRE-BOARDING

FIRST-DAY

1-3 MONTHS

4-6 MONTHS

”WRAP-UP”

1

2

3

4

5

Proces onboardingu w DSV. Źródło: materiały DSV.

• wspierające szkolenia e-learnigowe –
o firmie, narzędziach, formalnym procesie
zarządzania projektami czy governance
w projekcie;
• zaproszenie na spotkania zespołowe wraz
z krótkim opisem czy agendą spotkania;
• przedstawienie nowych osób na spotkaniu całego zespołu – around the table;
• zapoznanie z kluczowymi interesariuszami;
• nieformalne budowanie relacji w całym
zespole – wirtualne spotkania przy kawie,
spotkania integracyjne.

Buddy – ważne
ogniwo przy integracji
pracownika z firmą
Buddy jest przypisany przez managera liniowego, jeszcze zanim nowy pracownik dołączy do firmy. Nowy kierownik projektu, obok
buddy’ego z zespołu PM-ów, ma też dedykowaną osobę z PSO.
Przy doborze buddy’ego warto wziąć pod
uwagę znajomość organizacji oraz korporacyjnych wartości, zdolności komunikacyjne,
cierpliwość, umiejętność dzielenia się wiedzą i wspierania innych, tzw. good performer,
czy zajmowanie podobnej pozycji co nowo
przychodzący Project Manager. Intensywność spotkań zależy od potrzeb nowej osoby
i wzajemnych ustaleń, ale na pewno warto
na bieżąco weryfikować poziom wdrożenia
w organizacji. Buddy jest pierwszym punktem kontaktu w przypadku pytań co do projektu, może pomóc w znalezieniu zasobów,
wypełnieniu wymaganych dokumentów
projektowych, przekazać cenne wskazówki
dotyczące kontaktu z interesariuszami bądź
przygotować do pierwszego spotkania Komitetu Sterującego.

Zamiast podsumowania –
garść wskazówek
Podsumowując dodam jeszcze 7 praktycznych wskazówek, które pomogły mi odnaleźć
się w nowej organizacji i zintegrować z zespołem:
1. Zadawaj pytania – kto pyta dostaje odpowiedź, wyjaśniaj wątpliwości i niejasności
od razu.
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2. Proś o feedback – po każdym kamieniu
milowym pytaj kluczowych interesariuszy
o feedback dotyczący pracy z Tobą.
3. Buduj i utrzymuj relacje, zwłaszcza z kluczowymi interesariuszami – zapytaj co jest
dla nich ważne, jak chcą pracować, jak się
komunikować.
4. Wyciągaj szybko wnioski – obserwuj
i dostosowuj swój warsztat kierownika
projektu do zmieniających się potrzeb interesariuszy.
5. Bądź sobą – bądź autentyczny w tym co
robisz.
6. Buduj zaufanie – ja wychodzę z założenia, że ludzie są z natury dobrzy, pracują
najlepiej jak potrafią, jeśli mają sprzyjający
system, a zbudowane zaufanie daje dużo
swobody w prowadzeniu projektów.
7. Szukaj nowych możliwości rozwoju –
a tych w korporacji masz wiele. Przykładowo w DSV mamy program Internal
Comes First, gdzie na swoim przykładzie
doświadczyłam, że osoby ze środka organizacji mają pierwszeństwo w przejściach
do innych zespołów, często to jest dla nich
awans.
* Christian Harpelund, Onboarding: Getting New
Hires off to a Flying Start, Emerald Publishing, 2019

Agnieszka
Krogulec
Ekspert i pasjonatka zarządzania projektami
oraz zmianą. Doświadczony facylitator, trener biznesu, mentor, coach. Posiada 20 lat
profesjonalnego doświadczenia w realizacji
projektów dla biznesu i IT, w tym w firmie konsultingowej Deloitte oraz w zarządzaniu PMO.
Obecnie Manager w Group PMO w DSV International Shared Services.
Prezes Zarządu PMI Poland Chapter (20162018), wcześniej wieloletni Członek Zarządu,
obecnie Doradca Zarządu PMI PC i European
Chapter Cooperation Liaison. Asesor i członek
jury konkursów oceniających najlepsze projekty oraz PMO w Polsce i na świecie (USA, Chiny,
RPA). Absolwentka PMI Leadership Institute
Master Class.
Entuzjastka społecznego przywództwa, zaangażowana w projekty tworzące nową jakość
i zmieniające świat na lepszy.
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Siła historii
Utrzymuj zaangażowanie i podnoś satysfakcję
z Produktu!
Monika Zofia Potiopa
Tym razem artykuł rozpocznę dość nietypowo – zaczniemy od eksperymentu! Niestety przez formę komunikacji interakcja
będzie nieco „sztuczna” ale zapewniam,
że to ćwiczenie zobrazuje Wam bardzo
ważny obszar – komunikacji – który
w product managemencie jest niezwykle
istotny.

Matylda (Senior Back-End developer w technologii Python), Radek (Junior Back-End developer w technologii Python), Mateusz (Senior
Back-End developer w technologii Python),
Zofia (Senior Back-End developer w technologii PHP), Krzysiek (Junior Back-End developer
w technologii Python), Paweł (Mid. QA), Grzesiek (Data Analyst).

Chciałabym przedstawić Ci kilka informacji.
Przeczytaj je na głos – jeden raz. Nic nie zapisuj, nie notuj.

Ile z faktów, które przeczytałeś, utkwiło Ci
w pamięci?
Teraz pomyśl o jakiejś swojej ulubionej historii – nie ma znaczenia jakiej. Może to być
historia z filmu, opery, musicalu. Ile faktów
pamiętasz z tej historii? Mógłbyś o niej opowiedzieć innym?

Monika jest Product Ownerem a developerzy to: Adam (Front-End developer), Marcin
(Senior Front-End developer), Tomek (Junior
Front-End developer), Marzena (Junior UX),
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Osobiście, z tego tekstu zapamiętałabym
pewnie około 10% informacji: może połowę
imion i może umiałabym prawidłowo przypisać ze dwa stanowiska do odpowiedniej
osoby. Co do historii – doskonale umiałabym
przytoczyć historię Holly Golightly, głównej
bohaterki mojego ulubionego filmu Śniadanie u Tiffany’ego.
Mam nadzieję, że ten mały eksperyment
zobrazował Ci nieco przewagę historii nad
stekiem wyrwanych z kontekstu faktów.

Dlaczego historie są
silniejsze od faktów?
Informacje które przeczytaliście na głos są
faktami. Nie przedstawiłam Wam historii

tylko kilka prawdziwych (bądź nie) faktów.
Wspomnienie, które w Was chciałam obudzić to pewna historia. Już na etapie eksperymentu mogliście intuicyjnie zauważyć
różnice między owymi. Oczywiście, ja również śpieszę z porównaniem.
Fakt jest informacją, obserwacją. „Monika jest Product Ownerem” to czysta informacja, logicznie zero-jedynkowa, bez większego
znaczenia. Bez żadnego kontekstu. Historie mają swój background, są oparte na
doświadczeniach. Z nich moglibyśmy się
dowiedzieć, dlaczego Monika jest Product
Ownerem, dlaczego pracuje w tym zespole,
jak się w nim znalazła. Przez ubranie w kontekst wiedziałbyś jakie jest znaczenie faktu,
że Monika jest Product Ownerem oraz jaka
była jej historia. I tutaj ważną różnicą jest
to, że fakty są snapshotem czasu, natomiast
historie rozwijają się progresywnie, tworząc
sekwencję przyczynowo-skutkową.
Historie pozwalają na wykreowanie
empatii, wcielenie się w rolę a w konsekwencji – lepszą ocenę sytuacji. Pokazują
istotność sytuacji, ubierając fakty większym kontekstem w funkcji czasu.
Umiejętność prezentacji historii jest
więc niezwykle ważna. Narzędzie to jest
niezbędnikiem w pracy każdego, kto chce
się efektywnie komunikować, czyli idealnie
pasuje do mnie – „produktowca”. Historie
towarzyszą mi codziennie. Wspierają przyciągnięcie uwagi oraz odpowiednie wysterowanie uczuciami odbiorcy, co bezpośrednio
przekłada się na jego poziom zrozumienia
sytuacji.

Co sprawia, że historie są
dobre?
Historii używam od początku swojej kariery
zawodowej i myśląc o tym, co sprawia, że historie są dobre nie odeślę Was do żadnego ze
źródeł, ale opowiem o swoich doświadczeniach. Trzy cechy, którymi mogłabym określić
dobrą historię i o których zawsze pamiętam
to: prostota, emocjonalność i autentyczność.
Historia powinna być prosta. Opowiadając historię mam różnych odbiorców, z reguły
zespół techniczny bądź interesariuszy biznesowych. Wykorzystuję ich czas z intencją
przedstawienia swojego punktu widzenia.
Historia powinna być więc przemyślana
i opowiedziana w sposób łatwy do podążania.
Bez retrospekcji, wątków pośrednich – najlepiej jednoliniowa. Bez zbędnego poziomu
szczegółowości – ograniczam się tylko do

najważniejszych informacji, nie meandrując.
Dostosowuję język do odbiorców – nie ma
przecież sensu używać żargonu technicznego do osób, które na technologiach się nie
znają. Dotyczy to nie tylko samego doboru
słów, ale także opowiadanych przykładów
czy metafor. Ta prostota wspiera zrozumienie i rzeczowość, dzięki czemu pozwala na
szybkie konkluzje.
Historia powinna być emocjonalna. I nie
mam tutaj na myśli nadawania jej dramaturgii, rzecz jasna – nikt nie musi płakać, czy
pękać ze śmiechu. Opowiadając historię
robię to humorystycznie, staram się dzielić
szczęściem... bądź bólem. Modeluję odpowiednio głos, dużo gestykuluję. To pozwala
odbiorcom utożsamić się z sytuacją, zidentyfikować z postaciami i zmotywować do
działania. W ten sposób staram się skupić
ich uwagę, poruszyć i wciągnąć w historię,
co bezpośrednio przekłada się na poziom zaangażowania odbiorców.
Historia powinna być prawdziwa. Zawsze podczas opowieści staram się być autentyczna i szczera. W opowiadaniu historii
zdarza mi się delikatnie nagiąć fakty, w celu
jej uproszczenia czy podniesienia emocjonalności, ale nigdy nie zatracam jej sensu.
Ważne jest, żeby wierzyć w daną historię, bo
jeżeli sam autor w nią nie wierzy – ciężko
jest zaangażować odbiorców.
Pewnie w literaturze znajdziesz wiele
cech dobrych historii. Powyższe wynikają
z moich doświadczeń i praktyki – dlatego się
nimi z Tobą dzielę. Przetestowałam je w naprawdę wielu sytuacjach...

Historie w zarządzaniu
produktem
Jako produktowiec wykorzystuję historie do
prezentacji elementów Product Backlogu,
w formie user stories czy user story mappingu. Elementy backlogu przygotowane w ten
sposób są dla mnie triggerem do rozmowy
z zespołem czy interesariuszami. Są dla mnie
reprezentacją dyskusji – nie zamiennikiem!
Product Backlog można porównać trochę do
albumu ze zdjęciami – przedstawia fakty, ale
żeby osoba zaznamiająca się z elementami
poznała kontekst, angażowała się i odczuwała empatię – należy otworzyć dyskusję.
Opowiedzieć historię słowem mówionym –
nie pisanym.
Słucham klientów, użytkowników, deweloperów. Słucham wszystkich, którzy mogą
mi pomóc podnieść wartość produktu. Gdy
słyszę fakty – proszę o historię, o ubranie
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w kontekst. Pytam o emocje. Często podsuwane są mi konkretne rozwiązania, wtedy
reaguję i drążę – jaki rozwiązujemy problem,
jaki chcemy osiągnąć cel? Co jest przyczyną
pomysłu na to rozwiązanie? Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dojść do prawdziwej
przyczyny problemu i znaleźć rozwiązanie,
które naprawdę (nie na pozór) wpłynie na
poprawę. To pokazuje, że nie tylko ważne
jest opowiadanie historii w pracy produktowca, ale także „wyciągnięcie” historii
w odpowiedni sposób.
Opowiadam o przyszłości produktu.
O wizji produktu, celach jakościowych i jak
do tego miejsca dojdziemy. Mówię o tym, jak
produkt „zmieni świat”, podniesie satysfakcję użytkowników bądź wpłynie na poprawę
działalności Klienta. Opowiadam o wyzwaniach i rzeczach, które chcemy robić by je
pokonać. Oczywiście posiadam roadmapę,
ale roadmapa bez kontekstu i odpowiedniej
opowieści może potencjalnie przynieść więcej szkód niż korzyści.
To główne obszary, w których korzystam
z historii – w praktyce jest ich znacznie
więcej. Lubię korzystać z tej techniki podczas szkoleń z Klientami czy wewnątrz organizacji lub podczas dzielenia się z innymi
swoimi doświadczeniami bądź doświadczeniami Klientów.

Podsumowując
To wszystko pozwala mi na utrzymanie skupienia i zaangażowania wewnątrz oraz na
zewnątrz organizacji, co w konsekwencji
wpływa na satysfakcję pracy nad produktem
(zespół) oraz z produktem (Klient i użytkownicy). Siła historii jest naprawdę ogromna,
doświadczyłam tego niejednokrotnie na własnej skórze!

Monika Zofia
Potiopa
Product Owner & Product Team Leader
o technicznym backgroundzie i project managementowej przeszłości. Ex-perfekcjonistka
po „odwyku” identyfikująca się z mottem „bądź
najlepszym niedoskonałym sobą, jakim zdołasz”. Fanka specyficznego humoru półświatka
IT, jogi i dobrego portugalskiego wina!
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Ciągły rozwój – jak o niego dbać,
gdy pracy tak dużo?
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. XVII
Ada Grzenkowicz
Motywacja, zdobywanie wiedzy i ciągłe
doskonalenie się są jednymi z pryncypiów
wszystkich zwinnych ram postępowania.
Jako osoby zarządzające zespołami, projektami czy dbające o rozwój produktów
powinniśmy zadbać również o własny
rozwój. Codzienna praca na pewno sama
w sobie dostarcza nam wiele nauki, jednak
to często może zaowocować problemami
w projektach, z którymi musimy sobie na
bieżąco radzić. Jeśli umiejętnie wykorzystujemy wiedzę z poprzednich naszych
doświadczeń, jesteśmy w stanie uniknąć
przynajmniej niektórych problemów. A im
większym doświadczeniem i wiedzą dysponujemy, tym lepsze rezultaty możemy
osiągać. Podstawowym wyzwaniem w naszej codziennej pracy jest mimo wszystko
brak czasu, bo zawsze jest coś do zrobienia, a lista zadań nigdy się nie kończy.
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W tym numerze skrzynki omówię kilka
sposobów na zdobywanie nowych umiejętności lub doskonalenie posiadanych,
mimo napiętych harmonogramów.

Książki
Mogą być inspiracją i natchnieniem do działania; kompendium wiedzy, dzięki któremu
znajdziemy odpowiedź na nurtujące nas pytania, czy po prostu pozwalają nam poszerzać
horyzonty. Shane Parrish, autor publikacji
o modelach myślenia, twierdzi, że czytanie
to jeden z najlepszych sposobów aktualizowania ludzkiego oprogramowania. Branżowych tytułów dla kierowników projektów nie
brakuje. Doskonałą propozycją, bogatą w artykuły napisane przez praktyków i pasjonatów jest między innymi nowy portal Strefy
PMI (www.strefapmi.pl). Jest ich naprawdę

dużo i dotyczą wielu aspektów zarządzania
zespołem, produktem czy projektem. Każdy znajdzie coś dla siebie. A ponadto, mała
szansa na trafienie na złą pozycję, wystarczy
wystukać w sieci interesującą nas tematykę, znaleźć kilka pozycji, poczytać recenzje
i wybrać coś dla siebie. Koszt również niewielki, a zapewniam, że znajdą się i takie
książki, z których czerpać wiedzę i pomysły
możecie przez kilka lat.
Ja akurat jestem fanką czytania papierowych wydań, ale nie musimy wyłącznie
ograniczać się do zamawiania drukowanych
wersji. Coraz więcej autorów odchodzi od
druku i publikuje wyłącznie wydania cyfrowe,
które czasami są nieco tańsze, a na pewno
dużo szybciej do nas dotrą. Ebooki, bo o nich
mowa, dają nam też szybką możliwość wyszukiwania po hasłach, a dodatkowo nic nie
ważą (no może poza czytnikiem), dzięki cze-

mu mamy możliwość czytania w podróży bez
zbędnych kilogramów bagażu.
Alternatywą dla klasycznych książek stają się również bardzo popularne audiobooki,
a dostęp do nich możemy zagwarantować
sobie aplikacją i telefonem komórkowym.
Dla tych, którzy są na bakier z czytaniem
to zdecydowanie świetna opcja poszerzania wiedzy. Ponadto audiobooków możemy
słuchać chociażby w drodze do pracy lub
podczas sprzątania. Wykorzystujemy wówczas jeszcze lepiej czas, który i tak musimy
poświęcić na dane czynności.
Jeśli nie chcemy za dużo wydawać
na książki, albo nie chcemy ich trzymać
w domu, możemy także stworzyć ze znajomymi lub współpracownikami swoją własną,
małą, branżową bibliotekę. W firmie, w której pracuję mamy taką inicjatywę. Kilka regałów na otwartej przestrzeni, łatwo dostępnej
dla wszystkich – to nasza biblioteka Project Managerów, co jakiś czas uzupełniana
o nowe pozycje, którymi albo dzielą się pracownicy albo nabywamy z budżetu departamentowego. Gdy brakuje nam własnych
środków na kolejne książki, to może warto
pomyśleć o takim miejscu w swojej firmie.

Fragment mojej osobistej biblioteczki.
Czytanie to moje hobby, a na zdjęciu
kilka wybranych pozycji, które dało mi
dużo porad, pomogły mi w codziennej pracy
i zainspirowały do działania inaczej.
Fot. Ada Grzenkowicz

Platformy e-learningowe
E-learning to forma nauki i zdobywania wiedzy, która na przestrzeni ostatnich kilku lat
również świeci swoje tryumfy. E-learning to
szkolenie, które jest nagrane i możemy je

Platforma LinkedIn Learning. Dużym plusem jest to, że możemy wybrać interesujące nas
zagadnienia i obszary, w których chcemy się rozwijać, a strona podpowie nam przy kolejnym
logowaniu o nowych ciekawych tematach, które się pojawiły.
Źródło: linkedin.com/learning

w dowolnej chwili włączyć. Najczęściej jest
ono dość krótkie, są jednak i dłuższe, podzielone na sekcje czy rozdziały, które możemy
obejrzeć z przerwami nawet kilkudniowymi.
Często firmy mają swoje własne platformy,
na których udostępniają szkolenia, które
albo są obowiązkowe dla pracowników, albo
opcjonalne i pomagają w poszerzaniu wiedzy
i kompetencji. W związku z tym, że gałąź
ta rozwija się mocno, mamy nie tylko więcej możliwości, ale też jakość oferowanych
e-szkoleń wzrasta. Kursy mają coraz częściej
ciekawą oprawę graficzną, angażują uczestników przez interaktywne zadania i quizy,
dzięki czemu nie jest to sama treść, ale też
pojawiają się inne elementy, które nas wciągają bardziej, a tym samym także pozwalają
nam lepiej przyswoić nowy materiał.
Na rynku jest całe mnóstwo możliwości
skorzystania z szerokiej oferty e-learningów.
O czym powinniśmy pamiętać – to że jeśli
oczekujemy dobrej jakości i dużego wyboru
musimy jednak za dostęp do tego typu platform zapłacić. Jednak ceny są konkurencyjne
w stosunku do klasycznych całodniowych
lub kilkudniowych szkoleń. Możemy wykupić sobie abonament na pełen dostęp do
danej platformy, lub też wybrać po prostu
konkretny warsztat. Po ukończeniu niektórych możemy również otrzymać certyfikat,
lub przygotować się dzięki nim do egzaminu
i go zdać.
W rozwoju kierownika projektu, Scrum
Mastera czy Agile Coacha ciekawymi opcjami są między innymi Udemy, O’Reilly Safari czy LinkedIn Learning. Miałam okazję
z nich korzystać i mogę je polecić. Wszystkie mają ogromną bazę różnorodnych szkoleń, podzielonych na kategorie, są tworzone
przez ekspertów z danej dziedziny, często
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wzbogacone dodatkowymi materiałami lub
ćwiczeniami, które możemy zrobić sami lub
w naszym zespole. Dużym ich plusem jest
także fakt, że wiele osób na całym świecie
z nich korzysta, a każdy uczestnik ma możliwość oceny danego warsztatu, dzięki czemu
możemy wybrać dla siebie te najlepsze i nie
brnąć przez niezbyt ciekawy lub nieinteresujący nas materiał. Dużym plusem aplikacji
O’Reilly poza szkoleniami są także książki,
które znajdują się na ich stronie. Wszystkie
platformy dostępne są przez przeglądarkę
internetową i posiadają w swojej ofercie
szkolenia dedykowane zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowanym osobom. Umożliwiają one również tworzenie
własnych planów szkoleniowych, możemy
je dodawać do swojej listy i jeśli trafimy
na coś ciekawego, możemy to zaznaczyć
i kiedy będziemy mieli czas na obejrzenie
któregoś warsztatu, możemy go w dowolnej
chwili otworzyć, bez szukania po sporej bazie kursów. Jest chyba tylko jeden poważny
minus tego typu aktywności, niestety nie
zastąpią one nam w pełni klasycznych szkoleń z trenerem w grupie, gdzie dzielimy się
z innymi własnymi doświadczeniami i od
innych również słyszymy ich ciekawe przykłady. Podobnie jest z ćwiczeniami, wykonując je samodzielnie nie mamy możliwości
podzielenia się z innymi i przedyskutowania
w większej grupie danego zagadnienia.

Inicjatywy: spotkania,
konferencje i inne
Zdobywanie nowych umiejętności czy też
poznawanie i inspirowanie się narzędziami
oraz technikami zarządzania projektami lub
ludźmi może odbywać się także poprzez
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strony i jeśli chce uczestniczyć może zagłosować na temat, który go interesuje.

Każdy dzień to nauka

Kurs na Udemy. Każde szkolenie podzielone jest na krótkie rozdziały, dzięki czemu możemy
kurs realizować w momencie, kiedy mamy czas i możemy skupić się na szkoleniu. W dowolnej
chwili możemy też wrócić i kontynuować szkolenie.
Źródło: udemy.com

uczestnictwo albo organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań i konferencji, które mogą
mieć różnorodną formułę. Mogą być to zarówno inicjatywy wewnętrzne, dedykowane
jedynie naszym współpracownikom, jak i zewnętrzne, tj. otwarte dla każdego, kto jest
zainteresowany. Forma może być dowolna,
tak jak i agenda spotkania, jego częstotliwość i czas trwania.
W swojej pracy bardzo polubiłam tak zwane „CoP-y” – (ang. Community of Practice),
są to cykliczne, najczęściej 1-2 godzinne
spotkania osób, które łączy ten sam zakres
obowiązków i pełniona rola w organizacji.
Odbywają się regularnie, a agendę budują
jej uczestnicy. Raz możemy ją przygotować
z wyprzedzeniem i wybrać osoby, które będą
prezentować, innym razem natomiast możemy przyjąć luźniejszą formułę i o poruszanych zagadnieniach zdecydować już podczas
samego spotkania – poza dedykowanym
czasem nic nie powinno nas ograniczać. Możemy przyjść na CoP i pochwalić się swoim
ostatnim sukcesem, przedstawić innym na
czym polegliśmy lub zadać pytanie i pogadać
z innymi praktykami jak można byłoby dane
wyzwanie rozwiązać. Tego typu spotkania
służą też do wymiany wiedzy pomiędzy
mniej a bardziej doświadczonymi osobami
w firmie, a ich często bardzo otwarta formuła zachęca do aktywnego uczestniczenia,
a tym samym i poszerzania wiedzy. Ponadto
jeśli w naszej organizacji praktykujemy takie
podejście, możemy poznać ludzi z całej firmy,
którzy również wykonują podobną do nas
pracę, ale pracują w innych działach lub przy
innych projektach. Dla mnie to także doskonały przerywnik od bieżących zadań, który
pomaga mi zainspirować się innymi, ale też
zwyczajnie poznać więcej ciekawych osób.
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Na rynku mamy także bogatą ofertę
spotkań i konferencji. W dobie postępującej cyfryzacji coraz częściej możemy także
uczestniczyć w konferencjach organizowanych na całym świecie, niekoniecznie podróżując do danego miejsca. Z pewnością sama
pandemia wymusiła na wielu organizowanie
wydarzeń online, dzięki czemu wybór jest
jeszcze większy. Wystarczy, że poszukamy
tego, co nas interesuje i mamy możliwość
spotkania się z wieloma osobistościami,
które nie zawsze mamy szansę spotkać na
konferencjach. Jeśli i to nam nie wystarcza
gorąco zachęcam do tworzenia własnych
inicjatyw. Możemy zacząć od własnej firmy
i tam zorganizować krótką minikonferencję.
Zaangażujmy w to społeczność, z którą na
co dzień współpracujemy, wymyślmy temat
i zorganizujmy wydarzenie, o którym sami
marzymy. Dla bardziej odważnych i takich,
którzy mają nieco więcej czasu, polecam
zorganizowanie konferencji otwartej. Jako
wolontariusz PMI angażowałam się w tworzenie konferencji New Trends in Project Management, i to co było w tym najciekawsze,
to że mogłam między innymi pomóc w doborze prelegentów, dzięki czemu miałam
zawsze kilka wystąpień, które chciałam wysłuchać.
W Nordea, gdzie pracuję, moi koledzy
również wpadli na pomysł, aby realizować,
tzw. „Inspiration Day” (z ang. dzień inspiracji).
To jednodniowe wydarzenie, podczas którego wszyscy, którzy na co dzień zajmują się
zarządzaniem projektami mogą zgłosić swój
temat i go przedstawić, po to by inni mogli
się zainspirować. Wszyscy zainteresowani
mogą w nim wziąć udział jako prelegenci lub
uczestnicy. Agenda wybierana jest w drodze
głosowania, każdy pracownik ma dostęp do

Z otwartą głową, poprzez codzienną pracę
czegoś się uczymy. Ważne żeby dzielić się
nią z innymi i czerpać także od innych. Możemy to robić mniej lub bardziej formalnie.
Czytając, uczestnicząc w szkoleniach, kursach, konferencjach, poprzez mentoring czy
inne inicjatywy możemy poszerzać horyzonty, doskonalić posiadane już umiejętności lub
zdobywać zupełnie nowe od podstaw. Nie
zawsze musimy wydawać na to sporo pieniędzy, warto pokombinować i poszukać innych
możliwości wokół siebie, albo do czego gorąco zachęcam, samemu zainicjować pewne
działania z korzyścią dla wielu i samego siebie. Czas, którego nam często brakuje może
i być problemem, ale jeśli konsekwentnie
będziemy chcieli coś osiągnąć, to na pewno
nam się uda – wystarczy tylko trzymać się
własnego celu i planu.
Z własnego doświadczenia chciałabym się
z wami podzielić kilkoma praktycznymi krokami, które pozwolą nam na nauczenie się
czegoś nowego:
1. Określ cel i ustaw sobie czas na jego realizację.
2. Ustal kamienie milowe dla swojego celu.
3. Zapisz plan działania, pomyśl jak będziesz
realizował swój cel, kto może pomóc Tobie w jego osiągnięciu.
4. Zbieraj „feedback”, regularnie zapisuj
swoje osiągnięcia, mierz postępy.
5. Podziel się swoimi umiejętnościami, tym
czego się nauczyłeś i wykorzystuj to
w praktyce!

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

Fot. stock.adobe.com
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Budowa zespołu w oparciu
o wartości krok po kroku
Beata Mosór-Szyszka
Wskaźnik eNPS (eng. Employee Net Promoter Score) w organizacjach, które nie
mają zdefiniowanych wartości, jest średnio o 28,7% niższy niż w organizacjach,
które je określiły. Jednocześnie zaledwie
34% badanych firm przełożyło wartości na
kontrakt zespołowy lub spisany zestaw
reguł, a 43% pracowników widzi powiązanie pomiędzy wartościami a podwyżkami,
premiami czy nagrodami.
Badanie wartości w organizacjach 20211,
z którego pochodzą te dane pokazuje, że
zdefiniowanie wartości w organizacji znacząco wpływa na lojalność i zadowolenie zespołu. Jest to jednak zaledwie pierwszy krok
do ich pełnego wprowadzenia. Jak zatem
jeszcze mocniej zaznaczyć obecność wartości w Twoim zespole? Zapraszam do zapoznania się z 5 krokami, do których wykonania
zachęcam Cię po wprowadzeniu wartości do
swojego zespołu.

nizacji wartości zostały wprowadzone na
samym początku ich funkcjonowania organizacji przez założycieli lub to zarząd odpowiadał za ich implementację. W niespełna 34%
organizacji w warsztaty określania wartości
zaangażowany był cały zespół firmy, w opozycji do tego niemal tyle samo respondentów,
bo 33% firm zdecydowało się na ogłoszenie
odgórnie wartości przez firmę lub dział HR.
Taki wynik może budzić zdziwienie, odzwierciedla jednak bardzo zróżnicowane podejście
do wprowadzania wartości przez firmy.
Wprowadzanie wartości poprzez warsztaty angażujące cały zespół może bowiem
wydawać się prostsze, szybsze i bardziej
efektywne na początku działania firmy,
w mniejszych zespołach. Podczas gdy w du-

żych firmach zdaje się być procesem złożonym i długotrwałym. Opracowanie wartości
przez top management i ogłoszenie ich zespołowi wiąże się jednak z ryzykiem oporu
i odrzucenia ich przez pracowników.
Co jednak zrobić jeśli jako liderzy lub
Scrum Masterzy pracujemy w organizacji,
która wartości nie określiła, a widzimy potrzebę wprowadzenia ich do naszego zespołu.
Jest kilka modeli określania wartości w zespole:
• bottom-up – zmianę zacznij od perspektywy indywidualnej członków zespołu,
ich indywidualnych wartości (np. z wykorzystaniem narzędzi typu Values Poker) i na ich podstawie zdefiniuj wartości
zespołowe,

1. Określ wartości
Proces określania wartości zależy w dużej
mierze od charakteru zespołu, jego wielkości, charakterystyki pracy, etc. W większości
przebadanych przez Project: Values orga-
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Rysunek 1. Proces przenoszenia wartości.
Źródło: Opracowanie własne Beata Mosór-Szyszka.
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Rysunek 2. Przykład przełożenia wartości na zachowania w firmie Project: People.
Źródło: Opracowanie własne Beata Mosór-Szyszka.

• top-down – jako lider możesz również
zdefiniować wartości samodzielnie – warto to zrobić jeśli tworzysz nowy zespół,
takie rozwiązanie jednak sprawdza się
rzadko w istniejących zespołach,
• power-out – podejście oparte o liderów zmiany i wypracowywanie wartości
wspólnie z nimi sprawdzi się głównie
w dużych zespołach,
• middle-out – podejście oparte o zaangażowanie liderów,
• stealth – stwórz wizję wprowadzania wartości i warunki / otoczenie do tego, by taka
zmiana zaszła,
• lighting fires – zapal zespół wizją wprowadzenia wartości, a do jej wprowadzenia
zaproś osoby, które będą jej zwolennikami
i orędownikami.
Pamiętaj, by podczas opracowywania
wartości wziąć pod uwagę takie elementy
jak: wizja organizacji i wizja zespołu, a także wartości organizacji. Zespoły, w których
lider forsuje swoją wizję i wartości niezgodne z wartościami firmy, często wchodzą na
ścieżkę konfliktu na poziomie zarządczym.

nym poziomie) na konkretne zachowania
i postawy. Uniemożliwia to nadinterpretacje i nieporozumienia. Pokazuje w dokładny i wymierny sposób, co każda z wartości
w praktyce oznacza. Zazwyczaj każda wartość odpowiada kilku zasadom panującym
w organizacji.

3. Zmierz to!
Czy da się zmierzyć wartości? Mierzenie
wartości jest tematem kontrowersyjnym.
Podczas swojej pracy z organizacjami napotykam różnorodne spojrzenia na ten temat
(poniżej kilka cytatów z dyskusji z różnorodnymi liderami):
1. Wartości to kwestia na tyle miękka, że nie
da się jej zmierzyć.
2. Wartości są bardzo delikatną materią i ich
opomiarowanie może być odebrane przez
zespół negatywnie.
3. Opomiarowanie wartości sprowadza je do
niskiego poziomu, zmniejsza ich znaczenie, uprzedmiotawia je.

Moje doświadczenie podpowiada jednak,
że brak opomiarowania wartości prowadzi
do niedostrzegania przez zespół zarządzający
korzyści biznesowych i wartości dla organizacji. Dodatkowo powoduje subiektywne postrzeganie tego, na ile wartości w zespole są
obecne na co dzień i zmniejsza motywację do
ciągłej pracy nad tym obszarem. Skutkuje to
również często tym, że wartości postrzegane
są jako puste hasła bez przełożenia na rzeczywistość. Zespół, który nie widzi konkretnych
działań i miar, nie jest świadomy prawdziwego wpływu wartości na ich pracę i wartość
biznesową, którą jako zespół tworzą.
Pierwszym krokiem do mierzenia wartości
w organizacji jest wprowadzenie opomiarowania wartości, a właściwie zachowań płynących z wartości, do procesu feedbacku
360. Poszczególne zachowania z kontraktu
zespołowego powinny być elementem ankiety i powinny być oceniane ilościowo (na
przykład w skali Likerta) oraz jakościowo
(pytania otwarte w ankiecie, podczas spotkań 1:1) przez zespół, lidera i innych interesariuszy.
Wyniki pogrupowane według funkcji i ról
powinny stać się elementem wewnętrznego
scoreboardu dotyczącego wartości.
Takie opomiarowanie daje wiele możliwości:
• możliwość obiektywnego porównywania
ze sobą wyników poszczególnych członków zespołu przez lidera;
• zwiększenie rangi wartości poprzez zestawienie celów i miar związanych z wartościami z innymi celami biznesowymi;
• analizę miar związanych z wartościami
w kontekście realizacji celów biznesowych, a co za tym idzie odnajdywanie korelacji;

2. Przełóż wartości na
zachowania
Wydawałoby się, że kontrakt zespołowy lub
organizacyjny, jako narzędzie zarządcze odchodzi do lamusa. W procesie wprowadzania
wartości do zespołu określenie kodeksu zachowań obowiązującego wszystkich członków zespołu jest jednak krokiem kluczowym.
Polega on na zapisaniu wartości w formie
listy zachowań promowanych i tych, które
są nieakceptowane, a także wspólnym zakontraktowaniu ze wszystkimi członkami
zespołu, że takie zasady panują.
Określenie kontraktu pomaga przełożyć
wartości (czasem określone na bardzo ogól-
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Rysunek 3. Fragment ankiety feedbackowej 360 w firmie Project: People.
Źródło: Opracowanie własne Beata Mosór-Szyszka.

Rysunek 4. Waga procesów HR w firmach
Źródło: Antal i Macrologic, Procesy HR w firmach w Polsce

Obszar

Przykładowe zadania

Rekrutacja

• Zwaliduj i (lub) opracuj EVP (Employee Value Proposition) Twojego zespołu w nawiązaniu do wartości
• Przygotowując wsad do ogłoszenia rekrutacyjnego dodaj informacje o wartościach
• Zedytuj treść ogłoszenia rekrutacyjnego tak, by odzwierciedlało wartości
• Zmodyfikuj zadanie rekrutacyjne tak, by sprawdzało co najmniej 2 zachowania z kontraktu zespołowego lub listy zachowań wynikających z wartości

Onboarding

• Dodaj do prezentacji onboardingowej informacje o wartościach i kontrakcie zespołowym
• Dodaj do Twoich zadań jako lidera lub buddy opowiedzenie o tym, jak wartości zespołu
są obecne w codziennej pracy
• Dodaj do maila powitalnego informacje o wartościach firmy
• Dodaj do procesu onboardingowego dyskusję lub warsztat na temat tego jak nowe
osoby rozumieją wartości firmowe

Offboarding

• Dodaj do rozmowy offboardingowej pytania dotyczące wartości firmowych
• Alumnowi przekaż prezent lub list na pożegnanie nawiązujący do wartości firmowych
Tabela 1. Przykłady wprowadzania wartości w obszarach HR
Źródło: Opracowanie własne Beata Mosór-Szyszka

• strategiczne planowanie działań mających
na celu wzmacnianie obecności wartości
w zespole.
A to tylko wybrane korzyści i możliwości,
które można byłoby podsumować jako możliwość analizy działań w oparciu o wartości,
wyciągania wniosków i planowania strategii
w oparciu o nie, a co za tym idzie – nadania
wartościom charakteru strategicznego.
Takie opomiarowanie wartości pozwoli
również Tobie jako liderowi zainicjować dyskusję na temat wartości w całej organizacji
i w wymierny sposób pokazać ich wartość.
Pamiętaj jednak, by opomiarowanie wartości
i wprowadzenie ich do procesu feedbackowego było uzupełnieniem do innych procesów HR-owych istniejących już w organizacji.

4. Przenieś na inne
procesy
Jako, że wartości są obszarem bazowo związanym z procesami zarządczymi i tymi związanymi z ludźmi, to od tych właśnie procesów
rekomenduję rozpocząć wprowadzanie war-

tości. W ramach opomiarowania zaproponowałam rozwiązanie oparte o feedback 360,
jednak jest to zaledwie jeden z wielu procesów HRowych, których ta zmiana dotyka.
Warto pamiętać, że procesy związane z ludźmi warto konsultować z HR Business Partnerem, który wspiera nasz zespół i powinny
stanowić uzupełnienie do procesów HR-owych już istniejących w organizacji.
Wprowadzanie wartości do kolejnych procesów warto oprzeć o priorytetyzację – od
procesów, które są kluczowe. Badanie Antal
i Macrologic Procesy HR w firmach w Polsce2
daje pewien pogląd na temat tego jakie obszary powinny zostać zagospodarowane.
Jak to zrobić? W Tabeli 1 opisane jest kilka
przykładów.

5. Przenieś wartości na
inne procesy biznesowe
Wprowadzanie wartości do innych procesów
biznesowych może być ulokowane w procesie w innym miejscu, w zależności od tego
jaki model wdrażania wartości wybierzemy.
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Niezależnie od tego jednak, którą drogę wybierzemy, kluczowe jest:
• zaangażowanie właścicieli procesów,
• doskonałe zrozumienie przez nich wartości
i tego, na jakie zachowania się przekładają,
• przełożenie wartości na zachowania specyficzne dla danego obszaru, procesu biznesowego czy działu w formie warsztatów
lub dyskusji,
• wprowadzenie szkoleń lub wewnątrzzespołowej wymiany wiedzy dotyczącej
kluczowych zachowań wynikających
z wartości,
• zmapowanie wartości na kluczowe etapy
procesu biznesowego,
• regularna aktualizacja statusu i retrospektywa,
• wymiana doświadczeń, dobrych praktyk
z wprowadzania wartości pomiędzy właścicielami procesów.
Według Badania wartości w organizacjach
2021 aż 69% osób, w których zespołach nie
funkcjonują wartości chce ich wprowadzenia. Wdrażanie wartości jako proces typowo
zarządczy, a także jako świetna baza, pomaga poukładać wszelkie procesy wewnętrzne
wokół jednego ośrodka i jednej osi działania.
Dzięki temu zespół może działać w sposób
spójny i celowy i jeszcze lepiej realizować
swoje cele.
1. Badanie wartości w organizacjach 2021, Project: Values, https://www.valuespoker.com/raport-wartosci-w-organizacjach
2. Raport Procesy HR w firmach w Polsce, Antal i Macrologic. https://employerbranding.pl/
wp-content/uploads/2017/06/Antal_Macrologic_raport.pdf
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Beata jest serial entrepreneurką, współzałożycielką i managing partnerką w Project: People
i Project: Values, jednocześnie jest prezesem
2 spółdzielni Hermes & Partner. Dodatkowo
jest współautorką książki The LiGHT Book
(z m.in. Robertem Cialdini czy Phillipem Zimbardo) oraz autorką różnorodnych narzędzi
biznesowych (m.in. Values Poker czy Lean Marketing Sprint). Beata jest strategiem, marketingowcem i konsultantem lean z ponad 14 letnim
doświadczeniem na międzynarodowym rynku.
Współpracowała m.in. z takimi firmami jak Sabre, T-Mobile czy Google. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem jako mentor w programach akceleracyjnych (np. Google LaunchPad Warsaw,
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Szkole Europejskiej oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Więcej na: www.mosor.pl
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Coaching (for Agility) as the Core
Scrum Master Competence
Ewa Kasiak
Building a Scrum Team, which is agile, becomes a critical challenge to the Scrum
Masters. We want the Team to support
applying the framework, roles, and artifacts and think Agile. In this article, I’d like
to share some experience and hints about
how to use coaching to create resilient,
curious, solution-focused conversations
within the Teams and help them build an
agile mindset.

Scrum Master dilemmas
• How to make collaboration between developers and testers better?
• How to shift left and enable the Team’s
various roles to work together, work closely from the early stages of the Sprint?
• How to make the change and not impose it on people?
• How to communicate clear and succinct messages which are cutting through the noise?
• How to build an atmosphere of friendliness, openness, and happiness at work?
As Scrum Masters, we very often hear the
following statements from various team
members:
• We don’t need to cooperate – each of us
has a specific role, and this is what we’re
focusing on.
• There’s not much we can do about it – It
was working like this in the past, and we
don’t see how to change it.
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• Well, we could give it a try, but I’m telling
you it will not work – but if you want, we
can try.
• I don’t feel comfortable about the way feedback was provided to me.
• Who will help Camille? – and there’s a long
silence in the (virtual) room.
• We’ve been burning our asses off, and
I simply don’t know what else we can do.

Doing Scrum vs. Being
Scrum
When as a freshly certified Scrum Master
back in 2009, I started to work with the
Teams, the framework’s proper application
was almost like to be or not be a type of
situation. I wanted to policy everything and
make sure people understand what it is to
do with Scrum. Over the years, I’ve realized
that the shift from doing Agile with Scrum
to being Agile with Scrum has to do with the
transition from tools, processes, artifacts
implementation to enabling mental, personal, and human capabilities.
Mental, personal and human capabilities
are the builders of natural Agility in the
Team’s DNA, whereas processes and artifacts are essential, yet this is just a “mechanical Scrum”.
For Scrum Teams to become Agile, they
require a group of personalities with specific traits. Diversity in opinions, approaches
is needed, and it will always prevail. This is
through positivity, a can-do attitude, and

resiliency, which will make or break the
deal. People with such traits see the world
options and opportunities they seek and
explore. They know there’s always a way if
there’s a will.
If you want to support your Scrum Team in
converting old paradigms of acting, thinking,
and behaving to see the lasting shift in how
they function, deliver, and are agile – consider Coaching for Agility.

Coaching for Agility
The human brain can be trained and can create new neural connections that function
differently from previous ones. It’s the same
for attitude and behavioral change. We can
shift from negative to positive, from being
closed down to open up, from the overwhelming feeling of being stuck into seeking the
solutions. By building specific attributes
within ourselves, we can become resilient
people. The same applies to our Scrum teams. Our role is to help people see these
capabilities in themselves. We can support
them by stepping in the coach position and
keeping them agile, not solely doing agile.
Coaching for Agility is about:
• flexibility,
• new mental muscles,
• curiosity,
• resilience,
• solutions, not constraints.
It’s about becoming open to new solutions, ideas, tools, and ways of working.

These are critical success factors of XXI
post-COVID world. We – Scrum Masters –
have a vocal role in spreading, building, and
triggering those among Scrum Teams.
Coaching for Agility is about building
a unique group of people, new personas, and
personalities out of your Scrum Team. It is
like switching from a manual gearbox to an
automatic. You can increase the speed because the less manual effort is needed to
drive the car.
With coaching for Agility, you get the
same. You no longer need to worry about
things that slowed your Team down. Your
Team has got it. They worked out and understood fundamentals, and it’s happening
on an auto-pilot. From there, you can move
to the people’s real potential growth in the
context of product development and organization transformation.

Why is Coaching for
Agility critical?
In reality, what makes a real Scrum Team
is this rare, seamless ability to release fast
and often. To release while staying focused,
making quick decisions, learning, and collaborating. It’s about the whole Scrum Team to
continuously seek creative ways to nurture
the changes, so they grow, create a happy
workplace, feel satisfied and fulfilled at work
and with what they do.

Stepping in the Coach
position
So how do you step into the coach position to support the Team in collective
change?
Being a coach is like inspecting human
nature, getting into the thought-provoking
process to find solutions.
Being a coach triggers particular traits and
uses concrete tools to assist the coachee in
the whole process. It’s an own potential discovery journey where the Scrum Master supports the Team to uncover what’s covered, to
see the deeply hidden resources each person
carries, and bring it all to the light.
Scrum Master as a Coach supports the
Scrum Team in discovering what’s on their
mind. From there, provide facilitation in
a creative process of resolving the situation – finding a solution.
You don’t have to hold dedicated coaching sessions, either individual or group ones.
You simply step into coaching conversations.

You can have them during the meetings,
workshops, on the call – no need to point
to the moment and call it coaching. What’s
vital is to be present in a coach position and
have the know-how to help the Scrum Team
discover solutions. The best way to start doing it is to ask questions and start listening
more than talking.

Scrum Master as
a Coach – your essential
toolbox Softeners
Be present and engaged in understanding
more. Use statements like this to nurture
conversation:
• I find myself curious…
• Have you noticed that…
• Would you mind telling me…
• I wonder if you would suggest to me…

Backtracking
Feedback or summarize what you think
was said to you to ensure that you got the
message right. You can backtrack when you
become confused and not sure. Backtrack
when you want to clarify and summarize
what was said to you.
• Let me be clear about it…
• In other words… is that correct?
• I think that we agreed that... Am I right?
Did I summarize all points?
• Let’s review important information that
we’ve covered so far…

Sprint backlog and get the Sprint goal fully
into the DONE state, where it’s meeting all
criteria from DoD (Definition Of Done).
Help them first to find some comfort
time. Bring themselves into a positive state.
Watch for the good moments from the past
which made the Team happy. Invite them to
look into the memories. Sure, you will get
random responses. The goal is to keep the
conversation flow around positive memories.
Then move to a specific case: “Let’s suppose six months from now you finish the
Sprint with all items thoroughly done and delivered with the Sprint goal. What was the last
step which made this possible for you?”
The last step, which made it possible for
the Team, is to open up the box with solutions. This is how people will start imagining
the final stage of this way.
Your main task is to ask questions. Help
the Team to find out solutions that will
lead them to a positive result.
What you can do to bring a more different
perspective is to become a constructive critique. You again ask the questions which will
help the Team to broaden the perspective
and realize potential road-blockers.
When they have ideas, you can acknowledge them with positive comments and
then ask further questions to open up even
more space in people’s heads to think deeply
about proposed solutions.
Coaching contributes significantly to creating self-organizing, independent teams. It
builds willingness, self-organization, curiosity, and a can-do attitude.

Seek solution with
the build and broaden
the model
Negative emotions are generally involved
in the narrowing process. When we think
positively, we increase our capabilities to
think “big picture” – catch the distance and be creative. When we feel negative
emotions, we perceive things as very close.
We can quickly identify with them, sometimes even overemphasize the real impact of
an event or situation.

How to apply the model?
Let’s assume your Scrum Team’s big struggle
is they don’t deliver the whole Sprint backlog.
They always complete 80% of the backlog,
leaving some items in QA or progress. So the
problem you are trying to resolve together
with your Team is: how to deliver the whole
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Software Craftsmanship
and Agility: A Scrum Master’s
Viewpoint
Agata Kabat
The word craftsmanship brings many
connotations to our minds. These can
include the memoirs of holidays spent in
regions where handmade items not only
cultivate the heritage of local groups, but
also – to our huge delight – remind us
of those happy moments of summer rest
during a whole year. On the other side,
craftsmanship is the special skill someone uses to make something beautiful
with their hands, or a very detailed work
that has been done using a lot of skill, so
that the result is beautiful. It is a kind of
dance with precision, patience and care in
whatever a craftsman or a craftswoman
does. Those might be the reasons why we
admire the creation processes and their
results.
As a professional working with Development
Teams for a few years now, I began to wonder: can craftsmanship be observed in the
professional context of software develop-
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ment projects? How does it relate to Agile
and Scrum practices? Is coding a kind of
craft?

Craftsmanship, code
and Agile
A term software craftsmanship described by
Sandro Mancuso led me to enriching the perception of how Development Teams work, or
what they should strive for technically. The
concept aims at reaching precision, presenting highest professional programming standards, and keeping right business goals in
mind. In fact, I believe it may be considered
to be a complement to Scrum Guide, as it
truly resulted in a much deeper understanding of the Developer role and its working environment, which is simply indispensable to
a Scrum Master or Agile Coach work.
Software craftsmanship ideas bring a solid
analogy to the structure of the Agile Manifesto. It goes beyond reacting to change in

dynamic business environments though, and
it highlights the professionalism of code creators. The part of the original Manifesto is
quoted here:

Not only working software,
but also well-crafted software
Not only responding to change,
but also steadily adding value
Not only individuals and interactions,
but also a community of professionals
Not only customer collaboration,
but also productive partnerships
Examples of legacy code, refactoring, code
smells or unknown code can threaten the
product development in its entirety. Therefore, the code should be well-maintained
and predictable. It should be improved
continuously, tested regularly, and be easily modified. In order to do so, Developers
should grow constantly, be open to new
solutions, share their knowledge and expe-

rience as well as inspire one another. The
teams should also work hand in hand with
business stakeholders and be able to speak
their language. Full partnership illuminates
the foreground, as business value and user’s
needs are common goals for both sides.
While reading through the Manifesto, one
may be overcome by an irresistible urge to
refer to Scrum values such as: commitment,
focus, openness, respect, and courage. The
truth is it adds up quite pragmatically.

Building the right mindset

The soft skills’ role in
craftsmanship
In many cases, soft skills may occur to be
a missing puzzle in many situations. Mancuso says that a Developer who avoids no

coding related work is not a real craftsman/
craftswoman. A Developer working with
contemporary business has to understand
the client’s needs, be up to date with changing priorities, be aware of improvements
and emergent practices. Such expectations
mostly boil down to communication skills.
A Developer heading towards craftsmanship will very likely need to grow their soft
skills toolbox, therefore, the last (but definitely not least) tip recommended is that as
an Agile Coach/Scrum Master, be there to
support them with various techniques and
confidence in the right direction towards
professionalism.
Software craftsmanship definitely helps
in setting high standards on product development. When accompanied by Agile
frameworks, Development Teams acquire
the helicopter view on the product development, business optics as well as technical
precision in their code. Creating a culture
where the product is built with passion, the
iteration is taken for granted, frequent feedback loops exist, and change is embraced is
undoubtedly the result of a common team
effort. Software development may be then
considered to be this beautiful handmade
memoir, a craft that compiles the heritage
of our professional paths and successful
projects.
References:
Sandro Mancuso, The Software Craftsman: Professionalism, Pragmatism, Pride 2015
Scrum Guide, 2020
The Longman Dictionary of Contemporary English
definition of “craftsmanship”
Author’s own experience

Fot. pexels.com

Software craftsmanship is a mindset, similar to an Agile one – not easy to build, but
bringing an enormous dose of satisfaction,
increasing business chances and improving
mutual understanding of the project goals.
How can an Agile Coach or a Scrum Master
support the craftsmanship development especially in teams that struggle with organisational or technical maturity?
First, it seems to be common knowledge
that some engineers like to look up to senior colleagues who bring talent and experience to the teams. We need to understand
that the likelihood of an Agile Coach/Scrum
Master receiving the Tech Lead-like respect
within the team is relatively low. Nothing is
lost though! Promoting growth, knowledge
and experience sharing, building allies with
supporters of various improvement ideas,
and – last but not least – underlying the importance of growing skills among team members will definitely set up proper working

conditions for the craftsmanship to flourish.
If possible, employing more senior Developers with the right mindset, and working hand
in hand on the organisational culture gives
even more hope for valuable partnership for
all teams (even those challenging ones).
In everyday work, ask the right questions
focusing also on improving coding techniques, e.g. What can we do to make sure we
are on the same page regarding the product
vision as the business is currently seeing it?
How can we settle tribal knowledge in our
organisation? What have we all learnt during this Sprint [techie examples]? There is
a strong chance such prompts will ignite detailed discussions among Developers, which
will lead to implementing new ideas to manage their responsibilities. Again, the tech
side allies may have the opportunity to contribute, and strike up conversations further.
Frequently, fresh ideas require both embracing a change and a green light from
the organisation. As an Agile Coach/Scrum
Master you should actively support their implementation. Examples include and are not
limited to: TDD, automated tests, CI/CD or
refactor. Make sure the management sees
the value of product development quality
and its benefits.
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Sunil Prashara unveils PMI’s new brand on stage at the association’s 50th
anniversary celebration in October 2019 in Philadelphia, Pennsylvania.
Source: PMI
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Driving Change at PMI
A conversation with Sunil Prashara by Agnieszka Krogulec
What made you decide to join PMI as its
CEO?
I have worked in many different functions
over the years. I was really attracted to PMI,
because I love its purpose. I liked the fact
that it is not for profit – the type of organization I haven’t worked before, but I possessed
a global experience I could bring to the table.
PMI in fact is a global organization which is
very attractive. The organization was also
gearing myself up for a major transformation.
I’d spent a lot of my career doing transformations like digital transformations or organizational transformation restructuring. I’ve
always been involved in change situations,
so it was another opportunity for me to
make a difference. When I was approached
by the PMI board, I was asked to recommend
people who I knew who might be interested
in this role. I gave a couple of recommendations, but PMI asked if I personally was interested in this position. I was quite busy with
my own business, which had just started, so
I said “No”. What happened later – my wife
looked at the job spec. She said: “Sunil, this
role is 100% you!” If my wife said so, it must
be something. Then I looked at the job spec
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and said: “Yes, it’s exactly me”. It’s like they’ve
described me emotionally, from where I was
in my career at that time, the skill set they’re
looking for… it all matches what they’re trying to do as an organization.
Could you highlight any key steps in your
career helping you to be in your present
position?
This is my 3rd CEO position. I have started my career as an accountant and worked
for 10 years as a finance guy. Then I made
a change. It wasn’t my idea to do so, but my
bosses thought I should try and move into
a sales department. That’s very different
from finance. In sales you are playing the
game, you have to shoot the gold. So I did
that and I did it very well. My career in sales
lasted for about 10 years. Then I wondered
what it must be like to work in a delivery organization. I changed again and moved into
an operational mode – that’s where I came
across project management. That has also
grounded me out and put myself on the road
to general leadership and general management. I became the CEO, then started my
own company and then joined PMI. The steps

were building my confidence in my own evidence of understanding the businesses from
the grassroots of finance to the top end of
sales, and whatever comes in the middle. The
combination of all of those gave me the confidence to step up.
Do you have any daily routines? What
drives you and gives you energy after you
wake up in the morning?
I’m quite energetic. I don’t have any routine, besides running, which I do every morning. It’s my way to meditate. I don’t listen
to any music or anything else. I just run and
think about what happened the day before
and about the major issues that are on my
mind. I find that time very useful to just sort
of my thoughts and to get myself ready for
the day. And it keeps me fit as well. I think
experience matters – learning from mistakes.
Making the space for some time in the mornings and reflecting on e-mails which I could
have worded better or misinterpreted. Some
personal time to reflect makes a huge difference in leadership. I have reflected on the
power of listening skills. I tend to get very
energetic when I am passionate about some-

Do you have any leader you follow or a person you admire?
There are so many. Ross Perot was one
guy who from a business perspective was
a very intriguing leader that I felt compelled
to follow. I also really like the previous CEO
of Nokia who was also a human through and
made a major transformation of the company. A very smart and a strong leader on the
social side. Malala Yousafzai is another interesting leader, showing in her books that she
is a leader in advocating for human rights.
I think there are insights and perspectives
you can get from multiple people who speak
out and challenge the norms. For example,
Dr Anthony Fauci – on COVID in the USA –
stuck to what he had been trained, despite
the fact that politically he was under tremendous pressure. I think that’s really strong
leadership too. There are many people that
I think individuals can look to.
You joined PMI two years ago and I have
an impression you completely changed
the way it works – not only the logo has
been changed, but the way PMI operates
globally. I remember you standing on the
stage at the conference, with your PMI
hoodie and a pair of Converse sneakers.
I told myself – wow! Something bigger is
coming! How have you been managing the
transformation in PMI?
The board wanted to make a lot of the
changes and many of the projects were in
planning already. It needed somebody who
could execute it. A part of that is a change
in culture and a change in ‘personality’ of
PMI. What helped was the fact that I’m not
a project manager, but I understand other
constraints correctly. Also, I’m really informal. I told the board that I’m going to break
the existing formality, because with that
you get stiff. We needed to become nimble,

Sunil Prashara, PMI’s CEO
Source: PMI

thing and I can talk long hours about it, but
the others also want to say something important. So I’ve had to learn to be quiet and let
somebody else speak. The author and professor Adam Grant talks about givers and takers.
I think that prominent leaders, remembered
by people for good things, are typically givers.
There are also leaders that are takers as well,
but generally speaking, I think if you have
a sense of purpose, you’re empathetic towards your colleagues, you understand that
where they’re coming from, and you’ve got
a giving nature – I think people will tend to
follow you.

we needed to become flexible and show the
world that we’re not a structure. We’re not
a system. We’re humans. The board gave me
the opportunity to make sweeping changes – there’s still a lot of work to do. From the
beginning, I wanted to reach out to the chapters. There was a lot more in plan, but COVID
came. The pandemic hit extra changes that
we have to make because of that. Communicating more, reaching out – it’s going to
become super important.
What was the biggest challenge for PMI in
the pandemic from your perspective?
We spent five months putting together a budget and a plan. In February, COVID
hit – five months worth of work and plans we
wanted to do in 2020. We had to go remote.
We had to stop traveling and we didn’t know
how bad the situation was going to be. Immediately we set up a risk team. The biggest
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challenge I found was with the following 3
aspects. The first one – if all our staff is safe
all around the world – that was and is still
today the priority. Number two – if we have
sustained ourselves? If this thing continues
for a long period of time, how long can we
sustain ourselves as an association? If the association collapses, then everything around
the ecosystem collapses as well. Our people
first. Our association second. And then the
third one – the ecosystem – how can we
support that ecosystem if we can’t support
our people? If the association collapses, then
everything around the ecosystem collapses as well. We had to move very fast on our
transformation. My biggest concern was if
we would be able to find a way of organizing
everything in a structure for the new reality – how we are going to organize a meeting
regarding the planned changes. And we did it.
It’s amazing what we managed to do and we

Sunil celebrates PMI 50th anniversary with volunteers in Dublin.
Source: PMI
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We have grown as an organization significantly. PMI is building on its PMI 2.0
Strategy to achieve what you call PMI 4.0.
What’s driving this change and the need to
implement at this time?
PMI 2.0 was an investment in our infrastructure. The administrative processes and
procedures within the PMI organization were
in heavy need of modernization – many years
we had not embraced digital. Technology is
moving extremely fast. We have to make
that investment and bring the infrastructure
to allow us to scale. Now we got all the infrastructure, we’ve got the capabilities. Our
focus now is to scale and grow. We have set
out to show organizations around the world
that if you want to get work done, we’re the
people that are best trained to help you get
work done and to take on challenges. That’s
what we want to achieve. We used to say
that project management and the work that
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PMI has always operated in a traditional
model of Global and Chapters. When I was
the President of the PMI Poland Chapter
I remember a lot of voices from Europe
that the main focus of the organization
was on the USA. In the last 2 years, as
part of the transformation journey, PMI
has experimented with a regional focus.
Why did we shift? What is the impact on
Chapters?
One of the changes that we faced was to
build out a regional model. PMI for the last
50 years has really been massive. It’s a global
organization, but actually Newtown Square
was the headquarters and the focus. The
things happening in Singapore are very dif-

Sunil takes part in a roundtable discussion
on the rise of Artificial Intelligence at the
European Business Summit in Brussels.
Source: PMI

Sunil featured on the cover of The CEO Magazine.

had a fantastic 2020, even as it was a tough
year personally for a lot of people. Despite
the challenges, we’ve managed to keep our
people safe. Despite the challenges, we
managed to accelerate our transformation.
Despite that we restarted to stand up again
and moved on to online proctored testing.
We bought virtual events and because of the
amount of communication that we have with
people by topic, we started to give back a lot
of free courses, a lot of PDUs, a lot of stuff.
Slowly we came out of it stronger. The most
amazing thing we have now is that we have
one amazing team that has gone through real
tribulations and serious anxiety. I’m super
proud of the entire community and there’s
still a lot of balls in the air.

we teach is relevant. I’m actually advocating
that it’s essential for organizations and for
the people to get work done. We have to enhance those skill sets and develop them further, because technology is playing a big part
with a lot of shifts. We also have to think
differently. 4.0 is all about how do we scale
and how do we become a bigger voice? How
do we bring more people into our community? How do we attract the youths? How do
we attract older people who are going to be
living longer and contributing in the organization? How do we become the complete goto-place for all projects all the time. We’re
not at the end of the change – there’s still
a lot of work to do and in the middle of the
process we have been hit by the pandemic.
I just happened to be the chap at the front,
who wanted to bring a different field to PMI –
a more personable field. I want to reach out
to the chapters. There is lots more coming.
We want to communicate more, reach out
more – this is super important and will be
important moving forward.

ferent to what’s happening in Philadelphia,
in India or China, etc. The chapters were
evolving, the volunteers were evolving and
the ecosystems were exploring being relative
to their own regions with their own regional
focus areas, which is different to what may
be the point of view in North America. It is
becoming harder to be managed from one
central area and as we scale. And that’s
what triggered me to say, we need to have
a regional representation beyond what we
already have. What we did is put in place
Regional Managing Directors for each region.
I’m very pleased with how that’s going. Europe is super important to us. There are a lot
of government activities in the UN and the
EU that we should really be coaching and
guiding and working with. One of the other
points to mention is that we have a tremendous number of membership and chapters
in North America and also we have tremendous activities in China. Those are the two
big hubs that we have; however, the rest of
the world presents massive opportunities as
well – Africa, Latin America, Europe. In order
to keep ourselves sustainable and to prepare
for another shock like COVID, we need to
build all these other regions as well. My role
as the CEO is to ensure that we build out
these other regions are strong and prepared
for the future.
PMI focuses on youths – I am also proud
that Agnieszka Gasperini is the first
woman from Central Europe, from Poland,
a member of the Board of Directors. Is it
a new trend that more younger people will
have an influence on the strategic development of PMI?
If you look at the average age of membership and volunteers in PMI over the last five

project. I just think it’s just an evolution of
existing. People evolve, people change and
learn and they move. You don’t learn – you
don’t change.

Sunil with PMI Award Winners at PMI’s
50th Anniversary Celebration
in Philadelphia, Pennsylvania.
Source: PMI

years, the average age has been increasing.
I think it is around 48 now and it’s increasing,
which means we’re not getting youngsters
that are coming in. We need those people
that are young today. We want them to have
a journey with us. That means that we will
want to nurture them when they’re young.
We want to coach them and then we want
to upskill them. It all starts with the youth,
and that’s why we kicked off a programming
4.0 around youths to specify how we bring
them to the organization. It tries to answer
questions: how can we relate to the youths?
How can we create propositions that they
can see?: ‘Hey this is going to be really relevant for your future!’ Because a lot of youths
don’t think too deeply about their future,
they would rather play video games. But if
we can find a way of how we can go to these
folks and do it in a fun way that resonates
with them, then there’s more likely that
they’re going to come on this journey with.
That’s why there’s been this big drive. PMI Project Management Ready is one example
of a new offering that is designed to introduce youth to different ways of working. No
matter what, I think youth is critical for us
in the future.
How do you feel PMI would be in the next
50 years?
I genuinely think that we have the opportunity to go to the place for all forms of work.
I think we have the platform to be the organization that shares best practices for all different forms of work and shows how to get
work done for the future. We, as PMI, have
to evolve. If we just stay stuck in one way of
working or don’t continue to move with this
changing world, we will become irrelevant.
Right now we’re super relevant, and we’re

becoming essential – that’s because we are
moving fast. We’re building on our heritage
of waterfall; that will never go away and it
will always be relevant. But we’re building it
with our Agile practices, and we build on that
with our Citizen Development practices, we
build on that with design thinking, and then
we broaden into leadership and organizational transformation. I can’t tell you what it will
be like in 50 years time, but I can tell you
that in the next 5 years – it will be 10 times
bigger than we are now, and X times bigger in
the future, because we already have a much
bigger community of changemakers.
What about the future of project managers
as professionals? Do you think anything
will change and if so – how to prepare for
that?
When you look at most organizations coming out of COVID, they have new ideas and
plans that they have to change. They have
to look at the data completely thrown up
on their whiteboard, because their organization is now totally different to what it was
before COVID. They have a gap, and the
gap is where they are now – what systems
have changed and what ecosystems have
changed, and where they need to be. Someone has to execute this gap and deliver on
that. They have to convert that whiteboard
into reality. That role will never go away.
People who are trained to get stuff done will
never go away. There will always be a need
for a person that collaborates and brings all
together the pieces to create a team effort
for a company to get the project completed. Organizations want to be able to deploy
people on project by project, but they don’t
want to keep going outside from the market
and find another person to execute on this
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Do you recommend any book that has inspired you recently?
One of the books I really like is called The
Phoenix and the Unicorn, written by Peter
Hinssen. The Unicorn is a startup company
that’s worth a billion dollars that’s going well;
the Phoenix is a bird that rises from the ashes. The act of the ashes are like COVID, and
effects of the world. What is the bird that rises and then what does it look like in a gymnastic organization? I love Peter Hinseen’s
work on that. I also like Costas Markides.
He’s just written a book Organizing for the
New Normal. That’s about how companies
organize themselves in this new book of the
world that we’re in. Finally, there’s a great
book by Lynda Gratton and Andrew Scott,
that’s called The 100-Year Life. It talks about
the fact that people live a lot longer. Current
medicine opens up a whole new mode of new
opportunities for the older generation to continue with their careers or perhaps even start
a new career. If they’re going to live another
20 years and be active, why retire at the age
of 65? Why not start a new career? The book
reminds me that we are living in a time of
great possibility.
The interview has been conducted
by Agnieszka Krogulec in collaboration
with Kornelia Trzęsowska
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Pirate of Innovation
An interview with Tendayi Viki by Kornelia Trzęsowska
Do you agree with Steve Jobs that it’s
more fun to be a pirate than to join a navy?
You refer to his words in the title of your
newest book.
I don’t think it’s more fun to be a pirate
than to join the navy. Pirates are often
in danger of dying. Steve Jobs was talking
about how startups are faster than already
set up companies – they move quicker than
any large company. But what we’re learning
these days is that large companies often
become innovative, maybe surprisingly. The
cool thing about large companies is that
they have something that startups don’t
have – they already have a brand, access

42

to markets, customers, vast resources and
other assets. Sometimes startups are really
small and they need to find all these things
by themselves. As long as large companies
create the right environment for innovation,
I really believe that it’s better to be a pirate
in the navy than to be a pirate outside the
navy, because you have a greater chance of
success.

people can ideate and explore things. They
can try things and can experiment with
them. That’s really important. What matters
is if people are doing that, companies need
a structure for detecting the things that are
likely to work by setting the right criteria,
the right metrics. Without teams experimenting, they wouldn’t find something customers like and will pay for.

How to boost our creativity to bring the
right innovation?
The best way to have good ideas is to have
loads of them. The best way to prompt creativity is by creating environments where

What would be your one advice to deliver a successful innovation and not to get
lost in the sea full of ideas?
I had twenty ideas before I spoke to you
today. Innovative companies don’t have

Tendayi Viki, associate partner at Strategyzer. Source: Tendayi Viki archives

idea problems, they have problems of going
from idea to business. The thing you want
to do, when you’re an innovator, is to identify the moment to stop ideating and start
testing – where you can take your ideas into
a ‘visible’ environment. It’s crucial to identify if customers want them after checking
which ones are most likely to succeed. As
you discover the two that are most likely to
succeed, focus on those two, let them compete against each other. Then, if one starts
to become the most successful, drop the
other one and focus on that one. The goal
of innovation is not to have ideas. The goal
of innovation is to have ideas that end up in
customers’ hands and to create a value for
customers. That’s the one piece of advice
I would give everyone. We don’t have an idea
problem; we have a business model discovery problem.

How to prepare efficient experiments?
Why should companies allow this process?
The reason we want companies to experiment is because we want to reduce the risk
of failure. We want to limit the blast radius
of our startups. We want to make sure that
the teams that are working on innovation
don’t take the company down with them.
The way we do that is giving them a small bit
of resources. Then we ask them to prove to
us if their idea has ‘legs’. We’re going to give
them the resources, the time and the support. All they have to do is to go and prove
to us if the idea had ‘legs’. That’s a sufficient
proof for us. After we get it, we ask them
to bring back the evidence and we’ll decide
whether we want to give the team more resources. Companies should allow people to
experiment, because they don’t want to just
pick a random idea. They want to pick ideas that are likely to become successful and
they need evidence to be able to actually do
that. Experimentation creates better decision-making process. The best way to do an
experiment is to first focus on what you’re
trying to test. What is the hypothesis – the
assumption. If you make that explicit, then
you can have a conversation about the best
way to get evidence that this hypothesis is
correct. If you start with a test like most
people do, you choose a focus group. Onto
the focus group, let’s decide what questions
we’re going to ask. You’re doing it backwards,
because you might choose to ask questions
that are not important for the success of
your business. But if you focus on only those
things that are likely to cause your business
to fail, and focus on those hypotheses and
test those, then that’s the best way to make
sure that your experiments are producing
information. The point is not to run experiments. The job is finding information to make
decisions. So, use hypotheses, then get information, then use that information to examine your hypotheses, and either change
your idea or keep going if the evidence is
there.
Could you tell our readers a bit about the
concept of Business Model Canvas?
It is a tool we use to help companies and
teams visualize their business ideas. It usually has three core elements. It focuses on
how do you create value. And then after
you’ve created value, it helps to specify how
you deliver that value to customers. Then
comes the final piece underneath, how you
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get value back from customers in terms of
revenue. That’s really the goal. I strongly
recommend using it. Just pick it up, put it
on a wall, and start putting stickies in it. You
won’t be super fast in the beginning, but
that’s the best way to start. And then over
time you can simplify it and master it as you
can learn to read more from it. The tools are
designed to be really easy at the entry level,
so the barrier to entry is low. There’s a couple of tips you can find online, like one idea
per sticky note. Don’t put too many sticky
notes on it, don’t write on the canvas, but
those are just tips. Even the tool is free – it’s
an open source, so you can easily Google it.
Do you think Agile approach is a perfect
match for innovation?
Agile is fantastic. It is a wonderful set
of ‘tools’ – rituals like the sprint, the daily
stand-ups etc. They don’t exist on their own,
they exist for a reason. When you’re dealing
with uncertainty, you need to have this iterative process of constantly checking in to
see if you’re heading in the right direction.
You’re constantly checking in with each
other in your team. Teams are also involving
customers in the conversation, so that when
they are doing a demo, they are getting experimental data that allows them to iterate
on their idea. These tools allow a project
manager to stay on track towards finding
something that works. The Agile toolbox
is really important for innovation teams. In
fact, I would even go as far as the Agile toolbox is the only right toolbox.
What would you advise to a project manager responsible to lead an innovation?
What good practices do you recommend?
You can find project management approach even within innovation field – that’s
important to recognize and make sure people understand that. The question is, what
type of project management do you need? If
you’re working on something that’s already
known, you can use the kind of project management focused on execution with an execution roadmap as Gantt chart. When you’re
doing innovation, you’re doing the kind of
project management focused on searching
and finding what you want to do. The ultimate goal of this project management is that
you’re measuring teams by how close they
are to finding an idea or a business model
that works. What you can do as a project
manager is set milestones, ask teams to
what extent is this discovered thing some-
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from Agile leadership, entrepreneurial leadership, ambidextrous leadership – all this is
speaking for psychological safety. The management trends that are coming out into the
world are necessary tools for leaders to be
able to manage their current teams and this
will explore in the future for sure, because if
you don’t have those tools, you can’t really survive in this unstable world. Things are
changing so quickly and that’s a capability
to adjust to it. The conditions are demanding, people are looking for more than they did
before.
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thing that customers value, and follow it
up with the project sponsor. You can have
agreements within your organization about
how to measure that a team has found the
customer. That’s a milestone. You’re tracking the experiments a team is doing and
seeing the data they’re producing. Then you
can help make decisions about whether they
found something that customers value. The
next milestone can be to figure out if a team
has created a solution that works for customers. The next milestone can be determining if they found that customers are willing
to pay for that innovation. If your manager
gave a challenge to create a solution, you
can make all these sorts of innovation milestones and pump a whole bunch of teams in
there. Some teams will be on an early stage,
some will be on a middle stage and some
teams will be on a later stage, so we do need
active portfolio managers with effective project management skills, tracking all of that,
because we need to start to professionalize
the innovation.
How can we contribute in creating trends?
I think we don’t want to contribute to
trends. They are just what they are. They
happen in the environment and then you
decide how you want to respond to them,
but the goal should never be to contribute
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to a trend. The goal should be to create value for society – customers for your business.
Is there any innovation you are really
looking forward to happening in a future?
Anything what hasn’t been innovated yet?
I would love for us to make these digital
technologies that we’re using now, bring
more present feeling, to feel more human –
simply more connected to each others. We
have a need to be more personal. To give
some senses into virtual reality and to feel
almost like during real face-to-face meetings.
What management trends do you predict
for the future?
When we were doing traditional MBAs
20-30 years ago, we were telling our leaders
that good strategy, finding your competitive
advantage, and then building a moat around
it was their goal. Now over time with books
from Rita McGrath and The Lean Startup
by Eric Ries, we’re slowly starting to tell
management that your leadership role is to
help your company move from advantage
to advantage. That’s the evolution in management. That’s the trend we want. Now
we need ambidextrous leaders who can
both manage the core and explore the future. This way you’re getting all these names

The newest book by Tendayi Viki Pirates
in the Navy: How Innovators Lead
Transformation, Unbound, 2020

Tendayi
Viki
An author and corporate innovation expert.
As Associate Partner at Strategyzer, he helps
companies innovate for the future while managing their core business. He has written three
books; Pirates In The Navy, The Corporate
Startup and The Lean Product Lifecycle. He previously served as Director of Product Lifecycle
at Pearson, where he co-developed an innovation framework that won the Best Innovation
Program 2015 at the Corporate Entrepreneur
Awards in New York. Tendayi has been shortlisted for the Thinkers50 Innovation Award and
was named on the Thinkers50 2018 Radar List
for emerging management thinkers to watch.
He is also a regular contributor at Forbes.
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Safety, Stories and Uncertainty
An interview with John Le Drew by Kornelia Trzęsowska, part 1
Has the pandemic influenced somehow
how teams work with agility?
I don’t think the pandemic has affected
how we would apply agility or how we would
work with it. I would say that teams that
are already operating with agility are going
to be able to adapt to their circumstances.
What I talk about a lot is the idea of contextual alignment, this model has two core elements: you have the team context; the work
the team is doing and the people on the team
themselves. This is obviously changing all the
time. Then you have the structure; this is the
way the team is working (their process) and
again, the people on the team. The structure
is a team’s reaction to their changing context. A team notices that their context has
changed, and adjusts their structure to best
support their new context.
When the context changes, it could be
something small like discovering a bug, or
a new requirement. It could also be some-

thing related to the people on the team
(remember they are part of the context as
well) like a key team member going on paternity leave or, it could be something huge
like a global pandemic that could completely change the way the team is working, and
probably the whole business strategy will
have to pivot as well. The heart of any individual, team or organisation operating with
agility, is making continuous adjustments to
their structure in order to support their ever
changing context.
How does psychological safety affect
teams working with agility?
Psychological safety is foundational to any
collaborative situation, regardless of agility.
Individuals on a team are safe when they can
say what needs to be said, however difficult
that might be for them. If there is a quality
problem, then it probably won’t get fixed if
nobody says anything about it. Esther Derby
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once described psychological safety to me
as “speaking your truth”, which is a definition I like as it naturally leads into something
I consider to be a foundational part of team
agility.
An individual on a team that is able to
speak their truth, is a person who is able
to be their authentic self. And a team with
a high level of psychological safety, is often
one where the team can collectively speak
its truth. And that team is able to build (and
adapt) the most effective structure to support their context. They will have a high degree of contextual alignment, you see, you
can’t align to your context if it’s not safe to
talk about it openly.
The interesting thing about this model is
that people are core to everything about it.
People are everywhere, and really, that’s an
accurate reflection of the teams we all work
on. I think most people are exclusively on
teams made up entirely of people, unless
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the robot apocalypse is closer than I realised!
And everything you do as a team will affect
and be affected by the people on the team. If
your context changes because the pandemic
forces everyone to work at home; the structural change (everyone working at home) has
hugely affected the people. When a team
changes their structure, they also change
their context, and it’s always a fine balance
of small, mindful adjustments.
Safety is critical to building and evolving
your team’s structure over time. The structure is there to support both the work and the
people delivering that work. If the team can’t
have open and honest conversations about
their work and also (I think perhaps most
importantly) their individual and collective
needs as people; what they need to be the
most effective team they can be in that moment. Then they will never be able to build
the most effective structure to support them
and they will be misaligned.
What this really comes down to is authenticity. Creating an environment where people
can bring their whole self to work. A team
self-organising to build a structure that perfectly supports all the individual and collective needs of every member on the team, and
also balances the needs of the business is
like an F1 team, working in perfect harmony across multiple disciplines to get their car
over the line ahead of the competition.
Safety creates space for people to be
authentic, and I think there is a direct relationship between authenticity and efficiency.
Someone who is being authentic, is aligned
to themselves. A team, with a structure that
is perfectly aligned to support the collective
needs of its members is going to be incredibly efficient. I’m sure many people can remember being part of a team like that, how
great that felt and how effective they were
(or are still hopefully!).
In order to get there, team members must
be safe to discuss their individual needs. For
example, for me to be most effective, I need
some “decompression” time on my own after speaking, giving a workshop or facilitating a meeting. Those larger group activities
are something I love doing, but I find them
exhausting. So for me, I need to take 20
minutes to myself after something like that
to be the most effective I can be. For others, it might be the opposite. Some people
love working in an open plan office with the
hussle and bussle all around them, others
find that impossible. But if half your team is
unhappy in your open plan office and it’s not
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John delivering his workshop on retrospective
facilitation. Source: John Le Drew’s archive

safe for them to express how this isn’t right
for them, then half your team is going to be
less effective than they could be. And that
just doesn’t make business sense.
I often compare this to energy conversion
in physics, like if we have a light bulb and
want to convert electrical energy into light
energy. Ideally, 100% of the electricity we
put into the bulb is going to light our room.
But in reality, a light bulb (especially the old
tungsten ones some might be old enough
to remember) are very inefficient. And they
waste a lot of energy, very little of the electricity we put into them is actually converted
to light, much is given off as heat. If we apply this to a software team, we might have
money, time etc. on one side, and on the
other, working software that’s delivering value. If a team’s process (aka structure) is misaligned to their context, then the process is
inefficient and wastes energy. The process
itself is getting in the way of the team’s progress, and as they continually butt up against
it, this creates friction and heat. And just like
our lightbulb nearing the end of its life, in our
teams, we see this heat as disengagement,
cynicism and eventually, burnout.
What is a key focus of the work you do
with the teams you support?
One of the main facets of my work and an
area I specialize in is working with teams, to
(and I know it sounds a bit cheesy, but I’m
just going with it) “embrace uncertainty”.
I know that everyone says: “Oh, you’re ‘agile’, you should just embrace uncertainty and
go with the flow!” But, When I say “embrace
uncertainty”, I really mean talking about and
working with uncertainty, in a tangible way.
When you embrace something, you are literally accepting it into your personal space,

into your life. And, if you hug something, you
can’t simultaneously pretend it’s not there.
I think what we tend to do is just pretend
uncertainty doesn’t exist, because it freaks
us out. Something I have recognized is that
uncertainty is probably the greatest cause of
fear and anxiety for most people. In a (typically psychologically unsafe) corporate setting, speaking up to point out that the team
doesn’t understand an aspect of the business
or that they think the direction the project is
taking might not be the right direction, can
be very risky. So, we just keep going forwards,
everyone pretending they can see the emperor’s beautiful new clothes. Only in this case
the emperor’s imaginary clothes, not quite
covering his very real nudity, are an imaginary
bridge, not quite scaling a very real ravine.
It’s like, you are a project manager or
program manager and have just been given
a 10 million pound budget for the next 12
months of work to deliver this key thing.
And you think: “Oh, crap! I have 12 months
to deliver this probably undefined thing that
I don’t really understand! The product owner doesn’t really know what they need to do
and obviously I don’t even have a team yet
because why would I have a project team already? I have vague requirements, a budget
and a deadline! What more could I possibly
need?! Yeh. That’s right. I need a plan!”
So you make yourself feel better by sitting
down and firing up Microsoft Project to create the most beautiful Gantt chart the world
has ever seen. You sit in the middle of your
office floor, wrap the huge chart around yourself rocking back and forth, humming and
sucking on your thumb. You feel much better,
the chart is still warm from the printer and it
reminds you of your childhood blanket. Very
comforting, but just like when children cover

their eyes and insist they are invisible, your
plan hasn’t helped deliver anything, or make
the real risks disappear. You just can’t see
them. And that is a whole lot scarier.
But is that plan really a complete waste of
time? Perhaps, the next week or two might
benefit from that plan. But a month down
the line? 3 months? That plan for 12 months
was probably over 95% wasted effort.
Just think about how accurately you can
predict the day’s events when you wake
up in the morning. Let’s say that you lead
a pretty mundane life and you can accurately
predict 80% of what happens to you over the
next 24 hours. What about the next 3 days?
That percentage drops pretty sharply doesn’t
it? So, what about 200 days? Eeek.
Your 10 million pound project, probably
(thankfully) has more than just you on it.
As we learnt before, people are central to
everything we do. But it’s those very people,
who are obviously essential, but also very
alive and very unpredictable. Whether we like
it or not, good or bad, life tends to happen.
And with maybe 8 to 10 people on a team
(plus all the other people that any project at
scale will depend on) there is a lot of life to
go round.
In medicine, if I want to release a drug into
the market, I have to demonstrate efficacy
some way above the placebo effect in order
to have the drug approved. Is your extensive
12 (or maybe just 1) month plan any more
than a placebo that makes you feel more
comfortable?
You refer to storytelling a lot, how could it
help in working with uncertainty?
I’m not sure storytelling helps with how
we work with uncertainty, but we do tell stories all the time. We (the human race) were
telling stories as cave paintings before we
had language and oral tradition is so foundational, it has been described by Prof. John
Foley as “as the single most dominant communicative technology of our species”. That
is, storytelling. Telling a story is the single
most potent way to communicate an idea to
another human. Our brains light up when we
realise there is a story being told, even if it’s
a rubbish one! And we tell stories to make
us feel better about things that scare us, like
uncertainty.
We have done this for thousands of years.
Not using Gantt charts as comfort blankets! But, telling stories to make the unexplainable, understandable. Many millennia
ago, somewhere in northern Europe, there

was a loud and terrifying crashing in the sky,
white light seemed to reach down from the
clouds and where it touched, fire and devastation was left in its wake. The humans
in the area couldn’t explain what was happening, but they were (as ever) armed with
stories. With that Thor was born, and with
him came some “certainty” around what was
happening.
Now, all they had to do was sacrifice the
odd goat, perhaps their least favourite child
and they could keep the lightning from
touching their house. At least, that’s what
the village chieftain said. They certainly felt
better with the story they told, but how do
you think it affected their chances of being
struck by lightning? Thankfully, management
consultants haven’t started recommending
human sacrifices just yet.
So, is storytelling all bad then?
No, not at all. It’s just incredibly powerful.
There are many places for storytelling (of the
less fictional kind) in our projects. For example, I was facilitating a story mapping activity
recently, and in that we are actually using
storytelling to tell the story of a user’s experience with a product. Often, we use personas to allow us to better imagine a user’s
experience, it’s not just an ‘accounts user’
it’s Marjorie, 37 with a 6 year old child. You
can empathise with Marjorie, far easier than
with ‘accounts user’. I think most people
have probably read a novel where its characters are obviously not real people at all, but
you still connect with them deeply. And that
connection helps us deliver better software.
Because we actually care. All with a little
storytelling.
But, remember, a story doesn’t change
anything. It just puts a frame around it.
Sometimes the frame makes the painting,
sometimes, it distracts you from what is really there.
Telling a story is exactly what we do when
we make a big detailed project plan. That
is our story that is making sense of the uncertainty that lays before us. While it’s very
valuable to tell stories in order to better understand the work needed to be done. The
stories themselves don’t actually reduce the
risk of a failed delivery.
Projects rarely (if ever) fail because we
didn’t plan them enough. Projects fail because of people, because of uncertainty, because of all the things we could potentially
have mitigated if we hadn’t ignored them at
the early stage. What I’ve recognized is that
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one of the reasons teams don’t talk about
uncertainty and pretend it’s not there is we
don’t have the language to engage with uncertainty in a way that makes it safe. We can
make it safe, not by closing our eyes and pretending it doesn’t exist, but instead engaging
directly with it, head on.
Like with many problems that seem insurmountable in the mind’s eye; once armed with
the right tools, they begin to feel like something you can manage again. And, speaking
from experience, I find a good pack of post-its
and a sharpie beats human sacrifice any day.
The second part of the interview will be
published in the next issue of Strefa PMI in
September 2021. The interview has been conducted by Kornelia Trzęsowska in collaboration with Aneta Catalan Sikorska
GOTO Copenhagan 2019, Copenhagan
Source: John Le Drew’s archive

John Le
Drew
John is the founder and principal consultant at
Rainbow Laces. He has spent most of the last
2 decades working in the software industry. After 10 years as a software engineer he moved
into consultancy where he quickly learnt the
value of team dynamics and how most technical challenges are projecting underlying issues
with collaboration. So, his focus shifted, primarily on facilitating safe, creative, collaborative environments for his clients. As well as his
consultancy work, John is a DJ and producer
and through this work founded the The Techno Festival, online charity music festival that
has now, after three events in 8 months raised
over $35,000 for charity. He lives in Manchester (UK) with his two boys and cat. He loves
experimental cookery, photographing things
that others don’t notice, getting lost in cities
he doesn’t know and travelling to places he
has never been to.
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Mentoring,
czyli podróż
z Przewodnikiem
Urszula Chandlarska

W styczniu ruszyła IV edycja największego
jak do tej pory Programu Mentoringowego
PMI PC. Po kilku miesiącach wytężonej
pracy zespołu projektowego rozpoczęły
się sesje mentoringowe. W trakcie przygotowań pojawiało się wiele pytań o to,
czym jest mentoring, czy jest on dla każdego i co wyróżnia mentoring z PMI PC.
Być może ten artykuł nie wyjaśni wszystkich wątpliwości, które nurtują chętnych do
udziału w programie. Niech jednak choć trochę przybliży ich do odpowiedzi na pierwsze
nasuwające się pytanie: czy warto?

Czym jest mentoring?
Moglibyśmy przytoczyć tu pewnie co najmniej kilkadziesiąt różnych definicji, ale zaproponujemy w zamian małą wizualizację.
Wyobraźcie sobie, że właśnie otrzymujecie możliwość skorzystania z jednej z najbardziej efektywnych metod nauki, która
dzięki partnerskiej relacji Mentor – Mentee
pomoże odkryć lub rozwinąć Wasz potencjał.
Skorzystalibyście?
Mentoring bowiem, to uczenie, inspirowanie i zarządzanie procesem edukacji drugiej
osoby, które wpływa na wzrost jej kompetencji i praktycznych umiejętności w sposób,
który umożliwia weryfikację czynionych postępów.
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A to z kolei dla tych, którzy preferują mieć
proces bardziej rozpisany: jak każde tego
typu działanie, proces mentoringowy rozpoczyna się od analizy sytuacji, a następnie
ustalenia, co wymaga zmiany i z jakiego
powodu. Kolejnym krokiem jest określenie,
jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy,
że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami.
Następnie ważne jest zaplanowanie działań,
które poprowadzą Mentee do wyznaczonego
celu. Ostatni krok to obserwowanie i korygowanie sposobów, metod oraz osiąganych
cząstkowych rezultatów, które Mentee wykorzystuje w drodze do postawionego na
początku celu. W tym wszystkim warto pamiętać o kilku złotych zasadach, które mogą
służyć jako wskazówka, czym w istocie jest
mentoring i jakie są jego filary: obustronność relacji, wzajemny szacunek, informacja zwrotna, wyznaczanie celów oraz sesje
wsparte narzędziami i technikami.

Czy mentoring jest dla
mnie?
To pytanie padało wielokrotnie w rozmowach z osobami, które pisały do nas, kiedy
ruszaliśmy z IV edycją Programu.
Po wielu inspirujących rozmowach z Mentorami zaryzykuję stwierdzenie, że mentoring jest dla każdego, zarówno dla osób
z bogatym doświadczeniem zawodowym,
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jak i dla tych na początku swojej drogi. Równie ważne jest to, że mentoring jest relacją
obustronną, opartą na wzajemnym zaufaniu,
otwartości i gotowości wyruszenia w drogę
z Mentorem, do czerpania inspiracji i bycia
ich źródłem. To proces, w którym wzrasta
zarówno Mentee jak i Mentor.
Warto odpowiedzieć na jeszcze jedno ważne pytanie: co mi to daje? Osoby, które wzięły udział w poprzednich edycjach mówią, że
jest to wspaniała okazja na skonfrontowanie
swoich pomysłów, dylematów i wątpliwości
w pracy, projektach i relacjach zawodowych
z tymi, którzy przetarli już te ścieżki, którzy
podążali niejednokrotnie tą samą lub bardzo
podobną drogą. Jest to również okazja do
odkrycia własnego potencjału, weryfikacji
różnych rozwiązań bez presji czasu i stresu.
Relacje budowane w trakcie trwania procesu
mentoringowego są niezwykle cenne i trwają często nawet po zakończeniu Programu.
Słowo, jakie pojawia się najczęściej w feedbacku, jaki otrzymujemy od uczestników,
to inspiracja i to od niej zaczyna się dalsza
droga.
Jest jednak łyżka dziegciu w tej beczce
miodu… Jeśli ktoś myśli, że mentoring to
cudowny środek na brak motywacji, brak
gotowości na zmiany czy niechęć do ciężkiej
pracy, to poczuje się rozczarowany. Mentoring to nie miejsce na jednostronną relację
czy postawę roszczeniową wobec Mentora.

Mentee bowiem odpowiedzialny jest za szereg aktywności w procesie, jak choćby przygotowanie do spotkań, określenie celów czy
dbałość o rezultaty. W relacji tej otrzymasz
tyle, ile sam jesteś gotów z siebie dać.
Czy zatem mentoring jest dla Ciebie?
Z pewnością tak. Ważne jest natomiast pytanie, czy Ty jesteś gotów wyruszyć w tę
podróż?

Wartość mentoringu
z PMI PC
Każda kolejna edycja Programu Mentoringowego pokazuje, że to co robimy jest ważne
i potrzebne. Obecna, IV już edycja, skierowana jest do członków PMI PC, a liczba chętnych, która zgłosiła się do Programu w tym
roku jest imponująca i niemal dwukrotnie
wyższa w porównaniu do poprzednich edycji. To pokazuje też niewątpliwy sukces
Programu.
Jak zawsze wsłuchujemy się w głos naszych Mentorów i Mentees oraz ich sugestie. Podążając za tym głosem, w tej edycji
kładziemy większy nacisk na różnorodność
obszarów i branż, w których Mentees chcieliby się rozwijać i zdobywać doświadczenie. Na
naszej stronie www.mentoring.pmi.org.pl
prezentujemy sylwetki Mentorów, ich doświadczenie i kompetencje, którymi chcą
się dzielić z Mentees. Znajdziecie tam liderów, managerów, coachów. Być może któryś
z nich będzie Waszym Mentorem w przyszłym roku, a może po prostu zainspiruje do
zastanowienia się nad Twoją ścieżką rozwoju.
Mówca motywacyjny Jim Rohn powiedział
kiedyś: „Only by giving are you able to receive
more than you already have”. Z pewnością
ten, jak i wiele innych powodów sprawiło,
że nasze grono Mentorów liczy w tegorocznej edycji ponad 60 osób. Osób z pasją, doświadczeniem, chęcią dzielenia się wiedzą.

Część z nich towarzyszy nam już kolejny rok,
co pokazuje, jak wartościowe jest to, co robimy. Jesteśmy dumni i ogromnie wdzięczni, że
współtworzą z nami nasz program.
Również w tej edycji po raz kolejny możemy liczyć na naszego partnera merytorycznego – firmę CoachWise, która wspiera
Program Mentoringowy, dzieląc się z nami
swoją wiedzą i doświadczeniem. W ramach
tej współpracy uczestnicy programu, zarówno Mentorzy jak i Mentees, mieli możliwość
wzięcia udziału w spotkaniach wprowadzających w proces mentoringowy. Jest to o tyle
ważne, że rozpoczęcie procesu często bywa
kluczowe, podobnie jak definiowanie celów.
Okno Johari, poziomy celów w mentoringu
czy zasoby PIES to tylko niektóre z zagadnień, które mieliśmy okazję poznać.
Last but not least – Program Mentoringowy
PMI PC to również zespół wspaniałych ludzi
z pasją, niesamowitą energią i ogromnym zaangażowaniem. Do zespołu dołączyły osoby,
które w zeszłym roku brały udział w programie jako Mentees. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w tej roli zadbały o każdy szczegół
czyniąc program wyjątkowym. 13-osobowa
zgrana ekipa, która zza kulis niczym reżyser dbała, by każdy element był dopięty na
ostatni guzik, a uczestnicy maksymalnie
zadowoleni i „zaopiekowani” stoi za każdym
małym i dużym sukcesem w naszej wspólnej
drodze w Programie. Z takim zespołem niemożliwe nie istnieje!

„Nigdy nie ma dość czasu, by zrobić
wszystko, ale zawsze jest dość czasu, aby zrobić to, co najważniejsze.”

Urszula
Chandlarska
Kierownik
Projektu Program
Mentoringowy PMI PC

Z wykształcenia i zamiłowania psycholog,
ponadto pasjonatka zarządzania projektami,
w szczególności metodyk zwinnych. Obecnie pracuje jako Project Manager w obszarze energetyki w jednej z największych firm
w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmując
się projektami związanymi z odnawialnymi
źródłami energii. Jest również członkiem zespołu projektowego zaangażowanego w organizację cyklicznych spotkań dla społeczności
projektowych integrujących grupy eksperckie
w organizacji. Stawia na rozwój uczestnicząc
w warsztatach, konferencjach oraz projektach
PMI PC. Prywatnie jest miłośniczką kina francuskiego, spędza czas podróżując i ucząc się
języków.

Zespół projektowy Programu
Mentoringowego PMI PC

Monika Podkowińska
Sponsor Projektu

Nikola Bańska

Katarzyna Chudoba

Marta Oleksiewicz

Brian Tracy

Obyście znaleźli w życiu czas na to, co najważniejsze!

Spotkanie wprowadzające z Mentees.
Źródło: Urszula Chandlarska
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Anna Krasowska

Kamil Potocki

Mateusz Piątek

Szymon Pieprzyk

Beata Piętka

Monika Strachel

Aneta Wereszczak

Anastazja Zadorożna
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Zespół PMI Kraków. Gościnnie - Grzegorz Szałajko
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#ŁączyNasPMI:
Kraków
Krakowski oddział PMI Poland Chapter istnieje od 2007 roku i jest jednym z najdłużej działających oddziałów PMI w Polsce.
Realizujemy warsztaty rozwojowe z zakresu zarządzania projektami oraz umiejętności przywódczych. Współpracujemy
z czołowymi uczelniami regionu, w tym
z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu
Ekonomicznego, AGH oraz organizacjami
studenckimi na tych uczelniach.
Realizujemy różne programy i wydarzenia
rozwojowo-networkingowe, w tym:
• Klub PMI Kraków skierowany do członków PMI z regionu Małopolski. Aktualnie
spotkania ze względu na wirtualną formę,
otwarte są także dla członków PMI z innych regionów,
• WinPM (Women in Project Management)
Kraków skierowany do kobiet zainteresowanych tematyką zarządzania projektami,
• PM Cafe skierowany głównie do młodych
adeptów zarządzania projektami (na czas
pandemii został zawieszony),
• PMI Kraków Kids Camp to obozy rozwojowe dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie,
• PAM Summit (Project and Business Analysis Management Summit) to pierwsza
w Polsce i Europie konferencja dla project
managerów i analityków biznesowych.
Przed pandemią wydarzenia odbywały się
głównie w formie seminariów, w centrum

50

Krakowa, gromadząc regularnie kilkadziesiąt
osób, umożliwiając im efektywny networking
i dzielenie się wiedzą.
Zeszły rok przyniósł kilkanaście spotkań
online, głównie webinaria, warsztaty, szkolenia oraz Klub PMI. Internetowa forma wydarzeń umożliwiła dotarcie do dużo szerszego
i bardziej zróżnicowanego grona odbiorców
i prelegentów, gromadząc średnio od 60 do
200 osób z różnych części globu.
W 2020 r. dzieliliśmy się wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem, katastrof projektowych, ścieżki krytycznej, inteligencji
emocjonalnej i produktywności. Kończyliśmy
rok szkoleniem dla liderów oraz warsztatem
Klubu PMI Kraków z zarządzania zmianą. Gościliśmy prelegentów z 7 różnych miast Polski
i około 1000 aktywnych słuchaczy. Mieliśmy przyjemność współpracować z wieloma
ekspertami. Szczególne podziękowania dla:
Włodzimierza Jakubasa, Łukasza Góralczyka,
Marka Kowalczyka, Gabriela Sznajdera, Ludmiły Pisiewicz, Magdaleny Kępińskiej-Jasny,
Michała Bud-Gusaima i Piotra Nabielca.
W tym roku wystartowaliśmy także ambitnie. Wraz z Krzysztofem Ogonowskim i firmą
Silfra Consulting zaczęliśmy od przybliżenia
wiedzy z zarządzania zmianą według metodyki ProSci w trakcie otwartego webinarium,
które zgromadziło ponad 200 osób.
Następnie zorganizowaliśmy dwa webinaria w języku angielskim, umożliwiając
uczestnictwo szerszej, międzynarodowej publiczności.

W lutym, wraz z Robertem Rogalą zastanawialiśmy się, czy istnieje agile’owa rola dla
tradycyjnego Project Managera.
W marcu, łącząc się z Kalifornią, gościliśmy Pedro-Marię Sanchesa, który na przykładzie Kalifornijskiego Wydziału Transportu
pokazał, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem
podczas podejmowania decyzji w projekcie.
W kwietniu przynieśliśmy innowację –
spotkanie w formule Open Space z Grzegorzem Szałajko, w trakcie którego sami
uczestnicy decydowali o dyskutowanych
tematach w obszarze zarządzania interesariuszami.
W maju, wspólnie z Kingą Bazior, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „Jak organizować
i przeprowadzać owocne spotkania online?”.
Było praktycznie, rzeczowo i na temat,
a uczestnicy poznali gotowe do zastosowania dobre praktyki i narzędzia.
Nasza aktywność to jednak nie tylko działania szkoleniowo-rozwojowe!
Już we wrześniu, pod egidą PMI PC, planujemy organizację ogólnopolskiego turnieju
tenisa ziemnego. To pierwszy projekt o charakterze sportowo-integracyjnym w historii
polskiego oddziału PMI. Zapraszamy do śledzenia naszej komunikacji na ten temat.
Zespół Krakowskiego Oddziału PMI PC zaprasza do Krakowa!
Ryszard Kołodziej
ryszard.kolodziej@pmi.org.pl

PMI PC Kraków Branch
w liczbach:
Ponad 100 seminariów
i webinariów

3 edycje międzynarodowej

konferencji PAM Summit (ponad 300
uczestników w pierwszej edycji)

3 edycje PMI Kraków Kids Camp

10 spotkań, 750 uczestników,
18 prelegentów w ramach
programu WinPM

Istotny wkład oddziału w uzyskanie
przez PMI Poland Chapter nagród
PMI Global: Chapter of the Year
2013, Collaboration & Outreach
Award 2014
Znajdź nas:

STREFA WYDARZEŃ
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Zmiany wkraczają na salony…
czyli 7. edycja konferencji Portfolio Experience
Aneta Catalan Sikorska
26 i 27 kwietnia 2021 r. były dniami pełnymi inspirujących wystąpień oraz warsztatów autorstwa dziesięciu świetnych
prelegentów dla ponad setki uczestników. To wszystko dzięki WHITECOM Project Experience – organizatorom siódmej,
a jednocześnie pierwszej online konferencji Portfolio Experience.
Strefa PMI jest od wielu lat patronem medialnym tego jedynego w Polsce wydarzenia
o tematyce z obszaru zarządzania portfelem
projektów i PMO, dlatego i tym razem nie
mogło nas tam zabraknąć.
Zmiana jest odpowiedzią na bodziec
Pierwszy dzień konferencji z tematem przewodnim PMO as a Change Agent, rozpoczął
Maciej Bodych, prezes WHITECOM Project
Experience. Następnie głos zajął jeden z keynote speakerów Olivier Lazar, który w swoim wystąpieniu podjął między innymi temat
zdolności organizacji do wchłonięcia określonego poziomu zmian. Olivier zwracał uwagę, że zmieniamy się, ponieważ tak naprawdę
zmienia się otoczenie, w którym jesteśmy,
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a zmiana jest odpowiedzią na bodziec z tego
środowiska. Następnie omówił etapy przechodzenia przez zmianę – szok, zaprzeczenie, opór, akceptacja, aż do podjęcia akcji.
I wywołanie właśnie tej akcji pozwala organizacji na budowanie odporności, która jest
zdolnością do poradzenia sobie z kolejnymi
kryzysami czy koniecznymi transformacjami. Mówca podsumował swoje wystąpienie
stwierdzeniem, że tym, co zabija organizacje,
jest ich niezdolność do przystosowania się
do zmian w otoczeniu.
Czas na rewolucję!
Kolejne energetyzujące wystąpienie z tematem From PMO Stakeholders to PMO Customers zaprezentowała Marisa Silva, The Lucky
PM – jak sama siebie nazywa. Według Marisy PMO wymaga ciągłych zmian, a czasem
wręcz rewolucji, a najważniejsze jest uświadomienie sobie kim są interesariusze PMO
i jakie mają potrzeby i oczekiwania. Prelegentka przedstawiła model cyklu życia wartości PMO, omówiła potrzeby i usługi istotne
dla różnych klientów PMO (podkreślając

znaczenie rozwijania kompetencji zespołów
i wspierania krążenia wiedzy w firmie) oraz
podzieliła się wskazówkami i sztuczkami, jak
uczynić PMO znakiem miłości z lojalnymi
i zaangażowanymi klientami.
Po przerwie kawowej uczestnicy mogli
wybrać jedną z dwóch ścieżek – w języku
angielskim lub polskim. Pierwszym mówcą
ścieżki „angielskiej” był Roman Reznikov,
którego wystąpienie, skierowane głównie
do Enterprise PMO, dotyczyło podejmowania decyzji, które pomagają osiągać cele
strategiczne oraz sposobu wykorzystywania
danych do sterowania złożonym portfelem.
Zaprezentowany framework umożliwia technologiom Data Science i Machine Learning
przyczynienie się do sukcesu firmy i zapewnia potężny zestaw narzędzi dla PMO.
Fabryka zmian
Jak do kompetencji PMO „dokleić” zdolność do skutecznego wdrażania wielu zmian
w tym samym czasie? – odpowiedzi na to
pytanie udzielał Krzysztof Ogonowski,
który podkreślił, że prawie 75% organizacji

z wystąpienia dotyczyły tego, co musimy
zrobić, aby przygotować naszych sponsorów
do odniesienia sukcesu w kierowaniu projektem i prowadzeniu organizacji do zmiany. Aby
zbudować koalicję sponsorów powinniśmy
zapewnić, że dzielą oni tę samą wizję.
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odczuwa nasycenie lub wręcz przesycenie
zmianami. Na przykładach wielkich koncernów (BMW czy Philip Morris) Krzysztof
zwrócił uwagę, że potrzeba dynamicznego
dostosowania organizacji do zmian w otoczeniu oznacza konieczność zmian w sposobie pracy każdego z pracowników. Dlatego
nie wystarczy już tylko umiejętność skutecznego zarządzania wieloma projektami,
lecz rośnie zapotrzebowanie na zarządzanie
wieloma zmianami jednocześnie.
Kolejnym prelegentem ścieżki anglojęzycznej był Mateusz Partyka, który skupił
się na pokazaniu, jak fundamentalne znaczenie dla skutecznego zarządzania portfelem
ma posiadanie proaktywnego i zmotywowanego zespołu Project Managerów i PMO.
Następnie Madhumalti Sharma pokazała jak zmienia się sposób pracy po przejściu z podejścia kaskadowego z narzędziem
Microsoft Sharepoint na podejście zwinne
i Azure DevOps oraz, jak każde z tych podejść wpływa na PMO.
Strumień anglojęzyczny zamknęła prelekcja Tomasza Treichela, który na przykładzie
Jabil Poland, zaprezentował nowe podejście
do zarządzania portfelem w branży elektronicznej oraz narzędzie Smart Sheet, które
umożliwia zarządzanie i monitorowanie
wszystkich bieżących projektów.
W międzyczasie, część uczestników konferencji zdecydowała się towarzyszyć na digital floor Marcinowi Szatkowskiemu, który

skupił się na kluczowej roli PMO w procesie
wielkich zmian w organizacjach.
Zmiana zaczyna się od Sera!
Ostatnie wystąpienie przed rozdaniem nagród należało do Marka Skały, który, powołując się na przykłady z pracy i życia,
w zabawny i pełen anegdot sposób przedstawił i pokazał jak zastosować modele
i techniki, które ułatwiają wdrożenie zmian
w organizacji. Ten kto był, ten wie, że zmiana
zaczyna się od Sera!
Rozdanie nagród
W ten sposób dotarliśmy do ceremonii
rozdania nagród w konkursie PMO Award!
Nagrodę dla Najszybciej Rozwijającego
się PMO otrzymała firma JABIL CIRCUIT
POLAND Sp. z o.o. Natomiast tytułu Najbardziej Dojrzałego PMO przypadł Bankowi
Gospodarstwa Krajowego. Laureatom serdecznie gratulujemy!
CEO – Change Executive Officer?
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji
wysłuchaliśmy wystąpienia Erika F Steketee
o znaczeniu sponsorshipu w projekcie i organizacji. Erik wskazał, że jednym z problemów
wielu organizacji jest fakt, że ich kierownictwo wyższego szczebla nie jest odpowiednio
przygotowane ani wykwalifikowane do pełnienia roli sponsora i zarządzania społecznymi aspektami zmiany. Kluczowe wnioski

PMO jako agent zmiany
Z Erikiem spotkaliśmy się również drugiego dnia konferencji, ponieważ prowadził on
warsztat online dla uczestników. Warsztat
miał formę interaktywnej sesji praktycznej
dotyczącej roli PMO w procesie zmian. Tematy z jakimi zmierzyli się uczestnicy to między innymi: definiowanie sukcesu zmiany,
rola sponsora wobec projektu, PMO i organizacji, rola Change Managera i Change Management Office a rola PMO, oraz do’s and
don’ts dla PMO jako agenta zmian.
Dziękujemy za już, prosimy o jeszcze
Mimo nowej formy tego wydarzenia, po raz
kolejny konferencja okazała się wielkim sukcesem. Ogromną wartość dla uczestników
konferencji stanowi również udostępnienie
nagrań z wystąpień, dzięki czemu można
zapoznać się z prelekcjami, których z uwagi
na dwie równoległe ścieżki, nie można było
obejrzeć „na żywo”. Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję pełną inspirujących ludzi i wystąpień.
1. Chwila przed rozpoczęciem – organizatorzy Joanna
i Maciej Bodychowie z prowadzącym konferencję
Piotrem Parysem
2. Olivier Lazar zachęcał do „konstruowania” szans
w obliczu zmian biznesowych
3. Marisa Silva podkreślała wagę uwzględniania potrzeb
interesariuszy w budowaniu PMO
4. Madhumalti Sharma omówiła dylematy związane
z wyborem narzędzia odpowiedniego do stosowanej
metodyki
5. Marek Skała przedstawił „wzór na zmianę” i sposoby
jego wykorzystania
6. Erik F Steketee przekonywał, że sponsorshipu da się
nauczyć i podpowiadał jak rozwijać swojego sponsora

Aneta
Catalan
Sikorska

6
Absolwentka Politechniki Łódzkiej wydziału
EEIA, przez ostatnie 7 lat pracowała, jako informatyk w branży telekomunikacyjnej. Niepoprawna optymistka, która uwielbia pracę
z ludźmi. Dopiero rozpoczyna swoją przygodę
z zarządzaniem projektami. Zafascynowana
tym tematem i zdeterminowana, by poszerzać
wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, dzisiaj
konsekwentnie buduje swoją ścieżkę kariery,
aby w niedalekiej przyszłości sprawdzić się
jako Project Manager.

Strefa PMI, nr 33, czerwiec 2021, www.strefapmi.pl
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Fot. Anna Shvets z Pexels

STREFA STUDENTA

Iść, ciągle iść w stronę online
– czyli jak zmiana formuły wydarzenia wpływa
na pracę zespołu projektowego
Weronika Stapurewicz
„Nie poddajmy się wszyscy przeciwnikowi,
jakim jest COVID-19. Pokażmy, że potrafimy przekuć tę ciężką dla całej społeczności sytuację w nowe szanse i możliwości
samorozwoju.” – tak na łamach ubiegłorocznego, czerwcowego wydania Strefy
PMI pisała Anna Tesmer – ówczesna koordynatorka działu PR w Kole Naukowym Zarządzanie IT. Od tego czasu minął już rok.
Zmienił się nie tylko nasz tryb życia, ale
również sposób myślenia o świecie, a ja,
jako następczyni Ani, przychodzę do Was
z wnioskami wyciągniętymi na podstawie
obserwacji pracy naszych scrumowych teamów, próbujących odnaleźć się w nowej
rzeczywistości.
„Do czego dążymy?” – To pytanie zadawaliśmy sobie jako zespół niemal codziennie,
w czasie gdy pandemia krzyżowała nasze
plany już drugi rok z rzędu. Wirus wcale
nie miał zamiaru się poddać – ale my również! W ubiegłym roku poradziliśmy sobie
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z tym trudnym przeciwnikiem, organizując
mini-Konferencję beIT online, która objęła
dwie ścieżki tematyczne warsztatów. Fakt,
nie było to pełnowymiarowe wydarzenie,
w ramach którego dowoziliśmy większość
poprzednich sprintów. Był to efekt szybkiej
adaptacji do dynamicznie zmieniającego się,
współczesnego świata. Mimo okrojonej formy wydarzenia pozwoliło nam ono rozeznać
się na rynku, a także poznać nowe przydatne
narzędzia. Można powiedzieć, że beIT online
stanowiło swego rodzaju samouczek organizacji zdalnych przedsięwzięć i co ważne – pozwoliło nam zachować ciągłość wydarzenia,
na czym nam bardzo zależało.
W roku 2021 stanęliśmy jednak przed
znacznie większym wyzwaniem – organizacja pełnowymiarowej Konferencji Inżynierii
Oprogramowania beIT w formie… no właśnie,
w jakiej formie? Byliśmy świadomi, że największe doświadczenie posiadamy w organizacji stacjonarnych wydarzeń, ale musieliśmy
pogodzić się z faktem, że znów może okazać

się to niemożliwe. Naszą uwagę zwróciło
również to, jak wiele firm i organizacji zdążyło już wypracować sobie sprawny system
funkcjonowania w wirtualnym świecie. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć
sukces nie wystarczy już tylko „być” online –
obecnie należy „wyróżnić się” online.

O co tak naprawdę toczy
się gra?
Tegoroczna Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT to dwa weekendy wykładów
i warsztatów, w skład których tradycyjnie
wchodzi aż 7 ścieżek tematycznych. Dotyczą one głównie zagadnień związanych ze
sztuczną inteligencją, testowaniem oprogramowania, metodykami zwinnymi, analizą
biznesową i kształtowaniem umiejętności
przywódczych w branży IT. Wszystko to odbywa się pod okiem ponad 30 doświadczonych prelegentów. Co zatem powinniśmy
zrobić, aby znów stanąć na wysokości za-

dania i zapewnić naszym odbiorcom wysoką
jakość wrażeń? Plusy i minusy przeróżnych
rozwiązań kłębiły się w głowie każdego z nas.
Wiedzieliśmy, że ubiegłoroczna mini-konferencja online zakończyła się powodzeniem,
jednak wizja przeniesienia pełnowymiarowego wydarzenia do wirtualnego świata trochę
nas przerażała…

Bo jak nie my to kto?
Po trudnym czasie przemyśleń, analiz i spadku motywacji zespołu, spowodowanego brakiem określonego celu, w końcu nadszedł
dzień, w którym powiedzieliśmy sobie – jak
nie teraz, to kiedy? Musimy w końcu ruszyć
z miejsca. Zróbmy to! W tej chwili postawiliśmy wszystko na jedną – wirtualną kartę.
Zgodnie stwierdziliśmy, że obawa nie może
nas powstrzymać przed spełnianiem się
i stałym rozwojem. Ryzyko wiąże się przecież
z każdym podejmowanym w życiu działaniem, a kluczem do sukcesu jest rozpatrywanie go także pod kątem szans, a nie tylko
zagrożeń, które tłumią naszą wiarę w siebie.
I tak też zrobiliśmy – nieświadomie przestawiliśmy nasz mindset zgodnie z koncepcją
rzeczywistości VUCA, która zwraca uwagę
na zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność współczesnego świata.

VUCA world – jak nadążyć
za zmianami?
Po pierwsze – należy być elastycznym i odważnym. Jako zaangażowany zespół wiedzieliśmy, że nie możemy zrezygnować z projektu
tylko dlatego, że obawiamy się wyjścia z naszej „stacjonarnej” strefy komfortu. Zamiast
usilnych prób dostosowania starych schematów do nowej rzeczywistości, zaczęliśmy
traktować zmianę, jako okazję do stworzenia
czegoś zupełnie nowego. Odrzuciliśmy dawne prognozy, które w czasie pandemii nie znalazłyby żadnego odzwierciedlenia i skupiliśmy
się na tym, co dzieję się tu i teraz. Przeprowadziliśmy research dotyczący najróżniejszych
aspektów funkcjonowania online. Uruchomiliśmy nowe procesy estymacji, utworzyliśmy
roadmapy do nich dostosowane, a każdy
z działów poszukiwał lub tworzył na nowo
własne „best practices” do zaadaptowania
w swoim zespole.
Po drugie – zmianę potraktowaliśmy także jako okazję do nauki i nabycia cennych
umiejętności i doświadczeń. Nie postrzegamy konferencji online jako gorszej czy lepszej
od wersji stacjonarnej. Traktujemy ją jako coś

zupełnie nowego, co pozwoli nam rozwinąć się w dotychczas nieznanych obszarach.
Chcemy bowiem przekonać się, że potrafimy
stworzyć coś od podstaw, a nowym członkom koła dać poczucie, że mają realny i kreatywny wkład w projekt, dzięki czemu będą
mogli się z nim w pełni utożsamiać. W świecie VUCA nie ma jednej określonej ścieżki,
którą podążanie gwarantuje sukces, dlatego tak ważne jest, aby nie zamykać się na
nowe pomysły i propozycje zespołu. Strach
przed niepowodzeniem nas nie paraliżuje,
ponieważ z niego również da się wyciągnąć
garść cennych wniosków na rzecz przyszłych
przedsięwzięć.
Adaptując projekt nie można również zapomnieć o ciekawości i ciągłej chęci eksplorowania. Organizując konferencję stale
szukamy obszarów, które moglibyśmy udoskonalić. Odkrywanie nowych możliwości
sprzyja bowiem rozwojowi kreatywności
w zespole i budowaniu wspólnych wartości,
dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły. Często przeprowadzamy zatem burze
mózgów i dyskusje na tematy, które mogą
zaowocować wdrożeniem usprawnień bądź
nawet podjęciem zupełnie nowego projektu.
Jak się okazało, równie istotna jest komunikacja zespołowa. Pozytywnym „efektem
ubocznym” pandemii jest zdecydowanie rozwój narzędzi usprawniających stały kontakt
z zespołem. Z moich doświadczeń wynika,
że problem na tej płaszczyźnie może pojawić się w przypadku braku transparentności
informacji. Wiadomości przekazywane z „ust
do ust”, za pośrednictwem prywatnych czatów są doskonałą drogą do nieporozumień.
Zupełnie jak w przypadku zabawy w „głuchy
telefon”, gdzie ostatnia wiadomość okazuje
się być całkowicie zniekształcona w stosunku do informacji wejściowej. Dobrym
rozwiązaniem, minimalizującym te ryzyko,
jest wspólny workplace. W naszym zespole
postawiliśmy na aplikację Slack, dzięki której,
wszyscy członkowie mogą w każdej chwili
przeczytać najnowsze komunikaty z pierwszej ręki.
Chciałabym również zaznaczyć, jak dużą
rolę w szybkiej adaptacji odgrywa framework
Scrum. Działanie w iteracyjnych ramach postępowania znacząco wpływa na szybkość
i jakość dostosowywania się do zmiennych
warunków otoczenia. Praca w sprintach ułatwia koordynowanie działań, a ich systematyczny przegląd umożliwia sprawdzenie, czy
zmierzamy w dobrym kierunku. Daily stand-upy pozwalają na bieżąco identyfikować
przeszkody i problemy, dzięki czemu można
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je szybko zniwelować, a retrospektywy dają
zespołowi szanse na implementację usprawnień.

Różowe okulary – nie
takie złudne, jak je malują
Funkcjonowanie w świecie VUCA skłania do
skupienia większej uwagi na szansach niż na
zagrożeniach blokujących naszą wyobraźnię.
Warto więc od czasu do czasu pozwolić sobie na włożenie różowych okularów. Często
bowiem zdarza się, że nowe, i jak się później
okazuje, świetne pomysły są od razu odrzucane ze względu na ryzyko niepowodzenia.
A gdyby tak zamiast generować pomysły na
czarne scenariusze skupić się na zaletach danego pomysłu i nowych możliwościach, które
otwiera on zespołowi? Pod żadnym względem nie namawiam do ignorowania ryzyka,
lecz zachęcam do przetestowania tej optymistycznej burzy mózgów w Waszych projektach. My dzięki niej uświadomiliśmy sobie, że
wejście do świata online oferuje nam wiele
nowych możliwości, których wcześniej nie
zauważaliśmy.

„Iść, ciągle być w tej
podróży…”
Współczesny świat stale stawia przed nami
nowe wyzwania. Pandemia jest przykładem
jednej z wielu niespodzianek, którymi los
może nas zaskoczyć. Ważne jest, aby w tej
dynamicznej rzeczywistości zawsze potrafić
znaleźć szanse i konkretne cele dla siebie
i swojego zespołu, z którym dzięki motywacji, odwadze, ciekawości i chęci stałego rozwoju możliwe jest osiągnięcie doskonałych
rezultatów.

Weronika
Stapurewicz
Studentka zarządzania inżynierskiego ze
specjalnością technologii informatycznych
w zarządzaniu na Politechnice Gdańskiej. Koordynatorka działu Public Relations w Kole
Naukowym Zarządzanie IT oraz wicekoordynatorka Konferencji Inżynierii Oprogramowania
beIT ’21. Zainteresowana zwinnymi metodykami tworzenia nowych produktów i usług,
w szczególności frameworkiem Scrum, a także szeroko pojętym zarządzaniem projektami.
Umysł ścisły łączy z duszą artysty, przeznaczając wolny czas na rozwijanie kreatywnych
pasji. Prywatnie wielbicielka psów i egzotycznych roślin.
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Zarządzanie na ekranie
czyli XV edycja konferencji Project Management Days
Natalia Włodarczyk
Wyzwania związane z pandemią, takie jak
zdalny tryb zajęć, nie powstrzymały studentów przed realizacją projektów i cyklicznych wydarzeń. Jednym z nich jest
konferencja PMDays organizowana przez
Studenckie Koło Zarządzania Projektami
SGH. Czy jednak tego typu przedsięwzięcie, realizowane przez osoby, które nie miały okazji spotkać się na żywo, oraz którego
przebieg w całości opierał się na połączeniu internetowym, może odnieść sukces?

Nokia Projects connect
people
Prawdą jest, że możliwość spotykania
członków zespołu i koordynatorów na żywo
w istotnym stopniu wpływa na dalszy przebieg projektu oraz na relacje wśród zaangażowanych osób. Jednakże, przy pomocy
wszechobecnych urządzeń i programów oraz
chęci ze strony zespołu, spotkania internetowe mogą być równie intensywne i owocne.
Jak to zapewnić? Wystarczy konwersacja
i grupa na Facebooku, gdzie wszystkie nadchodzące spotkania są wcześniej zapowia-
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dane, oraz platforma do ich przeprowadzenia,
jak np. MS Teams. To, że członków zespołu
widzimy jedynie w formie zdjęć lub ikonek
na ekranie laptopa nie przeszkadza w sporządzeniu agendy danego spotkania i omówieniu najważniejszych jej punktów. W razie
pytań każdy może podnieść wirtualną łapkę, „odmutować się” i zabrać głos. Nowo
przyjęci studenci SGH mogli obawiać się
dołączenia do kół naukowych i organizacji
ze względu na brak tradycyjnego kontaktu
z zespołem i możliwości bliższego poznania
się, ale integracje online potrafią być równie
zabawne, jak te w realu: spróbujcie zagrać
w wirtualną wersję „Jaka to melodia”! Forma
zdalna nie stoi na przeszkodzie integracji zespołu projektowego, o ile wszyscy jego członkowie wykazują zaangażowanie, a nic tak nie
motywuje do działania i nie łączy ludzi, jak
wizja sukcesu wspólnego projektu!

Product Backlog
Jakie wyzwania stanowi organizacja studenckiej konferencji w formie online? Wiele zadań
pozostaje niezmiennych: przygotowanie har-

monogramu, budżetu, identyfikacji wizualnej,
kontakt z partnerami i prelegentami oraz
promocja wydarzenia… Wszystko to możliwe
jest do zrealizowania sprzed ekranu laptopa!
Poszczególne zadania teamu PMDays zostały szczegółowo określone podczas kick-offu
projektu, na którym zebrani byli wszyscy
członkowie zespołu. Dzięki niemu wiadome
było, za co odpowiedzialny jest każdy z działów: IT/Logistyki, Marketingu, Merytoryki i Finansów. Uchylając rąbka tajemnicy (a raczej
zaglądając po cichu do folderu z dokumentacją projektową) zdradzamy, że do konkretnych zadań zespołu należało między innymi
zaprojektowanie logo jubileuszowej edycji
konferencji (spoiler alert: efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania koordynatorów), skompletowanie welcome-packów zawierających
gadżety przydatne w pracy PM-a, wybór
aplikacji do wydarzenia oraz monitorowanie
zapisów i weryfikacja płatności.

Sprint Review
Jasny podział zadań to jedno, ale ich wykonanie powinno być stale nadzorowane. Waż-

ne, aby osoby za nie odpowiedzialne mogły
dostać feedback. Stąd w trakcie projektu organizowane były zarówno spotkania całego
zespołu jak i konkretnych działów, zaś po zakończonym projekcie oczywiście podsumowanie całej pracy. Project manager powinien
nieustannie zadawać sobie pytania typu: „Czy
decyzja podjęta przeze mnie tydzień temu
przyniosła zamierzony efekt?”, „Czy każdy
członek zespołu wykonuje swoje zadania bez
problemu, czy ktoś potrzebuje dodatkowego
wsparcia?”, „Czy jest element, który można
jeszcze udoskonalić?”, „Czego nauczyliśmy się
z ostatniego nieprzewidzianego problemu?” –
w ten sposób pokazuje swoją troskę o zespół
i uczy się na błędach, a swoje wnioski może
przekazać koordynatorom kolejnych edycji
wydarzenia.

3.

4.

5.

Lessons learned
W trakcie trwania całego projektu, jego organizatorzy zebrali, jak widać, mnóstwo doświadczeń, które z pewnością wykorzystają
w przyszłych przedsięwzięciach. Skarbnicę
wiedzy stanowi jednak sama konferencja
PMDays, podczas której prelekcje wygłaszali
eksperci z dziedziny posiadający wieloletnie
doświadczenie związane z zarządzaniem
projektami. Nie sposób streścić wszystkie
ich nauki w jednym akapicie, jednak można
spróbować wyróżnić kilka reguł i wskazówek:
1. Kapitan na tonącym statku musi zachować spokój: nawet w obliczu nieoczekiwanych wyzwań jak pandemia,
project manager nie może wprowadzać
zamieszania w swoim zespole.
2. Na konkursie piękności liczba zwycięzców jest ograniczona: istnieje małe
prawdopodobieństwo, że potencjalnie
najlepszy projekt, dopracowany pod
względem uzasadnienia biznesowego,

6.

7.

8.

ale wybrakowany na przykład pod względem estymacji budżetowej zostanie zaakceptowany.
Którą połówkę kajzerki lubimy: kluczem do powodzenia projektu jest dobra
komunikacja, dlatego od samego początku należy jasno określić swoje cele i potrzeby.
Dyrygent zna się na muzyce, ale nie
jest wirtuozem: project manager nie
musi być mistrzem w każdej dziedzinie;
jego zadaniem jest nadzór pracy innych
i sprawdzanie, czy wszyscy „grają czysto”.
Titanic mógł skończyć inaczej: zarządzając projektami powinno się walczyć
z tzw. fiksacją funkcjonalną, a w jej miejscu kierować się kreatywnością i szukać
nietypowych rozwiązań; problem braku
wystarczającej liczby szalup na Titanicu
można było rozwiązać przewożeniem pasażerów na górę lodową.
Brainstorming to podstawa: owszem,
w pojedynkę można wpaść na genialne
pomysły, ale podczas pracy zespołowej
każda myśl zostaje od razu poddana
dyskusji, odrzucona lub rozwinięta; i tak,
strategia rozwoju kawiarni może opierać
się na promocji i ankietach wśród klientów, ale można też postawić na drony
rozwożące kawę…
Śpiewajmy szanty z piratami: na statku
pirackim, w rytm śpiewu operuje się linami – drumbeat communication odnosi
się do ciągłego, regularnego strumienia
wiadomości (na przykład w postaci daily
meetings), dzięki któremu jesteśmy na
bieżąco z postępem prac.
Chwal i dziękuj: chcąc być dobrymi liderami powinniśmy w odpowiedni sposób zwracać się do członków naszego
zespołu: doceniać ich i komplemento-

wać, mówić „dziękuję”, a na usłyszane
podziękowanie nie odpowiadać staropolskim „nie ma za co”, lecz „cieszę się, że to
doceniasz, zrobiłam/łem to specjalnie dla
Ciebie…”.
9. Zawsze bądź na tak: nawet jeżeli zlecony nam projekt wydaje się niewykonalny
lub irracjonalny, to nie odrzucajmy go bez
głębszego zastanowienia. Może wymaga
jedynie kilku poprawek, a klient jest gotowy się do nich dostosować?
10. Turkus kolorem sezonu: coraz więcej
organizacji decyduje się na zniesienie
hierarchii i zastąpienie jej samozarządzaniem: wśród współpracowników panuje
równość, zaufanie i zbiorowa odpowiedzialność. Taki styl organizacji nazywa się
turkusowym, który stanowi (obok czerwonego, bursztynowego, pomarańczowego i zielonego) jeden z pięciu kolorów
organizacji wyróżnionych przez Frederica
Laloux.

Projekt o projektach
i nie tylko
Project Management Days to coś więcej niż
projekt studencki. Project Management Days
to coś więcej niż konferencja. Project Management Days to okazja do poznania wspaniałych ludzi, zarówno rówieśników z zespołu,
jak i osób z branży, które podczas swoich
prelekcji i warsztatów chętnie odpowiadały
na wszelkie pytania, tracąc nawet w ten sposób przerwę na lunch. To nie tylko rosnąca
liczba kontaktów na LinkedInie, ale doświadczenia i wskazówki, które zostaną z nami na
całe życie, i które wykorzystamy w praktyce,
w kolejnych projektach. To nie tylko certyfikat i referencje, ale większa pewność siebie,
otwartość na nowe rozwiązania i siła do ich
wdrażania. Każdy projekt powinien wyzwalać
w nas takie emocje.

Natalia
Włodarczyk

Prelekcja Macieja Leonarda Żybuli pt.: Organizacja zespołu
projektowego – organizacje turkusowe. Źródło: Natalia Włodarczyk
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Absolwentka Lingwistyki na Uniwersytecie
Warszawskim. Obecnie studentka na kierunku
Zarządzanie Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dopiero odkrywa tajniki
Project Managementu i stara się połączyć go
z pasją do języków. Jako mieszkanka otuliny
Puszczy Kampinoskiej czuje się w obowiązku
promować ochronę środowiska, a odkąd skończyła 5 lat marzy o karierze pisarki.
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Efektywność
osobista to
wielowymiarowe
naczynia połączone
Kornelia Trzęsowska

Podejmowanie
decyzji
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Malwina Szopa
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Wydawać by się mogło, że o tym, jak być bardziej
efektywnym, napisano już naprawdę wszystko. Czym
książka Wiktora Siegla miałaby się wyróżniać od
wszystkich pozostałych dostępnych dla nas publikacji wydawnictwa MT Biznes? Przede wszystkim
tym, że jako nieliczna traktuje temat efektywności
osobistej holistycznie, przyglądając się w każdym
z czterech rozdziałów innemu jej aspektowi. Siegel
przekonuje nas, że kluczem do bycia skutecznym
w każdej dziedzinie życia jest zadbanie o siebie jako
o cały system 4x4, stworzony specjalnie do zarządzania swoją efektywnością. Składają się na niego: umysł,
emocje, relacje oraz ciało.
Kolejną cenną lekcją, którą dała nam przeklinana
przez wszystkich pandemia, jest potrzeba efektywnego działania w niepewnym czasie z błyskawicznie
zmieniającymi się warunkami. Zweryfikowała treningi
z zarządzania czasem i skuteczności managerskiej, na
które poświęcaliśmy długie godziny, uświadamiając
nam, że tak naprawdę mało kto potrafi działać w tak

się nauczyć. Wisienką na torcie naszej skuteczności
jest osiągnięcie stanu dobrostanu, czyli efektywnego
zarządzania energią, zdrowiem i finansami (pQ).
Wszystko brzmi obiecująco, ale jak, tak naprawdę,
przyjrzeć się sobie w tej materii? Książkę otwiera test,
który pozwala czytelnikom poznać ich osobisty profil
efektywności osobistej. Jego rozwiązanie umożliwia
bardziej efektywne wykorzystanie czasu czytania
poradnika i skoncentrowanie się na aspektach, które
są szczególnie ważne z indywidualnej perspektywy
każdego z nas. Siegel przez całe swoje dzieło stara się podejść do czytelnika bardzo indywidualnie,
proponując mu przyjrzenie się sobie w konkretnych
życiowych sytuacjach i oferuje techniki trenowania
potrzebnych umiejętności. Mając na uwadze fakt, że
autor jest wieloletnim trenerem, mentorem, ale też
lekarzem, możemy poczuć, że jesteśmy w dobrych rękach i dzięki lekturze właśnie tej książki wyniesiemy
dla siebie metody działania, które nie przyszłyby nam
wcześniej do głowy.

wymagających okolicznościach. Autor chce nas więc
nauczyć skutecznego wykorzystania czasu w kierunku produktywności naszych działań i podejmowania
efektywnych decyzji (tzw. iQ), łącząc to z trenowaniem zarządzania emocjami i stresem (eQ). Jednak,
żadnego celu nie osiągniemy bez pełnego synergii
zarządzania relacjami i współpracą (sQ), czego też da

Wiktor Siegel, Efektywność osobista 4x4, MT Biznes,
2021, s. 248

Bieżące problemy zarządzania przedsiębiorstwami
z zakresu: zarządzania ludźmi, finansami, marketingu i logistyki – to główne tematy publikacji, będącej
wynikiem badań naukowych prowadzonych przez
pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.
Każdy z 12 rozdziałów skupia uwagę czytelnika na
konkretnych zagadnieniach, od podejścia systemowego we współczesnej organizacji, poprzez między
innymi automatyzację procesów biznesowych, rolę
menadżera jako coacha, rolę audytu w doskonaleniu procesów jakościowych, instrumenty finansowe
wsparcia biznesu, aż do mechanizmów zarządzania
instytutami badawczymi w praktyce.
Wyróżnikiem tej publikacji jest to, że każdy z rozdziałów zawiera dogłębną analizę zagadnienia ze
wskazaniem konkretnego typu organizacji (od przedsiębiorstw IT, przez organizacje pozarządowe do farm
wertykalnych). Takie wskazanie jest niezwykle cenne
dla czytelnika, gdyż klarownie wskazuje branżę, na
której skupiały się badania naukowe. Dla mnie jako
czytelnika jest to niezwykle interesująca lektura
ze względu na przekrój branż jakie mogłam znaleźć
w publikacji. Będąc na co dzień IT Project Managerem, moja uwaga skupia się na tej branży oraz branżach moich klientów. Dzięki tej publikacji mogłam
zderzyć się z problemami organizacji pozarządowych
i ich relacji z sektorem prywatnym.
Uwagę przyciągają też rozdziały związane z social media (a dokładnie influencer marketing) oraz

coachingiem dla pracowników. Tematyka tych rozdziałów została przedstawiona z innej (badawczej)
perspektywy i wskazuje elementy, na które nie natkniemy się w innych publikacjach ogólnie dostępnych na rynku.
We współczesnej gospodarce rośnie rola instytutów badawczych. Nie każdy jednak sektor może
uzyskać wyniki badań ze swojej branży. Mnóstwo
instytutów działa w branżach, które są popularne na
rynku pracy, dlatego też ukłony należą się w stronę
autorów, którzy nie boją się „mniej popularnej branży”
i poruszyli kwestię idei i wyzwań w rolnictwie i farmach wertykalnych. Chodź pewnie dla wielu polskich
kierowników projektów nie jest to interesująca tematyka, jestem pewna, że już za kilka lat zarządzanie
takimi farmami stanie się bardziej popularne i wygeneruje dużo miejsc pracy.
Polecam publikację, gdyż przedstawia bieżące
problemy z którymi mierzą się przedsiębiorcy, a zderzenie perspektywy praktyki z wiedzą naukowo-badawczą wniesie do naszej pracy wiele cennych
wskazówek.
Redakcja naukowa: Tomasz Czapla, Ewa Walińska,
Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego
dokonań. TOM II: Zarządzanie ludźmi, zarządzanie
finansami, marketing, logistyka, Wydawnictwo SIZ,
Łódź, 2020, s. 196

Scrum nie jest
panaceum na
przyspieszenie
pracy deweloperów
Kamila Czerniak

Zorganizuj sobie
home office!
Aneta Wereszczak

Czyżby? Patrząc na liczbę pozycji książkowych wydawanych co roku na temat Scruma można byłoby
się zastanowić czy Scrum nie jest panaceum na
wszystko. Zacznijmy przewrotnie – czym ta książka na pewno nie jest? Nie jest to książka, która jest
rozszerzeniem Scrum Guide – to zdecydowanie coś
więcej. To książka przeznaczona dla osób, które posiadają już praktyczną wiedzę na temat Scruma, ale
chcą się doskonalić.
Jest to pierwsza książka, którą czytałam za pośrednictwem ebookpoint BIBLIO – interaktywnej biblioteki
z wirtualnymi książkami. Forma była dla mnie zupełnie nowa, a publikacja okazała się niezwykle interesująca. Książka została podzielona na osiem rozdziałów,
w których dobrze zostały wyszczególnione obszary
do wprowadzenia zmian. Tworzenie podstaw silnego
zespołu to krótki poradnik o współpracy i zasadach
pracy zespołu. W kolejnych rozdziałach przejdziemy
między innymi przez takie obszary jak: dostarczanie
ukończonych przyrostów produktu, optymalizacja

la na samodzielne przeprowadzenie ewaluacji, która
pomoże w zidentyfikowaniu obszarów do usprawnień.
Sama chęć do poprawy na niewiele się zda, jeśli nie
będziemy wiedzieć jakie są nasze największe bolączki. Na zakończenie każdego działu mamy sekcję tzw.
Wezwanie do działania – są to listy z pytaniami lub
zagadnieniami do omówienia ze swoim zespołem,
dzięki którym zbierzesz fakty na temat aktualnej sytuacji zespołu w danym obszarze, na przykład ile wynosi dług technologiczny produktu? Zwiększa się on
czy też zmniejsza? Pytanie, czy w ogóle dziś to mierzymy? Być może powinniśmy dopiero zacząć i odpowiedzieć sobie na te pytania po zebraniu danych.
Drugi dodatek zmusza do refleksji – czy rzeczywiście ja ze swoimi zespołami nie popełniam pewnych
błędów? Jest to lista aksjomatów dotyczących Scruma wraz z przykładami. Do moich ulubionych zalicza
się między innymi tytułowa pozycja tj. Scrum nie jest
panaceum ani sposobem na przyspieszenie pracy deweloperów, a także Rejestr produktu nie stanowi zwin-

dostarczanej wartości, optymalizacja planowania,
wspieranie zespołów scrumowych w procesie tworzenia i doskonalenia, wykorzystanie organizacji do
doskonalenia czy wnioski oraz dalsze kroki.
Co wyróżnia tę pozycję książkową od innych książek o Scrumie? Ciekawe i warte swojej uwagi są dwa
dodatki dołączone do książki. Pierwszy z nich pozwa-

nej wersji tradycyjnego dokumentu z wymogami, czy
też Przegląd sprintu to nie protokół odbioru.

Praca zdalna z dnia na dzień stała się koniecznością.
Nowy model pracy niesie za sobą wiele wyzwań i wymaga przystosowania się do nowej rzeczywistości.
Czy wystarczy po prostu przenieść wykonywanie
obowiązków zawodowych z biura do mieszkania?
Jak odnaleźć się w „nowej normalności” i nauczyć
się oddzielać to, co zawodowe od tego, co osobiste?
Jak skutecznie skorzystać ze swobody home office?
Świat pędzi do przodu i pojawia się pytanie – czy na
te dynamicznie zachodzące zmiany jesteśmy przygotowani psychicznie?
Z pomocą przychodzi nam książka trzech psychologów. Aleksandra Pogorzelska, Barbara Wójcik i Patryk Wójcik rozkładają na czynniki pierwsze wszystkie
kluczowe elementy pracy zdalnej.
Autorzy skupiają się głównie na poprawie jakości
pracy zdalnej, którą wykonujemy z domu.
Podpowiadają, jak pracować w trybie home office,
dbając równocześnie o równowagę w życiu zawodowym i osobistym.
Książka skupia się na aspektach psychologicznych
zmiany sposobu wykonywania naszych obowiązków
zawodowych. Stanowi koło ratunkowe dla tych, którzy nagle znaleźli się w nowej sytuacji, ale także dla
osób, które z własnej woli wybierają pracę zdalną.
Chcesz przejąć pełną odpowiedzialność za to jak
wygląda Twój dzień pracy? Z książki dowiesz się jak
skutecznie zorganizować swoją przestrzeń do pracy
w nowych warunkach i jak zadbać o swoje nasta-
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Stephanie Ockerman, Simon Reindl, Doskonalenie
Scruma. Przewodnik dla praktyków. O wyzwaniach,
korzyściach i zwinnych zespołach, Helion, Gliwice
2020, s. 178

wienie. Nauczysz się tworzyć własne rutyny, które
ułatwią Ci przełączanie się między trybem działania
i odpoczynku. Poznasz sposoby, które pomogą ci zadbać o twoje pokłady energii. Lektura tej książki zmusi cię również do refleksji nad tym, jak odpoczywasz.
Poznasz sprawdzone techniki walki ze stresem. Ja na
pewno skorzystam z opisanej w książce techniki pisania ekspresywnego. Dowiesz się też jak wzmocnić
swoją koncentrację.
Książka zachęci Cię, by wypracować indywidualny
sposób organizacji swojej przestrzeni. Wiele technik
w niej omawianych pomoże Ci w zwiększeniu produktywności. Mnie szczególnie zainteresowały mistrzowskie strategie, którymi możemy zainspirować
się od sportowców.
Miło zaskoczył mnie ostatni rozdział, który opowiada o tym, jak lepiej rozumieć siebie i innych oraz
jak skutecznie prosić o pomoc. Myślę, że jest to
szczególnie ważne w trybie pracy zdalnej, gdzie tak
naprawdę się nie widzimy i odczytanie emocji i intencji drugiej osoby jest dla nas dużym wyzwaniem.
Jeśli szukasz drogowskazu do lepszego i bardziej
satysfakcjonującego życia – ta książka jest właśnie
dla Ciebie!

Aleksandra Pogorzelska, Patryk Wójcik, Barbara Wójcik, Jak pracować zdalnie i nie zwariować, Helion, Gliwice 2020, s. 192
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Projekt: MANAGER

„A za moich czasów…”
Kinga Matysiak
Idea samokształcenia może być realizowana poprzez wsparcie organizacji. To
może się dziać. Nie myślę tu o takim luksusie, na który stać niektórych, jak wolne dni na rozwój osobisty. Spotkałam się
z tym jedynie w przypadku osób na wysokich stanowiskach managerskich.
Coraz częściej na swojej zawodowej drodze
konsultanta spotykam firmy, które chcą
wspomóc swoich pracowników w myśleniu
o sobie, o samorozwoju. I to wcale niekoniecznie o samorozwoju zawodowym sensu
stricto. Rozwój psychospołeczny w szerokim
rozumieniu jest również mile widziany. Webinary, podcasty, warsztaty, spotkania miłośników kawy, szachów i roślin we własnym
gronie. Organizowanie turniejów sportowych,
wspólne bieganie dla chorej Basi czy Tomka. Coraz więcej firm zmienia swoją kulturę
organizacji, by być bardziej przyjaznym dla
WSPÓŁpracowników, bo „pracownik” to
już nieodpowiednie słowo. To bardzo cieszy.
Czasem śmieszy, jest dowodem memów
i branżowych żartów, ale to ogromne wspar-
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cie dla pracownika, który wie, że ma swoje
prawa i umie z nich korzystać.
Gdy przypomnę sobie lata swoich początków zawodowych… no cóż. Mobbing w najczystszej postaci, nikomu niezgłoszony, bo…
taki był przecież standard, prawda? Po latach
dowiadywałam się, że koleżanka w Stanach
takiego toksycznego pracodawcę zaskarżyła
i wygrała odszkodowanie. Co? Za co? Za te
krzyki? Niesprawiedliwe traktowanie? Seksistowskie uwagi? Niewypłacanie należnych
za sprzedaż premii? Przecież pracodawca ma
do tego prawo… Jak to nie ma? Przecież płaci… A to nie wiedziałam…
Jak kiedyś pojechałam do Międzyzdrojów
na szkolenie produktowe, to prawie ze szczęścia zwariowałam. Z koleżanką zdjęcia na pamiątkę robiłyśmy. Czułyśmy się wyróżnione.
Nie każdy pojechał. W sumie nie wiemy, czemu my, ale kto by się zastanawiał. Darmowy
hotel, jedzenie i szkolenie. No trzeba było
dojechać za swoje, ale ze Szczecina to rzut
beretem.
Pensja płacona z opóźnieniem, no ale wiadomo, nikt problemu nie robił. Przecież kie-

dyś przyjdzie. A nikt nie lubi pieniaczy, więc
się czekało. Jedyne marzenie to była praca
w korporacji. Ale w Szczecinie na początku
XXI wieku to korporacji jak na lekarstwo.
No dobrze, ale to było. Teraz jest samoświadomość, czas pracownika, internety
i masa informacji do odnalezienia w sekundę.
Nawet nie skończyłam czterdziestki, a tu już
tyle się zmieniło? To skoro jest tak dobrze, to
czemu jest tak źle, zapytacie.
Nadal jest źle, mimo luźnych piątków,
owocowych czwartków, tolerancyjnych śród
i poniedziałków zaczynających się pracą od
10-tej. Bo nie każda firma trzyma standardy. Nie każda ma dział HR sprawny na tyle,
i godny zaufania na tyle, by iść tam i zgłosić
naruszenia. Tylko niektóre firmy, poza wielkimi korporacjami, widzą potrzebę odnajdywania swoich ludzkich twarzy. Młodzież,
która wychodzi na rynek pracy, szczególnie
w mniejszych miejscowościach niż Warszawa, Kraków, Poznań itp. nie wie dlaczego
ktoś podsuwa im umowę na 1/16 etatu. Młodzi ludzie nie wiedzą, czemu słyszą pytanie: „Wierzysz w ZUS?” (Ja takie usłyszałam,
ale co ono oznaczało, dowiedziałam się, gdy
wypłaty zaczęłam dostawać „pod stołem”).
Nie wiedzą, że mogą odmówić zadań, które
urągają ich godności, że nie powinni pracować na L4, że mają prawo do odpoczynku.
Martwi mnie to, gdy o tym myślę. Bo ja
często myślę o tym, że świat byłby dobry,
gdyby poszczególni ludzie byli dobrzy. Że to,
jakie środowisko współtworzymy, zależy od
nas samych. Cieszę się, że zaczynamy dostrzegać plusy bycia uczciwym i wykształconym. Ale to musi iść szeroko, by naprawdę
przyniosło zmiany w biznesie. I tego sobie
i nam życzę, bo jeszcze dobrych parę lat
pracy przede mną, tworzenia środowiska
przyjaznego samorozwojowi i kształtowaniu
świadomości innych osób (i swojej).

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

dr Jerzy Stawicki
Źródło: J. Stawicki
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Ganeśa i zarządzanie
projektami
Jerzy Stawicki
Ganeśa to indyjski bóg z głową słonia
i czworgiem rąk. Czytając tytuł powiecie:
a cóż ma piernik do wiatraka? A jednak: Ganeśa jest bardzo silnie powiązany ze światem
projektów.
W zarządzaniu projektami wiele dyskutuje się o czynnikach sukcesu projektu, wymieniając: wsparcie kierownictwa
firmy, a w szczególności sponsora projektu, precyzyjne zaplanowanie projektu, czy
też tzw. „miękkie” kompetencje kierownika projektu. Tradycyjne listy tzw. CSF, czyli
krytycznych czynników sukcesu projektu
(ang. Critical Success Factors) obejmują także doświadczenie kierownika projektu, zbudowanie zaangażowanego i kompetentnego
zespołu oraz umiejętność elastycznego dopasowania działań, w tym celów projektowych do zmieniającej się sytuacji biznesowej.
Z tym ostatnim punktem wkraczamy na
poletko zwinnego zarządzania, uważanego w czasach VUCA za szczególnie istotny
czynnik sukcesu projektu.
Wszystko to oczywiście prawda. Na podstawie swojego blisko 30-letniego doświadczenia w świecie biznesu i świecie projektów
muszę stwierdzić, że brakuje jeszcze jednego,
bardzo istotnego, może nawet najważniejszego czynnika.
Do listy CSF dorzucę jeszcze jeden, kluczowy czynnik: „łut szczęścia” lub inaczej

mówiąc po prostu „dobry duch” czuwający
nad projektem. Czyli: metafizyczne wsparcie „z góry”, uzupełniające racjonalne czynniki
sukcesu projektu. Bardzo często to wsparcie
z góry dotyczy nie tyle projektu, co… osoby
kierownika projektu. Znacie na pewno osoby,
które, gdy biorą się za jakiś projekt to już od
początku wiemy, że nie zakończy się on powodzeniem. I odwrotnie: są tacy, którym zawsze szczęście sprzyja i odnoszą sukcesy. To
właśnie przejaw tego metafizycznego działania „łutu szczęścia”. Tylko oczywiście to nie
takie proste. Żeby łut szczęścia zadziałał, ten
metafizyczny czynnik musi się zmaterializować, czyli przybrać konkretną, fizyczną postać. Metafizyka plus racjonalizm. To trochę
zaczyna przypominać taoistyczne yin oraz
yang, czyli systemowe, dwu-aspektowe spojrzenie na każde właściwie zagadnienie.
Mój dobry duch, przynoszący powodzenie
w realizowanych przeze mnie projektach
zmaterializował się w postaci figurki Ganeśi.
Mówię absolutnie serio! Naprawdę głęboko
wierzę w jego działanie – faktem jest, że różne przedsięwzięcia i drobniejsze prace, które
inicjuję i prowadzę samodzielnie lub z zespołem kończą się właśnie sukcesem. Dzięki Ci,
Ganeśa!
Ganeśa w mitologii indyjskiej jest bogiem obfitości i dobrobytu, patronuje kupcom i bankierom. To bóg przedsiębiorczości
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i mądrości. Uosabia witalność i żywotność.
Patronuje nowym przedsięwzięciom i podróżom, co dodatkowo wyjaśnia jego związek
z zarządzaniem projektami. Ganeśa zresztą –
jeśli czci się go we właściwy sposób – nie
tylko usuwa przeszkody na drodze wiernych,
ale także… piętrzy je, aby nauczyli się, jak sobie z nimi radzić.
Mój Ganeśa przyjechał wiele, wiele lat
temu z Indii, z targu w Bhubaneshwarze na
wschodnim wybrzeżu Indii. Dojechał szczęśliwie do Polski i od tamtego czasu stoi
w pokoju na półce z książkami biznesowymi,
patronując i nowym projektom i nowym wyprawom. W ostatnich latach Ganeśa zyskał
towarzystwo. Z Wietnamu przywiozłem bowiem niedużą statuetkę drugiego boga Ganeśi – replikę posągu z kompleksu świątyń
ludu Czamów w My Son w środkowym Wietnamie. A ze Sri Lanki jeszcze jednego, tym razem hebanowego Ganeśa. A czwarty posążek
przyjechał do mnie z Nepalu.
Czwórka Ganeśi stojąca na półce z książkami! Wyobrażacie sobie jaka to siła i jakie
wsparcie. Tylko uwaga: pamiętacie, że Ganeśa nie tylko usuwa przeszkody, lecz także piętrzy je, abyśmy nauczyli się, jak sobie
z nimi radzić. I tak właśnie było w moim przypadku w 2018 roku. Raz więc jeszcze muszę
podziękować Ganeśi. W tym bowiem bardzo
trudnym roku nauczyłem się naprawdę bardzo, bardzo wiele.
Z pewnością zadajecie sobie pytanie skąd
wzięła się głowa słonia na ciele mężczyzny?
Tę zagadkę – wcale nie trudną – musicie rozwiązać sami.
I jeszcze pytanie na koniec: czy Ty, Czytelniku, postarałeś się o swojego Ganeśa?

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem
w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz
konsultant i coach w tych obszarach. Promotor
praktycznego łączenia metod tradycyjnych,
zwinnych (Agile), Lean Management, łańcucha
krytycznego w zarządzaniu projektami a także
nowoczesnych metod i technik zarządzania,
jak Kanban, Lean, Management 3.0 czy OKR.
Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły
i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych
metod zarządzania, upełnomocniania zespołów
i samoorganizacji.
Od 18 lat (od 2003) wraz z gronem współpracowników działa pod marką JS PROJECT; wcześniej pracował m.in w SAP Polska, ICL Poland,
Siemens-Nixdorf.
Współtwórca Akademii Per Se (perse.pl) – programu kursów on-line z zakresu zwinnego zarządzania projektami, produktami i pracami.
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Jesteś pasjonatem projektów tak jak i my? W takim razie to zadanie na pewno sprawi Ci frajdę!
Sprawdź czy poradzisz sobie z odgadnięciem poniższych haseł, które zaszyfrowaliśmy
w wykreślance. Szukaj odpowiedzi w pionie i w poziomie, a w ich odnalezieniu może Ci pomóc
lektura niniejszego oraz poprzedniego (32) numeru Strefy PMI.
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Zgarnij nagrodę
Do wygrania są dwie książki wydawnictwa
MT Biznes: Efektywność osobista 4x4.
Holistyczny poradnik jak być skutecznym
w życiu i w biznesie Wiktora Siegela.
Jeśli jesteś pełnoletni(-a) i chcesz spróbować swojego szczęścia
to wyślij nam rozwiązanie 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/wykreslanka-regulamin/
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• Pochwały promowane przez twórcę
Management 3.0, Jurgena Appelo
• Rodzaj komunikacji, kiedy „wypychamy”
treści do odbiorcy
• Czwarty etap formowania zespołu
według modelu Tuckmana
• Event …, technika modelowania
w formie facylitowanego warsztatu
• Czynniki powodujące zadowolenie
z pracy według teorii Herzberga
• Schematy prowadzenia spotkań,
warsztatów lub konwersacji autorstwa
Henriego Lipmanowicza i Keitha
McCandlessa
• Przełomowe podejście do zarządzania
organizacją i przywództwa stworzone
przez Amy Edmondson
• Wykonywanie wielu czynności
jednocześnie
• Odroczona … – odmawianie sobie
czegoś w danym momencie, żeby za
jakiś czas otrzymać większą nagrodę
• Spójny zestaw zwinnych narzędzi,
praktyk i strategii, stworzony przez
Scotta Amblera i Marka Linesa
• Wdrożenie nowego pracownika w firmie
• Plan działania opisujący, jak produkt
lub rozwiązanie będzie ewoluować
w czasie
• Rodzaj hackatonu skupiony na
rozwiązywaniu (usuwaniu lub
zmniejszaniu) regularnie pojawiających
się problemów

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
– ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT
PROSCI®

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W TRZYDNIOWYM WARSZTACIE CERTYFIKACYJNYM PROSCI®

Zarządzanie zmianą – kluczowa
kompetencja Project Managera
w sytuacji, gdy sukces projektu
zależy od zmiany sposobu
pracy pracowników.

CHANGE MANAGEMENT
CERTIFICATION PROGRAM

Prosci Inc., to globalny lider
w dziedzinie zarządzania zmianą.
Na podstawie badań
(20 lat, ponad 8.000 projektów)
opracował metodykę zarządzania
zmianą, w tym model ADKAR™.
Metodykę PROSCI® stosuje 80%
ﬁrm z listy Fortune100.

UDZIAŁ W WARSZTACIE DAJE 24 PDU
PO POLSKU LUB PO ANGIELSKU
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA Z KAŻDEGO
MIEJSCA NA ŚWIECIE
NAJBLIŻSZE TERMINY (DO WYBORU):
22 - 24 CZERWCA
20 - 22 LIPCA
24 - 26 SIERPNIA
21 - 23 WRZEŚNIA
19 - 21 PAŹDZIERNIKA

Prosci to ponad 75 000
certyﬁkowanych praktyków
zarządzania zmianami.
Silfra Consulting jest członkiem
globalnej sieci partnerów Prosci®.

Wśród certyﬁkowanych absolwentów warsztatów Prosci Change Management
jest wielu wolontariuszy i członków zarządów PMI. Dołącz do nich!
Więcej informacji na www.SILFRA-CONSULTING.com

Zapraszamy na portal Strefy PMI

www.StrefaPMI.pl

Bądź z nami na bieżąco – obserwuj w social mediach:

facebook.com/StrefaPMI

twitter.com/StrefaPMI

linkedin.com/company/strefa-pmi

