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Co powoduje, że osiągamy sukces? 
Pracowitość? Wytrwałość? Czy 
może wrodzone zdolności? A może 
to wszystko razem nie wystarczy, 
jeśli nie będzie sprzyjało nam szczę-
ście? I czym właściwie jest to szczę-
ście? Czy jest nim bycie w odpo-
wiednim miejscu i czasie? Pozyskanie 

odpowiednich współpracowników? Sprzyjające okoliczności dla naszego projektu? 
Jakąkolwiek definicję uznamy za właściwą, jedno jest pewne: to materia, o którą nie 
tylko należy, ale i trzeba dbać, aktywnie wyznaczając jej kierunek i dążąc do wyzna-
czonego celu. 

W tym numerze chcemy Wam powiedzieć: dbajcie o swoje szczęście i odważcie się 
je projektować. A jeśli szukacie inspiracji jak to robić, przynajmniej w obrębie Waszej 
kariery, sięgnijcie w głąb wydania Strefy PMI, które właśnie przekazujemy w Wasze 
ręce. 

Na początku odsyłamy Was do rozmowy z prawdziwą ekspertką szczęścia w świe-
cie zarządzania projektami – Marisą Silvą, zwaną w branży jako „the Lucky PM” 
(s. 42). Sprzyjanie własnemu szczęściu w karierze to również podejmowanie wyzwań, 
o które w projektach nie trudno (Maciej Bodych, s. 10) oraz uczenie się na błędach. 
I choć najlepiej uczymy się na własnych, to po co popełniać te, które zostały przez 
innych już dobrze poznane i opisane? Jakie błędy w zarządzaniu zespołem popeł-
niamy najczęściej, dowiecie się z tekstu Agnieszki Adamusińskiej (s. 28). Jeśli zaś nie 
chcecie popełniać błędów w dziedzinie analizy danych (a na pewno nie chcecie) nie 
pomińcie tekstu Przemysława Świdlińskiego (s. 16).

34. wydanie Strefy PMI to również spora dawka informacji na temat change mana-
gementu – przyglądamy się bliżej roli menedżerów średniego szczebla we wdrażaniu 
zmian w organizacjach (Krzysztof Ogonowski, s. 12) oraz przywództwie w zmianie 
(Agnieszka Gasperini, s. 22). 

Jeśli zaś jesteście ciekawi w jakich sytuacjach powinniśmy wystrzegać się stosowa-
nia Scruma oraz jaką strategię przyjąć, jeżeli się na niego decydujemy, koniecznie 
zajrzyjcie do artykułów Jakuba Drzazgi (s. 38) oraz Beaty Nowakowskiej (s. 40). 

W najnowszym numerze naszego kwartalnika przyglądamy się również temu dokąd 
zmierza project management. Michał Wieteska diagnozuje na jakim etapie rozwo-
ju i zastępowalności przez maszynę i sztuczną inteligencję obecnie jesteśmy (s. 19), 
a Szymon Pawłowski przybliża nam nową, siódmą edycję PMBOK® Guide, opisuje re-
wolucyjne wręcz zmiany, jakie zostały w niej wprowadzone wraz z ich przyczynami 
i zastanawia się nad wpływem tych zmian na profesję zarządzania projektami (s. 6). 

Co więcej odkryjecie w tym numerze? Garść informacji z życia PMI PC – tym razem 
przybliżamy projekt Alumni PMI PC (s. 49) oraz łódzki i śląski oddział naszej organi-
zacji (s. 52-53). Do tego relacja ze wspieranego przez nas Collabothonu (s. 54), pod-
powiedzi, co czytać, by warto było przeczytać (s. 59-61), kultowe felietony Kingi 
Matysiak (s. 62) i Jerzego Stawickiego (s. 63), a także wiele innych inspirujących treści!

Życzymy owocnej lektury i masy inspiracji do kierowania własnym szczęściem!

There are not good managers, only lucky ones: the more you plan, 
the luckier you get.

Unknown Author

Redaktor naczelnyZastępca redaktora naczelnego
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ści. Tym razem mamy do czynienia ze zreda-
gowaniem całości w zupełnie inny sposób. 
Możemy zapomnieć o  grupach procesów 
(Process Groups) i obszarach wiedzy (Know-
ledge Areas), a  procesy zarządzania pro-
jektami, wraz z  ich wejściami, narzędziami 
i technikami i wyjściami zostały przeniesio-
ne poza PMBOK-a. W zamian dostajemy pod-
ręcznik o  zupełnie innej konstrukcji, oparty 
o  pryncypia (Principles) i  domeny (Perfor-
mance Domains), uzupełnione o systemowe 
podejście do dostarczania wartości (A Sys-
tem for Value Delivery), wskazówki dotyczące 
dostosowania (Tailoring) do potrzeb projek-
tu oraz opis modeli, metod i  artefaktów 
służących do zarządzania projektem (Mo-
dels, Methods and Artifacts). I  głównie ten 
ostatni element wsparty jest internetową 
platformą PMIstandards+™, zawierającą 
treści z  szóstej edycji PMBOK® Guide i  in-
nych standardów PMI oraz treści tworzone 

dzania projektami” podąża za duchem czasów 
i rozwojem profesji. Czy jednak, nawet pomi-
mo milczącej zgody na taki kierunek zmian 
w przewodniku, bylibyśmy z niego zadowole-
ni? Przecież coraz częściej pojawiały się głosy 
o  tym, że stopniowo oddala się od realiów 
praktyki PM-a. Stąd decyzja PMI o komplet-
nej zmianie sposobu, w  jaki PMBOK® Guide 
opisuje zarządzanie projektami, spotyka się 
(na ogół) z pozytywnym przyjęciem.

Nowa koncepcja, nowa 
konstrukcja

Na czym więc owa przytoczona w tytule i na 
wstępie rewolucja polega? Pomiędzy pierw-
szą a  szóstą edycją PMBOK® Guide zmiany 
polegały przede wszystkim na dodawaniu 
nowych elementów (procesów, technik), 
które wyłoniły się z  praktyki projektowej 
oraz na korygowaniu dotychczasowych tre-

Rewolucja stała się faktem – PMBOK® 
Guide został napisany zupełnie od nowa. 
Czy to oznacza, że ponad 30-letnie „dzie-
dzictwo” zostało wyrzucone do kosza? Czy 
zarządzanie projektami w  ostatnich kilku 
latach zmieniło się tak bardzo, że wyma-
gało zupełnej odnowy? Z  pewnością nie. 
Ale świat zarządzania projektami, biznesu 
czy, szerzej, życie człowieka przez ostat-
nie 30 lat zmieniły się na tyle, że podążanie 
ścieżkami wytyczonymi przed laty prze-
stało mieć jakikolwiek sens. Bo jaki sens 
może mieć tworzenie opasłych podręcz-
ników, szczegółowo opisujących procesy, 
techniki, wejścia i  wyjścia w  świecie nie-
ograniczonego wręcz dostępu do wiedzy? 
Obecnie możemy bardzo szybko znaleźć 
w internecie mnóstwo porad dotyczących 
używania danej techniki czy narzędzia. To, 
czego teraz potrzebujemy, to pewnego ro-
dzaju „drogowskazów”, umożliwiających 
nam odnalezienie się w świecie zmienności, 
niepewności, złożoności i  niejednoznacz-
ności (VUCA). Potrzebujemy zwrócenia 
uwagi na fundamentalne zasady, najlepsze 
praktyki i postawy, kluczowe dla skutecz-
nego zarządzania projektem – i  to nam 
nowa edycja PMBOK® Guide zapewnia. 

Prawdopodobnie większość z  nas przełknę-
łaby (być może z bólem lub sypiąc kąśliwymi 
uwagami) kolejną edycję PMBOK-a  z  lekko 
pozmienianym zestawem procesów, doda-
ną garścią zwinnych czy zorientowanych na 
wartość technik, narzędzi i  dokumentów, 
mających udowodnić, że tzw. „biblia zarzą-

Rewolucja 
w zarządzaniu 
projektami?
Co nowego niesie za sobą 
PMBOK® Guide – 
Seventh Edition 

Szymon Pawłowski

Rys. 1. Zmiany w siódmej edycji PMBOK® Guide i powiązania z platformą PMIstandars+
Źródło: opracowanie własne na podstawie PMBOK® Guide – Seventh Edition
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datna bez sięgnięcia do zasadniczej treści 
PMBOK® Guide. 

Obecnie The Standard for Project Mana-
gement ma zupełnie inną, odrębną treść 
i jest – w pewnym sensie – wprowadzeniem 
do PMBOK-a. Z  bazującego na procesach 
zmienił się w  standard bazujący na pryn-
cypiach – kluczowych zasadach, które wy-
tyczają nam ramy właściwego postępowania 
w  projektach. Pryncypia są najważniejszym 
elementem standardu, obok opisanego powy-
żej systemowego podejścia do dostarczania 
wartości (rozdział A System for Value Delivery).

Skoro pryncypia są fundamentem do-
brych praktyk, to już samo spojrzenie na 
to, jak są sformułowane, nasuwa myśl, że 
PMBOK® Guide bardzo mocno przesiąkł już 
duchem zwinności. Choćby takie pryncypia 
jak: Embrace Adaptability and Resiliency, En-
able Change to Achieve the Envisioned Future 
State, Create a  Collaborative Project Team 
Environment czy Focus on Value – brzmią jak 
wprost wyjęte z metodyk zwinnych. 

Pryncypia nakierowują nas na to, co naj-
ważniejsze w projektach, a więc także na: 
• działanie sumienne, wiarygodne i  z  sza-

cunkiem wobec ludzi i środowiska;
• proaktywne angażowanie interesariuszy 

i ukierunkowanie na satysfakcję klienta;
• całościowe i systemowe myślenie o projek-

cie jako o wieloaspektowym przedsięwzię-
ciu podejmowanym w ciągle zmieniających 
się okolicznościach; 

• a  w  związku z  tym takie dostosowanie 
działań i prac w projekcie, by odpowiadać 
na wyzwania związane z jego złożonością;

• przewodzenie zespołowi, wspieranie po-
trzeb zespołu i jego członków; 

• każdorazowe dostosowanie sposobu za-
rządzania projektem do kontekstu: potrzeb 
interesariuszy, wielkości zespołu, złożono-
ści czy niepewności;

• koncentrację na jakości poprzez wbudowa-
nie jej w procesy i produkty;

• stałą ocenę ekspozycji projektu na ryzy-
ko i ciągłe (w całym cyklu życia projektu) 
działania, mające na celu minimalizację za-
grożeń i maksymalizację szans.
Zestawienie wszystkich pryncypiów wraz 

z  ich skróconymi nazwami przedstawia Ta-
bela 1.

Performance Domains, 
czyli jak i czym zarządzać 
w projekcie

Najważniejszą i  najobszerniejszą częścią 
siódmej edycji PMBOK® Guide są rozdziały 

odejściu od żmudnego opisu kolejnych proce-
sów, wraz z ich wejściami, narzędziami i tech-
nikami oraz wyjściami, nie ma już uciążliwych 
powtórzeń wciąż tych samych zdań i sformu-
łowań. Lektura stała się bardziej płynna, ko-
lejne fragmenty są ze sobą jasno powiązane 
i po przeczytaniu poszczególnych rozdziałów 
można odczuć wrażenie, że otrzymało się 
spójną dawkę wiedzy obejmującej konkretny 
aspekt zarządzania projektem. 

Systemowe podejście 
i koncentracja na 
wartości

Chyba najbardziej fundamentalną zmianą 
merytoryczną, jaką odnotujemy po lekturze 
PMBOK® Guide – Seventh Edition jest spoj-
rzenie na projekty i  zarządzanie nimi z  per-
spektywy wartości, jaką mają one kreować. 

Portfele, programy, projekty, produkty 
i  operacje są tutaj definiowane już nie jako 
elementy ładu organizacyjnego, ale jako ele-
menty systemu dostarczania wartości, któ-
re razem tworzą łańcuch wartości, łączący 
je z  realizacją strategii firmy i  jej celów 
biznesowych. Projekty nie mają już na celu 
wyłącznie dostarczenia produktów, ale także 
umożliwienie osiągnięcia określonych rezul-
tatów, tworzących wartość dla organizacji 
i jej interesariuszy. 

Dlaczego uważam, że to zmiana najważ-
niejsza? Bo żegnamy się definitywnie z  po-
dejściem mówiącym, że zadaniem kierownika 
projektu jest zrealizować określony zakres, 
na uzgodnionym poziomie jakości, w ramach 
budżetu i  zgodnie z  harmonogramem. Czy-
li „dowieźć” projekt, niezależnie od tego, czy 
ma to sens, czy nie. Projekty mają dostarczać 
wartość i  realizować cele biznesowe, więc 
bez ukierunkowania PM-a  i  całego zespołu 
na kreowanie wartości i zgodność ze strate-
gią, wciąż mielibyśmy do czynienia z mówie-
niem o „sukcesie” projektu, który, co prawda, 
wykonał fantastyczną robotę (na czas, w bu-
dżecie itd.), tyle że… nikomu do niczego nie 
potrzebną. 

Pryncypia – 
„drogowskazy” dla
PM-a i zespołu

The Standard for Project Management, jako 
norma ANSI towarzyszy PMBOK-owi od dru-
giej edycji (2000 r.). Dotychczasowa forma 
standardu stanowiła jedynie skrót tego, co 
zostało szerzej opisane w samym PMBOK-u i, 
w  mojej opinii, była kompletnie nieprzy-

specjalnie na potrzeby platformy. PMIstan-
dars+™ ma stanowić dynamiczną platformę 
cyfrową, a jej celem jest objęcie wszelkich 
bieżących i wyłaniających się praktyk oraz 
pokazanie praktycznych przykładów JAK 
stosować praktyki, procesy, narzędzia 
i  techniki zarządzania w  różnych branżach 
i kontekstach. 

Całościowy, ogólny obraz tych zmian i po-
wiązań obu edycji z platformą PMIstandars+ 
jest przedstawiony na Rys. 1. 

Rzut oka z lotu ptaka – 
pierwsze wrażenia

Pierwsze, co rzuca się w  oczy, to objętość 
podręcznika. Dodawanie przez wiele lat 
w  kolejnych edycjach nowych procesów, 
technik i  innych elementów powodowało, 
że z  edycji na edycję PMBOK® Guide obra-
stał „tłuszczem”. Można to stwierdzić patrząc 
chociażby na liczbę stron poszczególnych wy-
dań: dla przykładu edycja czwarta (wraz z The 
Standard for Project Management, dodatkami 
i aneksami) miała ich 467, edycja piąta – 589, 
a edycja szósta aż 756! Tymczasem PMBOK® 
Guide – Seventh Edition wraz z The Standard 
for Project Management to jedynie 337 stron.

Oprócz zwrócenia uwagi na objętość, moje 
pierwsze wrażenie po szybkim przeglądzie 
siódmej edycji to… pozorny chaos i  brak 
uporządkowania. Wynika to jednak z  przy-
zwyczajenia do układu treści poprzednich 
edycji na skutek kilkunastu lat pracy z nimi 
w roli project managera, konsultanta i trene-
ra. Mam świadomość, że takie wrażenie może 
mieć każdy, kto pracował z  wcześniejszymi 
edycjami, dlatego w  tym artykule będę sta-
rał się pomóc w  „przestawieniu się” z  nich 
i odnalezieniu się w nie do końca oczywistej 
strukturze nowego podręcznika. Sam prze-
glądając nową edycję nie wiedziałem, gdzie 
jakich informacji szukać. Patrząc na Perfor-
mance Domains zastanawiałem się, w której 
z nich znajdę informacje o zarządzaniu jako-
ścią czy komunikacją. Zadawałem sobie py-
tanie, czym różnią się domeny Project Work 
oraz Delivery i  co zawiera każda z  nich. Ale 
po głębszym zapoznaniu się z  treściami po-
szczególnych rozdziałów bez problemu moż-
na przyswoić nową strukturę przewodnika. 
Mam nadzieję, że pomoże Wam w tym tak-
że lektura dalszej części tego artykułu oraz 
Tabela 3. przedstawiająca zawartość Perfor-
mance Domains.

Kolejną zmianą, którą da się od razu za-
uważyć i która jest bardzo „na plus”, jest to, 
że PMBOK-a wreszcie da się czytać! Dzięki 
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Pryncypium Skrócona nazwa

Be a Dilligent, Respectful and Caring Steward Stewardship

Create a Collaborative Project Team Environment Team

Effectively Engage with Stakeholders Stakeholders

Focus on Value Value

Recognize, Evaluate, and Respond to System Interactions Systems Thinking

Demonstrate Leadership Behaviors Leadership

Tailor Based on Context Tailoring

Build Quality into Processes and Deliverables Quality

Navigate Complexity Complexity

Optimize Risk Responses Risk

Embrace Adaptability and Resiliency Adaptability and Resiliency

Enable Change to Achieve the Envisioned Future State Change

PMBOK® Guide – Sixth Edition PMBOK® Guide – Seventh Edition

Knowledge Areas Performance Domains

Integration
Scope

Schedule
Cost

Quality
Resources

Communications
Risk

Procurement
Stakeholders

Stakeholders
Team

Development Approach and Life Cycle
Planning

Project Work
Delivery

Measurement
Uncertainty

wymknie się spod (niezbyt przecież inten-
sywnej) kontroli. Będzie więc nieskuteczne.  
Stąd tak duże znaczenie ma właściwe do-
stosowanie (tailoring) podejścia do zarzą-
dzania do specyfiki konkretnego projektu 
i temu siódma edycja PMBOK® Guide poświę-
ca odrębny rozdział. 

Wskazówki dotyczące dostosowania poja-
wiły się już w poprzedniej edycji, jednak poda-
ne były odrębnie dla każdego obszaru wiedzy. 
Taka fragmentaryzacja tych wskazówek po-
wodowała, że nieco zagubione został powody, 
dla których dostosowujemy sposób zarządza-
nia do specyfiki danego projektu.

Siódma edycja do tailoringu podeszła 
w sposób całościowy, opisując dlaczego na-
leży (i warto) dostosowywać zarządzanie do 
potrzeb konkretnego projektu, co możemy 
dostosować i w jaki sposób to robić. I to jest 
szczególnie cenne – jasno opisany proces ta-
iloringu, składający się z czterech kroków: 
1. Wybór początkowego podejścia 
2. Dostosowanie do potrzeb organizacji
3. Dostosowanie do potrzeb projektu
4. Wdrażanie ciągłych usprawnień.

Krok czwarty tego procesu wskazuje na 
potrzebę stałego doskonalenia przyjętego po-
dejścia do zarządzania na poziomie całej orga-
nizacji i w ramach konkretnego projektu. Tak, 
to ma sens, w  trakcie projektu powinniśmy 
szukać możliwości usprawnień zarządzania. 
Brzmi agile’owo i retrospektywnie, prawda?

Koniec z ITTOs: modele, 
metody i artefakty

Spędzające od lat sen z oczu przygotowują-
cych się do egzaminu PMP® popularne ITTOs 
(Inputs, Tools and Techniques, Outputs) od-
chodzą do lamusa. A przynajmniej nie będzie 
ich już w PMBOK® Guide, wraz z ich nużącym, 
powtarzającym się często opisem. Trafią do 
platformy PMIstandards+™ i  tam posłużą 
tym, którzy szukają informacji o  technikach 
czy wejściach do danego procesu. 

W  zamian za to mamy w  nowym 
PMBOK-u  rozdział poświęcony modelom, 
metodom i artefaktom (Models, Methods, and 
Arifacts). Wśród modeli moją uwagę zwróciły 
opisy modeli zarządzania zmianą, takich jak 
ADKAR®, ośmiokrokowy model przewodzenia 
zmianom Kottera, model transformacji Brid-
gesa czy model Virginii Satir, odnoszący się 
do doświadczania i radzenia sobie ze zmianą 
przez ludzi. Bardzo cieszy mnie fakt, że w PM-
BOK® Guide znalazły się wreszcie odniesienia 
wprost do „siostrzanej” dziedziny, jaką jest 
change management, bo dotychczas znacze-

Z  każdego z  rozdziałów poświęconych ko-
lejnym Performance Domains dowiemy się 
o kluczowych koncepcjach i dobrych prakty-
kach związanych z daną domeną, rezultatach 
skutecznej realizacji działań w ramach dome-
ny oraz powiązaniach i interakcjach z innymi 
domenami. Zagadnienia objęte poszczegól-
nymi domenami podsumowuje Tabela 3.

Dostosowanie i ciągłe 
usprawnianie

Czy każdym projektem można zarządzać uży-
wając tej samej metodyki, w dokładnie taki 
sam sposób? Zapewne tak, ale czy takie po-
dejście będzie skuteczne i (lub) efektywne? Na 
pewno nie. Stosowanie zbyt sformalizowane-
go podejścia w zarządzaniu prostym projektem 
będzie skutkowało zarządczym „przepra-
cowaniem” oraz stratą czasu na tworzenie 
i  analizę niepotrzebnych, zbyt obszernych 
dokumentów, podejmowanie zbędnych de-
cyzji, itd. Słowem – będzie nieefektywne. 
Z  kolei stosowanie zbyt „lekkich” procesów 
zarządczych w  dużym, złożonym, ryzykow-
nym projekcie skończy się prawdopodobnie 
jego fiaskiem, bo projekt prędzej czy później 

poświęcone Performance Domains. Domeny 
te są definiowane jako zbiory powiązanych 
ze sobą działań, kluczowych dla skutecznej 
realizacji projektu. Razem domeny stanowią 
system powiązanych, współzależnych zdol-
ności zarządczych, które wspólnie umożliwia-
ją osiąganie pożądanych rezultatów projektu.

Porównując Knowledge Areas z  poprzed-
niej edycji oraz Performance Domains z edy-
cji siódmej (Tabela 2.) i szukając elementów 
zbieżnych, zauważymy, że obszar wiedzy 
Project Stakeholder Management reprezen-
towany jest obecnie w domenie Stakeholders, 
z  kolei Project Risk Management znajduje 
swój odpowiednik w  domenie Uncertainty, 
a  zagadnienia zarządzania ludźmi z  obszaru 
Project Resource Management obejmuje do-
mena Team. Gorzej z pozostałymi, tu nie da 
się ich tak „jeden do jednego” przyporząd-
kować. Na przykład zagadnienia z obszarów 
zarządzania jakością i  zakresem znalazły się 
teraz wspólnie w  domenie Delivery. Z  kolei 
domena Measurement odpowiada nie tyle ja-
kiemuś obszarowi wiedzy, co grupie procesów 
Monitoring and Controlling z  szóstej edycji. 
Podobnie, domenę Planning można odnieść 
niemal wprost do Planning Process Group.

Tabela 1. Pryncypia zarządzania projektami wg The Standard for Project Management
Źródło: The Standard for Project Management, PMBOK® Guide – Seventh Edition

Tabela 2. Porównanie Knowledge Areas i Performance Domains
Źródło: PMBOK® Guide – Seventh Edition
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Project Performance 
Domain Główne zagadnienia domeny

Stakeholders
Identyfikacja, analiza, klasyfikacja i priorytetyzacja oraz angażowanie 
interesariuszy

Team
Zarządzanie i przywództwo, rozwój zespołu, kultura zespołu, efektywny 
zespół, umiejętności przywódcze i interpersonalne

Development Approach and 
Life Cycle

Podejście do wytwarzania (predykcyjne, hybrydowe, adaptacyjne), 
wybór odpowiedniego podejścia, cykl życia projektu i jego fazy 

Planning
Czynniki wpływające na planowanie, oszacowania, harmonogram, 
budżet, planowanie komunikacji, określanie zasobów ludzkich 
i materialnych, planowanie zamówień, określanie miar

Project Work
Ustanawianie procesów projektowych, zarządzanie zasobami 
materialnymi, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie wiedzą 

Delivery
Dostarczanie wartości, zarządzanie zakresem, produkty projektu, 
wymagania, zarządzanie jakością 

Measurement
Określanie skutecznych miar i przedmiotów pomiaru, miary 
wykonania projektu, wartości biznesowej, satysfakcji interesariuszy, 
prognozowanie, prezentowanie wyników, korygowanie odchyleń

Uncertainty
Wpływ VUCA na projekty, reakcje na zagrożenia i szanse, rezerwy 
na ryzyko, przegląd ryzyk 

Redaktor naczelny Strefy PMI. Kierownik pro-
jektów, konsultant, trener i mentor w obszarze 
zarządzania projektami z wieloletnim doświad-
czeniem we wdrażaniu rozwiązań z  zakresu 
zarządzania projektami, portfelami, PMO i  ry-
zykiem. Uzyskiwanie kolejnych certyfikatów 
(PMP, PSM II, PSPO I, PMO-CP, PRINCE2, 
MoR, MoP, MSP, P3O, PRINCE2 Agile, AgilePM, 
TSPM, Change Management etc.) traktuje 
jako motywację do nieustannego poszerzania 
wiedzy. Pasjonat zarządzania projektami, cią-
głego doskonalenia i  dzielenia się wiedzą, od 
wielu lat zaangażowany w  prace PMI Poland 
Chapter. Dwukrotnie członek Rady Programo-
wej Międzynarodowego Kongresu PMI Poland 
Chapter, członek zespołu weryfikującego pol-
skie tłumaczenie szóstej edycji PMBOK® Guide. 
Prywatnie – miłośnik górskich i  leśnych wę-
drówek, żeglowania, książek, czarnej kawy 
i czerwonego wina.

Szymon 
Pawłowski

na dostarczanie wartości, zdecydowanie bar-
dziej pasuje do czasów w jakich przyszło nam 
żyć, kierować projektami i rozwijać nasze or-
ganizacje. 

Nie sposób przewidzieć obecnie, jak te 
zasadnicze zmiany w  przewodniku wpłyną 
na egzamin PMP®, który w  przeciągu roku 
zostanie dostosowany do siódmej edycji. 
Wydaje się jednak, że obrany kierunek zmian 
sprawi, że PMP® będzie jeszcze bardziej prak-
tycznym egzaminem, a posiadanie tego certy-
fikatu pozostanie prestiżowym wyróżnieniem 
i  świadectwem posiadania sporej wiedzy 
i dobrej orientacji w meandrach zarządzania 
projektami. 

Mam też nadzieję na ciągłą rozbudowę 
i  udoskonalanie platformy PMIstandards+, 
która, póki co, jest trudna w  przeglądaniu 
i  mało interaktywna. Samo jej stworzenie 
jest jednak świetnym pomysłem, umożliwia 
bowiem udostępnianie praktykom ogromnej 
bazy wiedzy i  ciągłe jej rozwijanie. Dzięki 
temu będziemy mogli szybciej uzyskać do-
stęp do nowych koncepcji, technik i  narzę-
dzi czy modeli. I  także dzięki przeniesieniu 
ogromnej ilości informacji na tę platformę 
otrzymaliśmy odchudzony, bardziej przejrzy-
sty, łatwiejszy w  odbiorze, skoncentrowany 
na tym co najważniejsze, po prostu lepszy 
przewodnik po sztuce i rzemiośle zarządzania 
projektami. 

Do tej pory nie mogłem zrozumieć, dlaczego, 
pomimo tak dużego znaczenia roli sponsora 
dla sukcesu projektu, udowodnionego wielo-
ma badaniami, PMBOK® Guide poświęcał mu 
tak mało miejsca. Teraz na kilku stronach (Ap-
pendix X2) mamy opisane obowiązki tej roli, 
jego pożądane zachowania oraz potencjalne 
skutki braku jego zaangażowania. Pozostaje 
mieć nadzieję, że pomoże to wielu kierowni-
kom projektu w przekonaniu swojego sponso-
ra do aktywnego wsparcia i działania na rzecz 
projektu. 

Appendix X3 opisuje z kolei koncepcję biu-
ra zarządzania projektem (PMO), wychodząc, 
jakże słusznie, od propozycji wartości, jaką 
PMO może wnieść do swojej organizacji. Na 
uwagę zasługują również podpowiedzi, w jaki 
sposób PMO może w  większym stopniu 
wspierać organizację w szybkiej adaptacji do 
zmieniających się warunków w złożonym śro-
dowisku biznesowym. 

W kolejnym dodatku (Appendix X4) opisa-
ne są kwestie zarządzania produktem i  jego 
powiązań z  zarządzaniem projektami i  pro-
gramami. Dodatek opisuje kluczowe trendy 
i zmiany, jakie zaszły w świecie produktowym 
i ich wpływ na praktykę realizacji projektów. 

* * *
Mam nadzieję, że nowy PMBOK® Guide zo-
stanie ciepło przyjęty wśród praktyków za-
rządzania projektami. Fundamentalne zmiany, 
jakie w  nim zaszły wydają się odpowiadać 
wyzwaniom obecnego świata. Nowy sposób 
myślenia, jaki uwidacznia się na kartach prze-
wodnika, w dużej mierze zwinny i nastawiony 

nie skutecznego zarządzania zmianą dla suk-
cesu projektu nie było wyraźnie podkreślone.

Z innych ciekawych modeli opisany został 
alternatywny wobec „drabiny Tuckmana” 
model rozwoju zespołu autorstwa Drexlera 
i Sibbeta czy model motywacji Daniela Pinka 
(Autonomy – Mastery – Purpose). 

Metody i  artefakty omówione są bardzo 
krótko, w  zasadzie wskazany jest tylko ich 
ogólny cel. Większość metod znamy już z po-
przednich edycji przewodnika, ale zwraca na 
pewno uwagę duża liczba metod zwinnych 
(np. retrospektywa, szacowanie relatywne, 
story points, backlog refinement). 

Artefakty to głównie dokumenty projek-
towe oraz inne wyniki działań zarządczych, 
podzielone na kilka kategorii: artefakty stra-
tegiczne, dzienniki i rejestry, plany, schematy 
hierarchiczne, baseline’y, zwizualizowane in-
formacje i dane, raporty, umowy i kontrakty, 
inne. 

W przypadku metod i artefaktów PMBOK® 
Guide może posłużyć nam jedynie jako źródło 
inspiracji, a bardziej szczegółowe opisy znaj-
dziemy na platformie PMIstandards+ lub po 
prostu w internecie. 

Pomocne w  praktyce mogą być tabele 
przypisujące modele, metody i  artefakty do 
poszczególnych Performance Domains, w ra-
mach których mogą być wykorzystywane. 

Szersze spojrzenie 

Na uwagę na pewno zasługują również do-
datki, w  szczególności te poświęcone roli 
sponsora, PMO i zarządzania produktem. 

Tabela 3. Główne zagadnienia opisane w poszczególnych Performance Domains
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PMBOK® Guide – Seventh Edition
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i niestety często do projektu trafiają osoby 
z  niewystarczającymi kompetencjami lub 
ze zbyt dużymi kwalifikacjami. Do mojego 
projektu trafił kiedyś analityk-ekspert, który 
jedynie skutecznie realizował funkcję dorad-
czą, dzielił się wiedzą w projekcie. Niestety 
uzyskanie od niego systematycznych, czasa-
mi również żmudnych prac nie było w prak-
tyce możliwe. Co możemy zrobić w  takiej 
sytuacji? Ja polecam przygotowanie się każ-
dorazowo do pozyskania osoby do projektu, 
jak do rekrutacji nowego pracownika do fir-
my. Musimy rozumieć kogo szukamy zarów-
no od strony kompetencji, jak i osobowości 
(charakter projektu i  dotychczas zebrany 
zespół), a w najgorszej sytuacji przewidzieć 
w  budżecie projektu koszty na szkolenie 
i rozwój dla pracowników.

Motywacja zespołu
W  końcu mamy osoby w  projekcie! I  już 
nawet są przygotowane kompetencyjnie 
do swojej roli, ale im się nie chce… Bardzo 

Dostępność osób do projektu
Po pierwsze – nie mamy osób w  organiza-
cji dostępnych do projektu lub dostępnych 
w czasie, kiedy ich potrzebujemy, po drugie – 
osoby w praktyce nie mają tyle czasu na ile 
zostały oddelegowane do projektu. Niestety 
wakaty nie pracują. Na szczęście coraz wię-
cej organizacji wykazuje się elastycznością 
w  zakresie przesunięcia budżetu z  ludzi 
wewnątrz organizacji na zewnętrznych pra-
cowników. Na pewno jest to obszar, którego 
kierownik projektu nie może zaniedbać i po-
winien negocjować z menedżerami liniowy-
mi lub eskalować aż do skutku do komitetu 
sterującego. 

Kompetencje osób przydzielonych 
do projektu
Po walce o  przydzielenie osób do projektu 
zaczyna się kolejne wyzwanie w  tym ob-
szarze, czyli kompetencje zespołu. Dyrek-
cja musi oddelegować kogoś do projektu 
(przecież taka decyzja zapadła na Zarządzie), 

Każdy kierownik projektu buduje swój 
warsztat pracy poprzez pokonywanie ko-
lejnych wyzwań w projektach. Rozwiąza-
ne problemy pozwalają przygotować się 
na przyszłość lub przynajmniej na szyb-
ką reakcję w  momencie, kiedy ponownie 
spotkamy podobne wyzwanie. Trochę jak 
w  biznesie, gdzie ceniony jest menedżer, 
który prowadził firmę i nawet jeżeli firma 
skończyła swoją działalność upadłością, 
to jego doświadczenia są bezcenne na 
rynku. W  świecie projektów wyzwania, 
których można się spodziewać są powta-
rzalne i  postaram się wymienić najważ-
niejsze z nich.

Ludzie / Zespół

Nie będzie to zaskoczeniem dla wszystkich, 
jeśli powiem, że jednym z głównych wyzwań 
dla kierownika projektu jest zespół projekto-
wy. Tutaj ten problem możemy podzielić na 
trzy aspekty:
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Maciej 
Bodych
MBA, PMP, PfMP, ACP, 
PMO-CP

Ekspert w  zakresie zarządzania projektami, 
portfelem projektów i  PMO. Specjalizuje się 
w  obszarze usprawnień organizacji poprzez 
wdrożenie zarządzania portfelem projektów 
i  PMO oraz w  obszarze rozwoju kierowników 
projektów. Od 2003 roku związany z  PMI®, 
gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału 
Polskiego. Z centralą PMI® w USA związany od 
2010 roku – obecnie pracuje w Komitecie do 
Spraw Certyfikacji (CGC). Od 2010 roku prezes 
firmy WHITECOM Project Experience specjali-
zującej się w szkoleniach, ustawianiu PMO oraz 
zarządzaniu projektami i portfelem projektów.
Współautor książki PMO. Praktyka zarządzania 
projektami i portfelem projektów w organizacji.

Brak wiedzy w organizacji 
o zarządzaniu projektami

Niestety chyba każdy się z tym zmaga! Brak 
rozumienia specyfiki projektu, różnych ty-
pów przedsięwzięć, pojęcia buforów, ryzyk, 
szacowań powoduje brak zrozumienia przed-
stawianych danych w  organizacji. Częstym 
wyzwaniem przy projektach realizowanych 
z wykorzystaniem Agile, jest brak zrozumie-
nia plusów i minusów tego podejścia, co po-
woduje później duże zaskoczenie sponsora 
lub komitetu sterującego projektu.

To są moje największe wyzwania podczas 
realizacji projektów. Na tej liście nie umie-
ściłem elementów związanych z jakością do-
stawców, czy typami osobowości i  pewnie 
jeszcze kilku punktów.

A  jaka jest Wasza lista wyzwań projekto-
wych? Może warto zrobić sobie sesję wnio-
sków z doświadczeń i poświęcić chwilę czasu 
na zdobycie wiedzy o potencjalnych techni-
kach i  rozwiązaniach. Czasami wystarczy 
zwrócić uwagę na problem, aby znaleźć roz-
wiązanie. Tego życzę, zwłaszcza, że wszyscy 
wiemy, że w każdym projekcie będziemy się 
zmagać z wyzwaniami. 

porację” w środku. Wydaje się, że jednooso-
bowa odpowiedzialność to jedyna słuszna 
droga, ale tutaj nie pomogę, bo zawsze całą 
odpowiedzialność za projekt biorę na siebie 
i często jest to wykorzystywane przeciwko 
mnie…

Zła organizacja pracy 
w projekcie

To na co mamy teoretycznie największy 
wpływ, to sposób organizacji pracy. Orga-
nizacja spotkań, raportowanie, delegowanie 
zadań, sposób komunikacji – to wszystko 
i  wiele innych zadań wpływa na efektyw-
ność organizacji pracy i  tym samym ilość 
czasu, którą w  rzeczywistości możemy po-
święcać na prace nad produktami projektu. 
Ja zawsze polecam minimalizm tej formy, 
co oczywiście może się później przełożyć na 
braki w  komunikacji. Zła organizacja pracy 
często jest też spowodowana brakiem śro-
dowiska pracy w  projekcie. Jedna licencja 
na system do prowadzenia projektu, brak 
środowiska do delegowania zadań, excele do 
wszystkiego i wspólny dysk. Przy organizacji 
projektu musimy określić wymagania w tym 
zakresie i zapewnić środowisko do efektyw-
nej pracy.

Brak wsparcia organizacji

Niestety nasz projekt nie jest realizowany 
w próżni i potrzebujemy wsparcia organizacji 
do skutecznej realizacji projektu. Opóźnio-
ne decyzje, brak dostępności sponsora lub 
sponsor znajduje się zbyt daleko w  hierar-
chii od samego projektu. Brak finansowania, 
projekty współzależne, brak oddelegowa-
nia osób, blokowanie decyzji technicznych, 
inne priorytety dla przełożonych naszych 
członków zespołu projektowego itp. powo-
dują, że nie możemy skupić się na realiza-
cji projektu. Tutaj polecam współpracę ze 
sponsorem lub komitetem sterującym, aby 
wszystkie możliwe kwestie organizacyj-
ne „zrzucić na nich” (oczywiście oficjalnie 
prosząc ich o pomoc).

Wyzwania techniczne / 
technologiczne

Oczywiście na liście wyzwań muszą zna-
leźć się wyzwania związane z  infrastruktu-
rą, technologią, rozwiązaniem technicznym, 
systemem IT, itp. To oczywista dla nas 
wszystkich konsekwencja realizacji projek-
tów i ich unikatowości w tym zakresie.

często nie wynika to z  samego podejścia 
pracownika, ale z  atmosfery w  projekcie, 
w firmie, w sposobie oddelegowania do pro-
jektu (zabrali inne ciekawsze obowiązki), itp. 
Tutaj kluczowym elementem jest oczywiście 
zrozumienie powodów braku motywacji. Mój 
ulubiony przykład to członek zespołu projek-
towego, bardzo pomocny i chętny do pracy, 
ale kiedy zadania przekraczały jego kompe-
tencje, zawsze znikał na L4. Na szczęście 
udało się znaleźć poziom trudności, przy 
którym miałem go na pokładzie cały czas.

Brak jasnego celu / 
uzasadnienia 
biznesowego dla projektu

W  każdej firmie, organizacji, czy jednostce 
samorządowej znajdziemy projekty, któ-
re ktoś kazał zrealizować (centrala, ktoś 
z  Zarządu, Ministerstwo, Klient, itp.). Taka 
sytuacja najczęściej przekłada się na brak 
zrozumienia, motywacji oraz koncentracji 
zespołu na najważniejszych elementach 
w  projekcie. Proste rozwiązanie to wskaza-
nie korzyści, z których elementów rozwiąza-
nia czy funkcjonalności systemu będziemy 
mieli wymierne korzyści biznesowe. Podczas 
jednego audytu projektu okazało się, że 
odłożone na później elementy projektu sta-
nowią 73% wyliczanych korzyści z projektu. 
Czyli kierownik projektu i zespół ze względu 
na problemy techniczne i chęć realizacji pro-
jektu w terminie dowiozą na start tylko 27% 
korzyści z projektu! 

Problem czasami dotyczy nawet nie sa-
mego celu czy uzasadnienia dla projektu, 
ale jego zrozumienia przez zespół. Wtedy 
decyzje projektowe podejmowane każdego 
dnia odbiegają od głównych założeń bizne-
sowych. 

Odpowiedzialności 
w projekcie / polityka

Kolejny element, który moim zdaniem wpły-
wa bardzo na skuteczność realizacji projek-
tów to odpowiedzialności w  projektach 
i polityka z tym związana. Mówimy o sytu-
acji, kiedy poszczególni członkowie zespołu 
nie mogą (wytyczne z organizacji) lub unika-
ją odpowiedzialności w projekcie. Spotkania 
projektowe skupiają się wtedy na tym, kto 
będzie odpowiadał za dane zadanie, a  nie 
jak należy problem rozwiązać. Wystarczy, że 
jeden członek zespołu będzie działał w taki 
sposób, a  z  czasem cały projekt zostanie 
podzielony na silosy i  stworzymy „minikor-
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2. Bezpośredni przełożony najlepiej ro-
zumie realia codziennej pracy, może 
więc najlepiej wytłumaczyć pracownikom 
tzw. „WIIFM” („what’s in it for me”) – czyli 
korzyści ze zmiany, ale także jej wpływ na 
codzienną pracę, wyzwania i  wymagania 
płynące z wdrożenia. Jest to sakramental-
ne pytanie „co ja z  tego będę miał”, które 
większość pracowników od razu sobie 
zadaje, gdy słyszy o  potencjalnych nowo-
ściach. W świetle badań wyraźnie widać, że 
dla pracowników najbardziej wiarygodny 
w takim przekazie jest właśnie bezpośredni 
przełożony.

3. Dotarcie do przełożonego umożliwia do-
tarcie za jego pośrednictwem do całego 
zespołu, czyli osób, do których PM na co 
dzień nie ma kontaktu, ani nie ma na nie 
wpływu. A z kolei bez ich zaangażowania 
nie będzie skutecznej zmiany postaw, za-
chowań i  sposobu działania, co oznacza 
w najlepszym przypadku wdrożenie „na pa-
pierze”, z  którego użytkownicy korzystają 
tylko częściowo albo wcale. 

A dlaczego często są „opornikami”? (potwier-
dzają to badania, patrz np. Prosci Best Practic-
es in Change Management, 11th edition, 2020).
1. Sami „nie kupują” zmian, które mają 

potem promować wśród swoich pracow-
ników. Sami są często tymi zmianami do-
tknięci, a PM nie poświęca wystarczająco 

zależy, w jaki sposób przez tę zmianę przejdą 
pracownicy. I czy w ogóle tę zmianę przyswo-
ją i będą ją skutecznie wdrażać.

A dlaczego „główny opornik” w projektach? 
To akurat pokazują liczne badania, zarówno 
polskie jak i  międzynarodowe – ze wszyst-
kich osób, których zmiany dotyczą, to właśnie 
menedżerowie średniego szczebla wykazują 
największy poziom oporu wobec nowych spo-
sobów pracy.

Praktyka wdrażania projektów dowodzi, że 
największy opór wobec zmian pojawia się 
wśród menedżerów średniego szczebla.

W jaki więc sposób Project Manager może tę 
wiedzę – oraz ten pozorny paradoks wykorzy-
stać dla dobra realizowanego projektu?

Dlaczego w ogóle 
PM ma się zajmować 
menedżerami?

Dlaczego menedżerowie są tak ważni dla po-
wodzenia projektu i zmiany? 
1. To oni mają najlepsze relacje z pracowni-

kami, mają ich zaufanie, spędzają z nimi 
najwięcej czasu. Opinie bezpośredniego 
przełożonego kształtują nastawienie pra-
cowników do projektu i do zmian, z którymi 
on się wiąże.

Być może pamiętasz, co mówi instrukcja 
obsługi maski tlenowej w  samolocie pasa-
żerskim? Dla przypomnienia i w uproszcze-
niu: „najpierw załóż maskę sobie, a potem 
dziecku”. W innym przypadku stracisz przy-
tomność i  nikomu nie będziesz mógł po-
móc, a  co najważniejsze – nie pomożesz 
sobie.  Przywołując swoje doświadczenia 
z  wdrażania projektów wydaje mi się, że 
Project Manager może potraktować tę in-
strukcję jako inspirację do pracy z  mene-
dżerami średniego szczebla w  organizacji, 
w której wdraża zmiany. 

Na czym ta inspiracja może polegać?

Menedżer średniego 
szczebla w projekcie 
i w zmianie – sojusznik 
czy opornik?

Praktyka pokazuje, że menedżer może być za-
równo sojusznikiem jak i opornikiem. Po pierw-
sze jest naturalnym sojusznikiem Project 
Managera, gdyż to on, a nie PM zarządza pra-
cownikami, których zmiany dotyczą. Mówimy 
tu o kierownikach zespołów, koordynatorach, 
menedżerach działów, etc. – czyli o osobach 
mających „pod sobą” pracowników szerego-
wych. W codziennym funkcjonowaniu zespołu 
oczywistym jest, że to od postawy bezpośred-
niego przełożonego względem danej zmiany 
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Menedżer średniego szczebla – 
naturalny sojusznik Project 
Managera czy główny „opornik” 
w projektach?
Część 1. 
Krzysztof Ogonowski
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Prezes Silfra-Consulting, BPI Group. Ekspert 
w  zakresie zarządzania zmianą i  projektami. 
Ma 16 lat doświadczenia we wdrażaniu zmian 
organizacyjnych, procesowych oraz trans-
formacji biznesowej w  największych firmach 
w  Polsce i  w  Europie, m.in. z  branży energe-
tycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, trans-
portowej oraz usług dla biznesu. Uczestniczył 
w tworzeniu PMI w Polsce. Jest współzałoży-
cielem ACMP (Association of Change Mana-
gement Professionals) – globalnej organizacji 
zrzeszającej praktyków zarządzania zmianą. 
Jest instruktorem PROSCI w dziedzinie Chan-
ge Management i  pracuje w  globalnej sieci 
ekspertów PROSCI. Od 23 lat jest wykładowcą 
na Podyplomowych Studiach w  SGH oraz na 
studiach MBA w  zakresie wdrażania strategii 
oraz Project i Change Management.

Krzysztof 
Ogonowski

organizacyjnych, wdrażaniu nowych zasad 
w firmie, np. podejścia do zarządzania pro-
jektami, digitalizacji, fuzjach i  przejęciach, 
itp.).

6. Zespół projektowy, nie mając efektyw-
nych kanałów komunikacji z pracownika-
mi, których zmiana dotyczy, poprzez ich 
menedżerów działa więc „po omacku”, 
tworzy rozwiązania, które mogą w prakty-
ce pozostać jedynie „na papierze”.

Wszystko to przekłada się na stopień osią-
gnięcia celów projektów, czas i  budżet jego 
realizacji, czyli na ROI z wdrożenia. Im projekt 
jest trudniejszy z  punktu widzenia oddzia-
ływania na organizację i  pracowników, tym 
większa jest potrzeba skutecznego wsparcia 
ze strony menedżerów.

Dla sukcesu projektu krytyczne staje się 
więc przekonanie menedżerów do zmiany 
i  przygotowanie do pełnienia roli CLARC za-
nim będą oni mieli przeprowadzić przez zmiany 
swoich pracowników. PM powinien wiedzieć, 
jak taki proces przygotować i wdrożyć w prak-
tyce, aby w efekcie mieć wśród menedżerów 
sojuszników zamiast oporników. 

Takich, którzy staną za zmianą „murem” 
i  będą efektywnie a  czasem nawet z  entu-
zjazmem tę zmianę promować i  wdrażać ją 
w  swoim zespole. W  zgodzie z  rolą opisaną 
w modelu CLARC.

Wiemy już, dlaczego trzeba najpierw „za-
łożyć maskę tlenową” przełożonym, aby oni 
mogli pomóc swoim pracownikom. O tym, jak 
PM może to robić napiszę w 2. części artykułu, 
w kolejnym numerze „Strefy PMI”. 

CLARC to skrót od 5 aspektów roli menedże-
rów w zmianie, model ten opracował PROSCI 
Inc. w efekcie wielu lat badań prowadzonych 
na całym świecie na ponad 8.000 projektów.
1. C (Communicate) – komunikujący zmia-

nę do swojego zespołu, zwłaszcza wpływ 
zmiany na obecny sposób pracy, korzyści 
indywidualne oraz nowe wymagania.

2. L (Liaison) – pośrednik między swoimi pod-
władnymi a zespołem wdrażającym zmianę.

3. A (Advocate) – adwokat, ambasador zmia-
ny wobec swoich pracowników.

4. R (Resistance Manager) – czyli zarządza-
jący oporem swoich pracowników wobec 
zmian (tak, to on, a nie PM!!!).

5. C (Coach) – ktoś, kto zapewni wskazówki, 
podpowiedzi i  wsparcie „1-na-1” dla pra-
cowników przechodzących przez zmiany.

Patrząc na te role aż trudno uwierzyć, że tylko 
1/3 menedżerów potrafi je skutecznie pełnić 
(Prosci, Benchmarking Report, 2020). W  jaki 
sposób ta sytuacja przekłada się na skutecz-
ność wdrażania zmian?

Jeśli nie CLARC, to co?

Co, jeśli menedżerowie nie wypełniają wobec 
pracowników swoich ról w zmianie?
1. Po pierwsze pracownicy często nie mają 

wiedzy o zmianie ani świadomości, skąd 
się ona wzięła, dlaczego jest wdrażana, 
z  jakimi korzyściami się wiąże i  na czym 
polega jej wpływ na obecny sposób pracy. 

2. Sam ten fakt już powoduje opór pracow-
ników wobec nowych rozwiązań wdraża-
nych poprzez projekt – bo to właśnie brak 
świadomości potrzeby zmiany jest wśród 
pracowników najważniejszą przyczyną 
oporu. 

3. Nie są więc zaangażowani, mogą być pa-
sywni, nie uczestniczyć w  pracach pro-
jektowych lub robić to bez zaangażowania, 
entuzjazmu i kreatywności.

4. Jeśli nawet na początku projektu będą 
do niego pozytywnie nastawieni, to do-
datkowe wątpliwości mogą się pojawić 
w  trakcie wdrożenia. Gdy nie są na bie-
żąco adresowane przez bezpośredniego 
przełożonego, początkowe zaangażowanie 
może zniknąć, a  w  to miejsce pojawi się 
krytyka, negacja i opór.

5. To może nasilać komunikację nieformal-
ną, a  wiadomo, że plotki bardziej działają 
na wyobraźnię, niż fakty i szybciej roznoszą 
się po organizacji. Im projekt jest trudniej-
szy i budzi więcej emocji, tym ten efekt jest 
silniejszy (np. przy automatyzacji, roboty-
zacji i optymalizacji procesów, zmianach 

czasu i  uwagi na to, aby to ich najpierw 
oswoić ze zmianą. Wówczas menedżero-
wie promują zmiany na zasadzie „wiecie, 
kazali nam…” albo po prostu je torpedują. 
Dzieje się to poza zasięgiem oddziaływania 
PM-a i poza jego wiedzą.

2. Nie są gotowi do zmian i do swojej roli, 
czyli do prowadzenia zespołu przez 
zmiany. Tylko około 30% uczestników ba-
dań Prosci uważa, że odpowiednio przygo-
towuje do tego menedżerów (patrz Prosci 
Best Practices in Change Management, 11th 
edition, 2020). 

3. Projekt przynosi takie rozwiązania, które 
burzą ustalony porządek rzeczy, dotych-
czasowe sposoby pracy, dzięki którym 
zespoły skutecznie realizują zadania 
bieżące. Dlatego też większość menedże-
rów woli skupić się na tzw. BAU (Business 
As Usual), za który są wynagradzani, niż 
podejmować nieczęsto doceniane ryzyko 
wdrażania nowych sposobów pracy.

4. Ich potrzeby związane z wdrożeniem są 
często ignorowane, nie zawsze wdrażane 
rozwiązania są im znane w  szczegółach, 
podobnie jak powody zmiany, wpływ tych 
zmian na pracę ich zespołów oraz ścież-
ka wdrożenia. Nie ma dedykowanych dla 
nich działań – a przecież każdy menedżer 
w zmianie najpierw reaguje z pozycji wła-
snych emocji i swojego „WIIFM”, a dopiero 
później próbuje uruchomić racjonalne my-
ślenie. W tym miejscu widać zawodność za-
łożenia, że skoro firma płaci menedżerowi 
wynagrodzenie, ma prawo oczekiwać, że 
ten będzie z  definicji entuzjastycznie na-
stawiony do każdej zmiany.

5. Nie rozumieją swojej roli w zmianie, nie 
wiedzą na przykład dlaczego to oni, a nie 
PM mają komunikować zmianę do swojego 
zespołu, być wzorem do naśladowania dla 
pracowników, zarządzać ich oporem, itp. 

Rozumiejąc powyższe zjawiska i zależności 
Project Manager może dużo skuteczniej 
wkomponować rolę menedżerów średniego 
szczebla w plan wdrożenia zmiany.

Czego można oczekiwać 
od menedżera średniego 
szczebla w zmianie – 
czyli rola „CLARC”

W  tej sytuacji podstawowe wyzwanie dla 
PM-ów to sprawić, aby wszyscy menedżero-
wie zespołów objętych wpływem zmian rozu-
mieli swoją rolę w takim procesie i aby tę rolę 
potrafili pełnić. Na czym ona polega?
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swoje zastosowanie jedynie wtedy, kiedy wy-
nagrodzenie podstawowe będzie wystarczają-
ce i sprawiedliwe.

Zacznij więc od poszerzania autonomii 
w  zespole, a  zobaczysz, jak ludziom za-
czną rosnąć skrzydła. Możesz skorzystać 
z narzędzia Jurgena Appelo – Delegation 
Poker (znajdziesz w sieci również polską 
wersję). Im więcej obszarów na poziomie 
7 (Oddeleguj – sami zdecydujecie i  sami 
zrobicie, nie muszę nawet o  tym wie-
dzieć), albo blisko 7, tym więcej odpowie-
dzialności po stronie zespołu.

Jeśli chodzi o  poczucie sensu, to zachęcam 
do definiowania celu projektu na czterech 
poziomach: dla siebie, organizacji, zespołu 
i wartości dla świata.

Stwórz wspólną wizję (za Lyssa Adkins: 
Coaching Agile Teams) – w  linku youtu.
be/_TJNN7JLUKI znajdziesz nagranie.
1. Co ja będę miał/a z tego?
2. Co będziemy mieli z tego jako zespół/

społeczność?
3. Co ma z tego organizacja? Główny cel 

przedsięwzięcia – dlaczego?
4. Co będzie miał z tego świat?

Odporność psychiczna

Drugi priorytet rozwojowy (60%) dla kierow-
nictwa średniego szczebla, to odporność psy-
chiczna (numer 3 w przypadku kierownictwa 
wyższego szczebla – 60%). 

mer 2 dla menedżerów wyższego szczebla – 
69,2%).
Lider, który ją posiada „stwarza warunki, 
w  których ludzie chcą jak najlepiej pracować, 
inspiruje swoją postawą, ideami i zaangażowa-
niem, buduje długofalowe zaangażowanie oraz 
rozumie indywidualne potrzeby i potrafi moty-
wować pozafinansowo”.

Nie ma bardzo wysokiego zaangażowania 
bez motywacji wewnętrznej – zobacz tabelę. 
Choć metoda „kija i  marchewki” już dawno 
powinna odejść do lamusa, gdyż od 1949 roku 
wiemy, że nagrody i  kary, nie tylko nie dzia-
łają (z wyjątkiem prostej powtarzalnej pracy), 
ale wręcz hamują motywację wewnętrzną, 
my z  uporem maniaka je stosujemy. Dlacze-
go? Gdyż tak zawsze było i nie wyobrażamy 
sobie inaczej. Zmiana paradygmatu myślenia 
wymaga zakwestionowania swoich obecnych 
przekonań oraz wzniesienia się na nowy po-
ziom, który dotychczas odrzucaliśmy, gdyż był 
niewygodny.

Ryan i  Dieci stworzyli teorię autodetermi-
nacji3, która utrzymuje, że mamy trzy wro-
dzone potrzeby psychologiczne: autonomii 
(sami decydujemy o tym, jak będzie wyglądała 
nasza praca), kompetencji (mamy odpowied-
nie umiejętności, aby wykonać zadanie) oraz 
relacji – związku z  innymi ludźmi. Kiedy te 
trzy potrzeby są zaspokojone, jesteśmy zmo-
tywowani, produktywni i szczęśliwi. Naukow-
cy twierdzą, że wszyscy mamy zdolność do 
interesowania się (tak, wszystkie dzieci chcą 
się uczyć), ale niektóre czynniki to zaintere-
sowanie wspierają, a inne hamują. Każdy z nas 
ma ten trzeci popęd, natomiast nie każde wa-
runki sprzyjają, aby on się ujawnił. Pamiętajmy 
jednak, że teoria autodeterminacji znajdzie 

„Chodzi o postrzeganie pracowników 
przede wszystkim jako ludzi, a dopie-
ro w drugiej kolejności jako część or-
ganizacji, która osiąga wyniki”

Gustavo Pastrana, PMP, Diebold Nixdorf, 
Mexico City, Mexico

Termin empatyczne przywództwo (ang. 
empathic or collaborative leadership) zaczer-
pnęłam z  raportu Project Management Insti-
tute: Beyond Agility: Flex to the Future. Pulse of 
the Profession® (2021)1. 
„Prawdziwa zmiana nie nastąpi bez ludzi – 

a  ci ludzie potrzebują, takich kompetencji jak 
przywództwa opartego na współpracy, empatii, 
innowacyjnego sposobu myślenia i umiejętno-
ści budowania relacji bazujących na zaufaniu, 
rozwijanych stale na różne sposoby”. (PMI Pul-
se of the Profession, 2021)

W  dalszej części artykułu podzielę się kil-
koma praktycznymi wskazówkami, dzięki 
którym rozwiniesz kompetencje przywódcze, 
które w badaniu Talent Development Institu-
te i Adventure for Thought2 uznane zostały za 
priorytety rozwojowe dla lidera w nowej rze-
czywistości. Trzy najważniejsze, zarówno dla 
menedżerów wyższego jak i średniego szcze-
bla, to: motywowanie i  budowanie zaanga-
żowania, odporność psychiczna oraz odwaga 
menedżerska.

Motywowanie i budowanie 
zaangażowania

Umiejętność motywowania i  budowania 
zaangażowania została uznana jako najważ-
niejsza (67,69%) kompetencja do rozwoju dla 
średniego szczebla kadry menedżerskiej (nu-
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Empatyczne przywództwo – jak 
sobie poradzić w post-COVID-owej 
rzeczywistości? 

Małgorzata Kusyk
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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  transforma-
cjach, łącząc w  nich podejścia tradycyjne 
i  zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordyna-
torka merytoryczna Akademii Leona Koźmiń-
skiego, twórczyni innowacyjnych programów 
szkoleniowych i  rozwiązań biznesowych z za-
kresu zarządzania projektami, zespołami i orga-
nizacjami oraz przywództwa takich jak Akade-
mia Transition Managera oraz współtwórczyni 
Akademii Zwinnej Liderki, Akademii Zwinnego 
Przywództwa oraz pierwszej na świecie sieci 
pokoi webinarowych Be-Web. Wyróżniona ty-
tułem „Strong Women in IT 2019”.

Małgorzata 
Kusyk

5. Bronię swojego stanowiska, jeśli uwa-
żam, że mam rację, nawet jeśli jestem 
w mniejszości.

Jim Deter w książce Choosing Courage propo-
nuje stworzenie swojej drabiny odwagi.

Drabina odwagi
Krok 1: Poszerzenie autonomii wynikają-
cej z obecnie pełnionej roli czy danej przez 
przełożonego.
Krok 2: Podważenie praktyki wymaganej 
przez przełożonego.
Krok 3: Przyznanie się do popełnionego 
błędu przed przełożonym lub osobą wyżej 
w hierarchii.
Krok 4: Adresowanie niezgodnych z zasa-
dami zachowań współpracowników.

Podsumowując, aby sprostać coraz bardziej 
złożonym i  niejednoznacznym wyzwaniom 
dzisiejszego świata, nie wystarczy już 
wiedza technologiczna, a  konieczna jest 
umiejętność połączenia jej z  unikatowymi 
kompetencjami przywódczymi. 

1. https://www.pmi.org/learning/library/beyond-agi-
lity-gymnastic-enterprises-12973 

2. Priorytety rozwojowe dla kadry menedżerskiej 
w nowej rzeczywistości. Ogólnopolskie badanie HR, 
https://talentdevelopmentinstitute.pl/wyniki%20
badan/

3. Metaanaliza 128 badań: Deci, Koestner, Ryan (1999). 
A Meta-Analytic Review of Experiments Examining 
the Effect of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motiva-
tion. Psychological Bulletin 125 (6), 627-668.

To jest za drogie, zastąp: Czy to jest najlepsza 
Państwa cena?

Znajdź trzy motywujące słowa opisujące 
żmudne i  nudne zadanie, np. zmywanie 
naczyń, rozliczenie podatków, przygoto-
wywanie prezentacji.

Odwaga menedżerska 

Odwaga menedżerska (49,23%) to trzecia naj-
ważniejsza kompetencja niezbędna w  nowej 
rzeczywistości (numer 1 dla najwyższej kadry 
menedżerskiej – 72,3%). 

Odważny lider „podejmuje odważne, często 
niepopularne decyzje dla dobra firmy i  ludzi 
oraz odważnie adresuje sytuacje konfliktowe. 
Buduje swój autorytet na byciu autentycznym 
i mówieniu prawdy oraz świadomie podejmuje 
ryzyko wiążące się z podejmowaniem trudnych 
decyzji i opuszczaniem kontroli”.

Odwaga to jedna z  pięciu wartości zwin-
nych wymienionych w Przewodniku po Scrumie 
(ang. Scrum Guide). Zachęcam do wizualizacji 
wszystkich wartości zwinnych (agilepmo.pl/
wizualizacja-wartosci-scrum) natomiast po-
niżej zapraszam do testu odwagi.

Sprawdź swój poziom odwagi odpowia-
dając na poniższe pytania i za każde TAK 
przydziel sobie jeden punkt.
1. Zawsze zajmuję się zadaniem o najwyż-

szym priorytecie.
2. Jeśli nie zgadzam się lub widzę coś złego 

w zadaniu, o którego wykonanie jestem 
poproszony, mówię o tym otwarcie.

3. Kwestionuję, jeśli czuję, że członkowie 
mojego zespołu robią coś źle.

4. Niezależnie od rangi osoby wypowiada-
jącej się, poprawiam ją, jeśli uważam, że 
jest w błędzie.

Osoba odporna psychicznie „dobrze radzi so-
bie w  dynamicznie zmieniającym się świecie 
VUCA; świadomie i  elastycznie panuje nad 
swoim myśleniem i postawą; panuje nad stre-
sem oraz regularnie relaksuje umysł; rozumie 
siebie – zna swoje potrzeby, mocne strony 
i  słabości oraz radzi sobie dobrze z  trudno-
ściami”.

COVID-19 nie jest jednorazowym wyzwa-
niem, w przyszłości pojawią się kolejne i warto 
się na nie przygotować. Zachęcam więc do 
wzmacniania osobistej rezyliencji, która nie 
tylko pomoże Ci poradzić sobie w trudnej sy-
tuacji (odporność psychiczna), ale również po-
mimo trudności rozwijać się. 

Nasza osobista odporność ma wpływ rów-
nież na zespół – niski poziom rezyliencji jego 
członków negatywnie wpłynie na jedność 
oraz na wykonywane zadania. Natomiast 
nieodporny zespół będzie skutkował spad-
kiem efektywności i satysfakcji pracowników 
w  całej organizacji. Szczególnie my, Project 
i Program Managerowie, jesteśmy narażeni na 
skutki stresu, gdyż mamy małą wiedzę w tym 
temacie, często zmieniamy zespoły i jesteśmy 
pod wpływem nastrojów i motywacji nowych, 
nieznanych nam interesariuszy. Dodatkowo, 
zmiany organizacyjne są tak częste, że odpo-
wiedzialność się rozmywa. 

W  artykule, który ukazał się w  31. wyda-
niu Strefy PMI znajdziecie sporo wskazówek 
dotyczących jak rozwijać rezyliencję w pracy: 
strefapmi.pl/wydania/strefa-pmi-nr-31-li-
stopad-2020/, natomiast tutaj podzielę się 
praktyką przeformułowywania. Wspominałam 
o  niej również w  wydaniu 32: strefapmi.pl/
strefa-wiedzy/teaming-framing-for-learning/, 
ale myślę, że warto do niej wrócić. Osobiście 
polecam też wzmacnianie samoświadomości 
i praktykę uważności.

Zamiast: Jestem przeciw wojnie powiedz: Je-
stem za pokojem. Robiąc zakupy, stwierdzenie: 

Brak 
motywacji Zewnętrzna motywacja Wewnętrzna 

motywacja

Brak Kontrolowana motywacja Autonomiczna

Amotywacja
Regulacja 
zewnętrz-

na
Introjekcja Identyfi-

kacja Integracja Regulacja 
wewnętrzna

Cechy

Brak kontroli, 
niekompe-
tencja, brak 

intencji

Zewnętrz-
ne kary i 
nagrody

Autokontrola, 
wewnętrzne 

kary i nagrody 
– wstyd, po-
czucie winy

Osobiste 
znaczenie, 
świadome 
wartościo-

wanie

Wewnętrzna 
harmonia, 
świadoma 
zgodność 
wartości

Zaintereso-
wanie, pasje, 

zabawa, 
wewnętrzna 
satysfakcja

Zaanga-
żowanie brak niskie słabe średnie wysokie bardzo 

wysokie

Źródło: M.Chrupała-Pniak, D.Grabowski, Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy, 
Psychologia Społeczna 2016
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prawdopodobieństwa została opisana na 
wykresie. 

Jak użyć tej wiedzy? Zastosowań jest 
bardzo dużo. Proponuję następujący przy-
kład. Jesteś osobą, która ma zorganizować 
pamiątkowe gadżety – T-shirty na impre-
zę firmową. W firmie pracuje 10 000 ludzi, 
więc pytanie każdego o  rozmiar trwało-
by zbyt długo. Zakładamy, że wysokość 
pracowników ma rozkład normalny, czyli 
możemy użyć średniej µ, oraz odchylenia 
standardowego σ – te dane pozwalają nam 
określić, ilu pracowników posiada wzrost 
korespondujący z  konkretnymi rozmiarami 
koszulek. Oczywiście zamówienie wygląda-
łoby inaczej, gdybyśmy zamawiali koszulki 
dla drużyny koszykarskiej, bo nasz zespół 
nie jest reprezentatywny dla całej popula-
cji… 

Wykres kontrolny

Dane zbieramy, aby coś z  nimi zrobić, na 
przykład wyciągnąć wnioski i na ich podsta-
wie podejmować decyzje. Poniżej przedsta-
wię przykład. 

Rysunek: Rozkład normalny

Rysunek 1 przedstawia rozkład normal-
ny, nazywany również krzywą Gaussa lub 
krzywą dzwonową. Staram się pokazać, że 
najwięcej ludzi (najwyższa część wykresu) 
jest średniego wzrostu. Te umowne 168 cm 
to nasza wartość oczekiwana, oznaczona 
symbolem µ. Jest to chyba najważniejsza 
część tego rozkładu. Drugą jego ważną ce-
chą jest odchylenie standardowe – to te 
cieńsze, pionowe, czerwone linie po każdej 
stronie średniej. Odchylenie standardowe 
oznaczamy symbolem σ. Te dwa parametry 
pozwalają nam zrozumieć jakie jest praw-
dopodobieństwo, że nasza dana „wpadnie” 
do konkretnego przedziału. Wysokość tego 

Dlaczego analizujemy dane? Odpowiedź 
jest prosta, aby podjąć decyzję lub prze-
widzieć, co stanie się w przyszłości. Więk-
szość danych w  przyrodzie ma rozkład 
normalny, ale są również takie, które roz-
kładają się inaczej. Jeżeli do danych o roz-
kładzie innym niż normalny podejdziemy 
jak do tych normalnych, to możemy po-
pełnić błąd i wyciągnąć mylne wnioski. Jak 
zatem nie pomylić danych i  właściwie je 
interpretować?

Normalne dane 

Dobrym przykładem danych o  rozkładzie 
normalnym jest wzrost ludzi w  Polsce. In-
tuicyjnie wyczuwamy, że większość ludzi 
ma wzrost bliski średniej, powiedzmy 168 
cm. Wiemy też, że są ludzie, których wzrost 
znacznie odbiega od tej wartości. Mamy 
w  Polsce koszykarzy, którzy mierzą ponad 
200 cm. Mamy również ludzi niższych, na-
wet popularnych aktorów, mierzących 163 
cm. Pamiętajmy również, że im dalej od 
średniej, tym mniej ludzi o danym wzroście. 
Można to pokazać na rysunku:
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Czy Twoje dane są normalne? 

Przemysław Świdliński
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Czy w oparciu o te dane można było wycią-
gać takie wnioski? Nie, bo jest ich zbyt mało. 
Spójrzmy na kolejny wykres.

Na Wykresie kontrolnym 3 przedsta-
wiłem dane z  30 tygodni, łącznie z  linią 
przedstawiającą średnią oraz liniami przed-
stawiającymi kolejne wartości oddalone 
o  wielokrotności odchylenia standardowe-
go od średniej. Możemy zauważyć, że dane 
są „rozrzucone” przy średniej. Wszystkie 
wpadają w  zakres pomiędzy dwoma od-
chyleniami standardowymi poniżej średniej 
i  dwoma odchyleniami powyżej. Czy to do-
brze? Jest to bardzo prawdopodobne, po-
nieważ zakres średnia +/- dwa odchylenia 
standardowe zawiera 95,4% danych, a  my 
mamy tylko 30 punktów. Co, jeżeli trafiłby 
się jakiś punkt bardziej oddalony od średniej 
niż na dwa odchylenia standardowe? To nic 
strasznego, warto zastanowić się na ile to 
jest prawdopodobne oraz czy nie zaistniały 
jakieś warunki specjalne, które są tego wy-
tłumaczeniem. Widzimy, że nie dzieje się nic 
dziwnego ze zużyciem paliwa u tego kierow-
cy. Zmienność danych jest naturalna dla tego 
procesu. 

Często byłem pytany, ile danych potrzeba 
aby obliczyć średnią czy odchylenie standar-
dowe. Wiadomo, że im więcej danych uży-
jemy, tym bardziej będziemy pewni wyniku. 
Często jednak nie mamy komfortu posiada-
nia dużej puli wyników. Ja kierowałem się 
następującymi zasadami: 
• aby wyliczyć średnią starałem się użyć 

przynajmniej 9 punktów,
• aby wyliczyć odchylenie standardowe, po-

trzebujemy przynajmniej 30 punktów,
• aby zrozumieć kształt rozkładu naszych 

danych trzeba mieć przynajmniej 100 
punktów.
Dane wygenerowałem w  dodatku narzę-

dzi statystycznych w  najbardziej popular-
nym arkuszu kalkulacyjnym. Sprawdziłem 
również normalność tych danych w  narzę-
dziu online i stanowią one rozkład normalny. 
Online można znaleźć bardzo dużo narzędzi, 
które mogą nam pomóc w analizie danych. 

Regresja 

Jak śledzić zmiany przy naturalnej zmienno-
ści danych? 

Poniżej przedstawiam te same dane, ale 
dodałem lekki trend. Mógłby on odwzoro-
wać staranie kierowcy o ograniczenie zuży-
cia paliwa. Widać, że pomimo trendu można 
obserwować naturalną zmienność procesu. 
Patrząc na to jednak z innej strony, pomimo 

Szef pomyślał – OK, jest super. Przez kolejne 
cztery tygodnie kierowca obniża zużycie. Ku-
puję szampana, będzie premia! 

W kolejnym tygodniu kierownik zobaczył 
dane jak na rysunku Wykres kontrolny 2. 

Pomyślał – co? To największe spalanie 
od początku pracy! Ledwo poczuł się pewnie 
w firmie, a  już kradnie paliwo, na pewno do 
prywatnego auta!

Kierownik w  firmie transportowej zdecydo-
wał, że będzie monitorować zużycie paliwa 
poszczególnych kierowców w  firmie. Może 
to posłużyć do naliczania premii za oszczęd-
ną jazdę. W tym samym czasie firma zatrud-
niła nowego kierowcę. Kierownik przyjrzał się 
średniemu zużyciu paliwa tego kierowcy za 
pierwsze pięć tygodni pracy, a wyglądał on 
tak, jak na rysunku Wykres kontrolny 1.
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Z dostępnych danych możemy sporządzić 
sobie histogram, aby poznać kształt roz-
kładu. On podpowie nam, jakie wartości są 
typowe i na ile prawdopodobne. Moim ulu-
bionym rodzajem wykresu do zrozumienia 
danych jest wykres prawdopodobieństwa. 
Ma on dwie osie: x – to nasz zakres danych, 
a y – to prawdopodobieństwo. Skala obu 
osi jest dobrana do kształtu rozkładu, aby 
nasze punkty układały się w linię prostą. 

• Możemy również użyć narzędzi dostęp-
nych online – dowiedzieć się jaki rozkład 
mają moje dane. Posiadając tę wiedzę, 
możemy już wyliczać prawdopodobień-
stwo przykładowych danych. 

• Możemy użyć programów komputero-
wych, które analizują dane statystyczne. 

• Inną opcją jest przekształcenie danych 
do rozkładu normalnego. Możemy wtedy 
je analizować jak normalne, a wyniki na-
szej analizy musimy znowu przekształcić 
na „język” naszych danych. 

Zawsze warto zastanowić się przez mo-
ment, „czy moje dane powinny mieć rozkład 
normalny?”. Jeżeli mają inny rozkład niż 
oczekujemy, to warto zastanowić się, dla-
czego tak jest. 

Po co to wiedzieć Project Managerowi? 
Uważam, że zrozumienie tych ogólnych 
zasad może pomóc PM-owi dość często, 
szczególnie w  projektach, których celem 
jest osiągnięcie przez jakiś proces mierzalnej 
wartości. Przy pisaniu Project Charter mo-
żemy wziąć pod uwagę występowanie natu-
ralnej zmienności procesu. Przy zamknięciu 
projektu możemy upewnić się w  poprawny 
sposób, że założenia zostały spełnione, zno-
wu – biorąc pod uwagę zmienność. Przy 
projektach poprawiających jakiś proces, na 
przykład projektach typu DMAIC, mamy 
narzędzia, aby zmierzyć stan rozważanego 
procesu przed i po wprowadzeniu zmian. 

spóźniać się do pracy nie częściej niż raz na 
100 dni. Jeżeli dokonalibyśmy w  tym przy-
padku takich obliczeń zakładając, że dane 
mają rozkład normalny, to spóźnialibyśmy 
się częściej niż zakładamy. Jest to spowo-
dowane brakiem symetryczności naszych 
danych i użyciem obliczeń, które do nich nie 
pasują. 

Podobny kształt ma również struktura 
wynagrodzeń. Minimum jest określone płacą 
minimalną. Jest też mała grupa społeczeń-
stwa, która zarabia bardzo dużo. Na tym 
przykładzie warto omówić główne cechy 
tego rozkładu. Dominanta to wartość, którą 
zarabia największa liczba ludzi. Mediana to 
wartość zarabiana przez „środkowego” pra-
cownika. Połowa ludzi zarabia mniej niż on, 
a połowa więcej. Jeżeli obliczylibyśmy śred-
nią arytmetyczną zarobków, to mam wraże-
nie, że nie powiedziałaby nam ona zbyt wiele. 
Jest tak, ponieważ jest ona zawyżana przez 
garstkę ludzi zarabiających niebotyczne 
kwoty. 

Inny przykład to czas, po jakim psują się 
urządzenia. Powinien mieć on rozkład We-
ibulla. Producentom zależy, żeby urządzenia 
nie psuły się na gwarancji, bo naprawy sta-
nowią ich koszt. Dla zachowania dobrej reno-
my firmy na rynku, produkt nie powinien się 
zepsuć też zaraz po gwarancji. Wszyscy zda-
jemy sobie sprawę, że bardzo mało kuchenek 
mikrofalowych, przetrwa pięć okresów gwa-
rancyjnych, powiedzmy 10 lat. Większość 
z nich prawdopodobnie zepsuje się może po 
sześciu latach… Co możemy zrobić jeżeli 
mamy do czynienia z danymi innymi niż nor-
malne? Zawsze możemy policzyć dominantę 
i medianę, to dwie ważne cechy. Jeżeli po-
trzebne jest nam lepsze zrozumienie zagad-
nienia, mamy do dyspozycji kilka opcji:
• Możemy analizować je graficznie – to naj-

prostsze, ale niezbyt naukowe podejście. 

obserwowanej zmienności, wciąż można do-
patrzeć się trendu. 

Najpopularniejszy na świecie arkusz kal-
kulacyjny pozwala łatwo dodać linię trendu. 
Może również podać jej równanie matema-
tyczne. Mając te dane jesteśmy już o  krok 
od obliczenia naturalnej zmienności naszego 
procesu, czyli odchylenia standardowego od 
linii trendu. 

Dane inne niż normalne

Częściej niż przypuszczałem mamy w życiu 
do czynienia z  danymi, które mają rozkład 
inny niż normalny. Dla mnie przykładem ta-
kich danych był mój czas dojazdu do biura 
przed pandemią. Zwykle zajmowało mi to 
około 32 minut. Czas ten dość często się 
wydłużał, jeżeli na trasie doszło do jakiejś 
stłuczki, która powodowała korki lub przy 
niesprzyjającej pogodzie. Podróż mogła 
wtedy trwać nawet ponad godzinę. Zdarza-
ło mi się również „zejść” do 28 minut, ale 
miało to miejsce, jeżeli jechałem do biura 
w weekend, lub poza godzinami szczytu. Na 
tym przykładzie widać, że nasz „dzwon” nie 
jest symetryczny, czyli mamy do czynienia 
z  rozkładem innym niż normalny. Widać to 
na wykresie:

Rysunek: Rozkład nienormalny

Widać, że znacznie częściej czas mojego do-
jazdu do biura się wydłużał, a rzadko skracał 
poniżej wartości oczekiwanej. Rozumiejąc 
rozkład danych, możemy na przykład wyli-
czyć, o której godzinie musimy wyjechać, aby 

Project Manager w  SoftServe Poland, gdzie 
prowadzi projekty z  regionu EMEA. Inżynier 
Europejski, przez większość swojego rozwoju 
zawodowego związany z sektorem automotive. 
Obecnie z  zadowoleniem wykorzystuje swoje 
doświadczenie w branży IT. Certyfikowany Six 
Sigma Black Belt z pasją do statystyki i współ-
pracy z klientami. Prywatnie mąż i ojciec, pan 
dwóch psów oraz konstruktor motocykli cu-
stomowych.

Przemysław 
Świdliński
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potrzebom. Żadna autonomia tych „narzędzi” 
także nie wchodzi tutaj w grę – pracę inicju-
je i wykonuje człowiek.

Monte Carlo? Może innym razem!
Symulacja Monte Carlo jest rekomen-
dowana przez PMBOK® Guide, lecz, poza 
dużymi projektami inżynieryjnymi, nie 
jest zbyt popularna. Natomiast, nawet 
używana, bywa aplikowana niewłaści-
wie. Za główną tego przyczynę uważa 
się niezrozumienie jej przez kierowników 
projektów oraz poczucie dyskomfortu 
czy też niechęć do stosowania zaawan-
sowanych metod statystycznych.2

Eksploracja danych

To poziom drugi, związany z zapotrzebowa-
niem na większą ilość danych. W niektórych 
przypadkach musimy pozyskać dodatkowe 
informacje, z innych projektów, w tym dane 
historyczne. Zaczynamy stosować anali-
tykę w wersji zaawansowanej. Ta zaś może 

Patrząc z  ich perspektywy, wydaje się, iż 
można by wydzielić swego rodzaju poziomy 
kompleksowości tematyki będącej przed-
miotem dyskusji i  przyjrzeć się im szczegó-
łowo. 

Standardowe obliczenia

Na poziomie pierwszym posiadamy do-
stęp do typowych danych projektowych, na 
przykład wstępnie zdefiniowane wymagania, 
podstawy estymacji kosztów. Korzystamy 
ze standardowych metod statystycznych, 
przykładowo: średnia, wariancja lub prede-
finiowanych formuł dla np. PERT, EVM, CPI. 
Uruchamiamy je cyklicznie między innymi dla 
celów raportowania postępu prac, przewidy-
wania wybranych parametrów czy prostych 
symulacji. Nie wychodząc poza popularne 
metodyki zarządzania projektami, uznajemy, 
iż wystarcza nam to dla skutecznej realizacji 
projektu. Nie potrzebujemy również zaawan-
sowanego wsparcia analitycznego, ponieważ 
rekomendowane sposoby na przykład esty-
macji kosztów aż nadto odpowiadają naszym 

Tematyka zarządzania projektami obfitu-
je mnóstwem niezwykle interesujących 
aspektów. Jednym z  nich jest aplikacja 
statystyki, zaawansowanej analityki, 
uczenia maszynowego, programowania 
czy wreszcie sztucznej inteligencji. Co na-
wet inspiruje nas do zadania sobie pytania 
o  możliwość zastępowalności ludzkiego 
lidera projektu właśnie przez sztuczną, 
świadomą „maszynę”.

Jak więc wygląda kooperacja z  czymś1 tak 
wieloaspektowym? W  jakim kierunku zmie-
rza? Jakiego impaktu na zarządzanie projek-
tami możemy się spodziewać?

Aby odpowiedzieć na te pytania, wpro-
wadźmy do naszej dyskusji następujące wy-
miary:
• zakres – jakiego charakteru współpracy 

lub wsparcia poszukujemy?
• dane – jaka jest ich dostępność, wolumen 

oraz jakość?
• autonomia – jak dużo niezależności czy 

też decyzyjności jesteśmy w stanie dele-
gować? 
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Quo vadis, zarządzanie projektami?
Od statystyki do sztucznej inteligencji 
Michał Wieteska
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Powiedz mi, nad czym dziś 
pracujesz?
Uważa się, iż jednym z najbardziej zna-
czących osiągnięć w dziedzinie sztucznej 
inteligencji są właśnie chatboty. Mo-
głyby wspomóc znacząco kierownika 
projektu w  zadaniach związanych z  np. 
raportowaniem statusu prac.6 Obecnie 
programy te potrafią prowadzić konwer-
sacje i zadawać pytania, o to, nad czym 
pracuje zespół.7 Ponadto, dobrze inte-
grują się z narzędziami jak Ms Project czy 
Clarizen.

Sztuczna i świadoma 
inteligencja

Dotarliśmy wreszcie, do piątego pozio-
mu, najwyższego. Jest najciekawszy, choć 
i  najbardziej niepokojący, głównie z  racji 
mnóstwa wizjonerskich artykułów, dysku-
sji, często oderwanych od rzeczywistości. 
Często sugerujących, iż wkrótce „maszyna” 
zastąpi kierownika projektu, czyli samo-
dzielnie poprowadzi projekt. A to oznacza, że 
wcześniej zdała test Turinga! Test ten, jest 
sposobem „określania zdolności maszyny do 
posługiwania się językiem naturalnym i  po-
średnio mającym dowodzić opanowania przez 
nią umiejętności myślenia w sposób podobny 
do ludzkiego”.8

W praktyce nie ma jeszcze takich maszyn, 
choć najlepszej do sukcesu zabrakło 4 punkty 
procentowe.9 W ostatnich latach osiągnięto 
zauważalny progres i  pojawiły się duże na-
dzieje, ale wyzwanie jest jednak przeogrom-
ne! Szczególnie w  zarządzaniu projektami 
dotyczyłoby to umiejętności swobodnego 
wykorzystania danych, osiągnięcia samo-
dzielności, jaką posiadają kierownicy pro-

jakości etc., zanim będą mieć one szansę 
wystąpienia. Niemal cała praca jest wykony-
wana przez automat, zaś kierownik projektu 
otrzymuje konkretne wartości obliczonych 
parametrów.

Ile to story points? Zapytaj 
maszynę!
Z  sukcesem sięgnięto po deep learning 
do estymacji zgłoszeń (tickets) tj. na-
kładu pracy potrzebnej do zrealizowania 
konkretnych wymagań w projekcie, mie-
rzonej wg wartości story points. Udało 
się zbudować i  przetestować rozwiąza-
nie, które byłoby istotną pomocą, w tego 
rodzaju aktywności. Warto wspomnieć, 
że aby nauczyć system umiejętności wy-
ceny, przetworzono dane z  co najmniej 
81 projektów software’owych.5

Automatyzacja i wąska 
autonomia

Poziom czwarty jest już tym, na którym 
szukamy inteligentnych algorytmów i  roz-
wiązań; w  zasadzie „maszyn-programów”. 
Mogłyby one spróbować wykonać za nas ja-
kieś zadanie. No, na pewno nie tak solidnie 
jak my sami, i nie tak kompleksowe zadanie, 
jednakże oferując poważne odciążenie. To 
byłaby forma sztucznej inteligencji (AI), któ-
ra rozumie na przykład tekst i posiada umie-
jętność jego przetwarzania (natural language 
processing). Do pewnego stopnia potrafi też 
samodzielnie podejmować decyzje. Nie my-
ślimy tutaj jeszcze o rozwiązaniu docelowym, 
jakim byłyby maszyny zarządzające całym 
projektem. Musimy zadowolić się czymś in-
nym, mianowicie dość obiecującym rozwią-
zaniem w postaci chatbotów.

obejmować na przykład analizę zależności 
między wymaganiami, badanie ryzyka czy 
optymalizację zasobów. Bardzo pomocna 
jest także w  ekstrakcji informacji z  więk-
szych, ustrukturyzowanych i  nieustruktury-
zowanych zbiorów. Analizy te, nawet jeśli 
wymagają znaczącego zaangażowania, są 
przeważnie tematami ad-hoc. Zatem raczej 
nie ma mowy o  ich automatyzacji oraz au-
tonomiczności działań maszyny. Zazwyczaj 
mają na celu odkrywanie wiedzy (knowledge 
discovery) i wspomaganie podejmowania de-
cyzji projektowych (informed decisions). 

Lessons learned? Dziękuję, 
nie mam czasu!
Zazwyczaj organizacje gromadzą lekcje 
z  projektów, lecz często wyzwaniem 
jest zapoznanie się z nimi. Jak to zrobić 
efektywnie? Do realizacji tego zadania 
zastosowano technikę eksploracji da-
nych tekstowych (text mining). Celem 
identyfikacji dobrych i  złych praktyk, 
przetworzono 50 tego typu dokumen-
tów, o objętości do 25 stron, uzyskanych 
z projektów budowlanych.3

W  innym przypadku, użyto text mining 
do oceny ryzyka opóźnienia w  harmo-
nogramie. Tutaj, obok dokumentów 
lessons learned włączono te dotyczące 
zakresu; w sumie blisko 2000 stron z 13 
projektów.4

W  rezultacie znacznie skróciło to czas 
dostępu do wartościowej wiedzy i  wy-
ciągnięcia wniosków na przyszłość.

Zaawansowane 
algorytmy

Na trzecim poziomie potrzebujemy nowych 
źródeł i  jeszcze więcej danych. W porówna-
niu do poprzednich etapów, nasz apetyt na 
zastosowanie bardziej wyspecjalizowanych 
metod ich obróbki rośnie. Aplikujemy na 
przykład uczenie maszynowe (machine le-
arning), w  tym sieci neuronowe (neural ne-
tworks) czy uczenie głębokie (deep learning). 
Z  tym, że nadal podejmowanie decyzji nie 
jest autonomiczną cechą maszyny. Jednakże 
nie jesteśmy już tak bardzo na „nie”, ponie-
waż jej algorytmy poprawiają się nieustannie 
poprzez samouczenie. Zatem wyniki, które 
otrzymujemy, stają się coraz bardziej godne 
zaufania. Mogą to być na przykład rekomen-
dacje mitygacji ryzyka, predykcje. Ponadto, 
identyfikacja takich zdarzeń, jak odchylenia 
od harmonogramu, naruszenia standardów 
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Choć głównie związany jest z  zarządzaniem 
projektami i portfolio projektów, to ma też do 
czynienia z analizą i wizualizacją danych. Do-
świadczenie zawodowe zdobywał w branżach 
IT (dostarczanie informacji) oraz finansowej. 
Obok certyfikatu PMP, posiada m.in. Enterpri-
se Big Data Professional (APMG) oraz Associa-
te Systems Engineering Professional (INCOSE). 
W wolnych chwilach angażuje się wolontariat, 
na przykład jako asesor w IPMA Project Excel-
lence Award, recenzowanie standardów PMI. 
Lubi jazz oraz dobre kino.

Michał 
Wieteska

to będzie nowa kompetencja? Na pewno! 
I to się już dzieje. 

Innym aspektem jest natomiast kwestia – 
jak zmieni się rola kierownika projektu? Od-
powiedź jest trudna. Prowadzone badania 
dają do myślenia, że impakt jednak wystąpi, 
lecz nadal za wcześnie, by mówić o jego cha-
rakterze. 
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tu. Przykładowo, zaczynając od niektórych 
dodatków do Jiry, a kończąc na wirtualnych 
asystentach zarządzania projektami jak Lili.

Co automatyzować?
Natomiast, jeśli by zapytać, w  jakich kon-
kretnie tematach AI mogłaby pomóc kierow-
nikom projektów, to powinniśmy wyjść od 
pewnej zasady. Otóż te procesy, które wyko-
rzystują dane mogą z użyciem AI zostać zau-
tomatyzowane. Przykładem tego może być 
tworzenie WBS, estymowanie czasu trwania 
działań, czy budowanie i monitorowanie har-
monogramu. Natomiast z  perspektywy 10 
obszarów wiedzy (wg PMI) mogłyby to być 
w szczególności zarządzanie kosztami, cza-
sem oraz ryzykiem.11

Co z kompetencjami i rolą kierownika 
projektu?
Pomimo, iż wiele rozwiązań zaimplemento-
wano już w programach do zarządzania, na 
przykład analizę Monte Carlo w  Primavera 
Risk, to nieraz pojawi się konieczność wy-
konania ekstra analiz. Z  tego względu, nie-
które z umiejętności kierowników projektów 
w omawianym tutaj obszarze być może będą 
dotyczyć nie tylko zdolności analitycznych, 
lecz również i programowania.12 Zatem, mo-
żemy mieć do czynienia z rozszerzeniem tych 
kompetencji, które w  szczególności mogą 
być pomocne w  automatyzacji powtarzal-
nych działań.

A  czy spowoduje to, że będziemy musieli 
nauczyć się współpracować z takimi „inteli-
gentnymi” narzędziami lub maszynami – czy 

jektów oraz zrozumienia kontekstu projektu. 
Operacyjnie, realizacji takich zadań jak bu-
dowanie zespołu, prowadzenie negocjacji czy 
dokonywania wyborów uwzględniając czyn-
niki etyczne.

Poznajmy Lili!
Ciekawym narzędziem, tzw. virtual as-
sistant, dla wsparcia zarządzania pro-
jektami jest Lili. Potrafi eksplorować 
olbrzymie ilości danych, także nieustruk-
turyzowanych, i w różnych formatach – 
w tym popularnych jak np. doc, xls czy 
ppt, o  różnym przeznaczeniu i  zawar-
tości np. rejestr ryzyka, komunikacja 
emailowa, harmonogram, techniczne 
raporty. Celuje w  wykrycie problemów, 
np. opóźnień w  projekcie, zanim staną 
się one faktem. Ponadto potrafi budo-
wać łatwą w dostępie bazę wiedzy pro-
jektowej.10

Quo vadis...

Nie ulega wątpliwości, że zmierzamy dyna-
micznie w kierunku interesujących zmian. 

Co nas czeka? 
Wydaje się, iż dalszy rozwój w kierunku zau-
tomatyzowanego zarządzania projektami, 
ze wsparciem sztucznej inteligencji. Można 
przyjąć, że ten trend będzie mocno konty-
nuowany. Już teraz istnieje kilka ciekawych 
i  zaakceptowanych w  praktyce narzędzi 
potrafiących, zgodnie z  tym podejściem, 
skutecznie wspierać kierownika projek-
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effective (or ineffective) they are. Without 
positive interactions, coaching suffers, em-
ployee engagement dives, and the ability to 
influence disappears. 

Leadership skills critical 
for future success

Over the next three years, leaders see their 
organizations undergoing rapid transforma-
tion. As a  result, they place a high priority 
on the skills that will enable them to line up 
both the technology and people resources 
they’ll need to make that transformation 
a success.

According to Global Leadership Forecast 
2021, fewer than half of leaders feel they 
are effective in most of these skills. Even 
worse, they aren’t getting development in 
the skills they need most urgently, as shown 
in the top left quadrant of the grid (Figure 1). 
Only 28% of leaders say they are currently 
being developed in any of these areas. 

At the top of the list is identifying and 
developing future talent, as companies are 
increasingly concerned about their bench 
strength to meet new challenges. In line 

they saw how hard other leaders are working 
as well. As a  result, they were more gener-
ous in their quality ratings. 

Start with Empathy 

Beyond empathy, leaders’ ability to man-
age the flow of work is most critical. Ex-
cellent skills in coaching and delegation 
ensure that people are getting the right 
amount of work and resources to complete 
it. In addition, leaders’ ability to influence 
others plays a major role in helping to prior-
itize work and energize teams around com-
mon goals. 

In looking at the leadership skills that dif-
ferentiate high-performing companies from 
low performers, the three biggest areas are 
leading change, coaching and delegation, 
and building partnerships. These capabil-
ities point out that great leaders don’t just 
lead. They also collaborate, partner, and 
bring people with them. Great leaders cre-
ate followership. Effective interactions are 
what make up the core of leadership. 

The moments that leaders can connect 
and the conversations they have with team 
members, peers, and customers define how 

The COVID-19 pandemic has disrupted 
human societies around the world. This 
public health emergency was followed 
by a  significant loss of human life; the 
ensuing social restrictions led to loss of 
employment, lack of interactions, and 
burgeoning psychological distress. As 
physical distancing regulations were in-
troduced to manage outbreaks, individ-
uals, groups, and communities engaged 
extensively on social media to express 
their thoughts and emotions. 

Pandemic is the true test of leadership. In 
our darkest moments, we look to our leaders 
to find the light. Leaders must demonstrate 
vision, purpose, courage, and strength to 
move forward without a clear roadmap. 

This ability to embrace uncertainty and 
develop new skills rapidly will be the hall-
mark of great leadership in the years ahead. 
Meanwhile, leaders who continue business 
as usual will be your greatest risk. 

According to Global Leadership Forecast 
2021 leaders found themselves working 
harder than ever to pivot the business, while 
trying to show empathy and connect with 
their teams on a  more human level. And 
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3. Optimizes talent:  They motivate others 
and support their growth, and they join 
forces for collective success across differ-
ences.

4. Applies an adaptive mindset: They take 
a  broad worldview, adapt their approach 
to suit the situation and innovate by lev-
eraging differences.

5. Achieves transformation: They are willing 
to confront difficult topics, bringing people 
of all backgrounds along to achieve results.

So what now? 

What you are going to do as a leader, poten-
tial leader?

One of Banksy’s pieces, entitled Mobile 
Lovers references to modern technology 
that warns us to be conscious of what we’re 
spending our time and attention on. Noth-
ing that exists on a screen is more important 
than what is happening right in front of us. 
By being constantly preoccupied, we could 
miss out on meaningful opportunities and 
connection with others. 

Korn Ferry Institute has developed the In-
clusive Leader Model, based on the analysis 
of more than 3 million leadership assess-
ments, thousands of in-depth interviews and 
a series of focus groups. This model reflects 
three expanding spheres of impact, flow-
ing from self, team and organization, which 
revolve around three key concepts: traits, 
competencies and biography.

Traits focus on who a person is. They in-
clude an individual’s personality, sense of 
purpose and values that indicate a person’s 
preferences and explain the leader’s disposi-
tion toward differences. The model identified 
five clear trait clusters that inclusive leaders 
possess:
1. Authenticity: Acting with humility, set-

ting aside your ego and establishing trust 
in the face of opposing beliefs, values or 
perspectives.

2. Emotional resilience: The ability to re-
main composed in the face of adversity 
and difficulty around differences.

3. Inquisitiveness: Openness to differences, 
curiosity and empathy.

4. Self-assurance: A  stance of confidence 
and optimism.

5. Flexibility: The ability to tolerate ambigu-
ity and to be adaptable to diverse needs.

Together, these five traits form the founda-
tion for inclusive leadership. Competencies, 
which are skill based, focus on what people 
do. Here are the five clusters of competen-
cies that are part of the Inclusive Leader 
Model:
1. Builds interpersonal trust: They are hon-

est and follow through, and they establish 
a rapport by finding common ground while 
valuing perspectives that differ from theirs.

2. Integrates diverse perspectives: They 
consider all points of view and others’ 
needs, and they skillfully navigate conflict.

with that, managing successful change will 
be a top priority. 

Inclusive Leader – 
leadership style in the 
heart of changes

Inclusive leadership behaviors are about how 
to be a successful leader in these tumultu-
ous times. For the 21st century leader of the 
future, inclusiveness is the new currency 
of power: influence and effectiveness. It is 
the catalyst for unleashing talent to the 
fullness of its potential – the power of us 
all – which in turn provides the jet fuel that 
companies require to seize unprecedented 
opportunities.

DIVERSITY is about getting a mix 
of different people in the team

INCLUSION is about ensuring 
that mix is working well

EQUITY is fulfilling the promise 
that they all have equal access, 
opportunity, support, and rewards.

Inclusive leadership allows for more effective 
leadership across the board while still being 
change agents in addressing specific diversi-
ty and inclusion challenges. Inclusive leaders 
can be effective advocates for diversity, fully 
embracing the business. They can champion 
initiatives that make inclusion an organiza-
tional priority by ensuring they are addressing 
both behavioral and structural inclusion. 

Being an effective inclusive leader re-
quires specific skills, mindsets, experiences, 
and self-knowledge. These attributes can be 
defined, measured, assessed, coached, and 
developed. 
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Figure 1. Where Leaders Need Help the Most
Source: Global Leadership Forecast 2021, ©Development Dimensions International, Inc., 2021
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wane jako spójna całość, w której wszystkie 
podsystemy są sztywno ze sobą połączone.

Wprowadzenie zmian w  jednym podsys-
temie wymaga przebudowania całości, a co 
za tym idzie dodatkowych testów, audytów 
bezpieczeństwa, oraz kooperacji wielu osób.

Ze względu na wysokie koszty i ryzyko ta-
kich działań, monolity bywają aktualizowane 
relatywnie rzadko.

Metodyki zwinne przesuwają obiekt na-
szych zainteresowań z gotowych produktów 
na potrzeby użytkowników i funkcje, które do-
starcza im produkt. Celem jest szybko reago-
wać na potrzeby rynku i dostarczać jakościowe 
rozwiązania wtedy, gdy klient ich potrzebuje, 
a nie raz do roku podczas aktualizacji.

W  odpowiedzi na to, zamiast zespołów 
odpowiedzialnych za poszczególne etapy 
realizacji procesu wydawniczego (wytwa-
rzanie oprogramowania, testowanie, audyty 
bezpieczeństwa, wdrożenie) mamy do czy-
nienia z zespołami odpowiedzialnymi za po-
szczególne cechy produktu. Takie niezależne 
zespoły mogą wprowadzać swoje zmiany 
z  różną szybkością. W  jaki sposób więc 
skoordynować wydania produktu tak, by 
wszystkie te zmiany połączyć?

Tu właśnie możemy zaobserwować dzia-
łanie prawa Conway’a. By zapewnić nie-
zależność zespołów warto skupić się na 
niezależności podsystemów, które te zespo-
ły wytwarzają.

W ten sposób sztywne połączenia ustępu-
ją miejsca połączeniom bardziej elastycznym. 

kowania. W ten sposób funkcjonują projekty 
IT zarządzane w stylu waterfall.

Ponieważ analogie często działają tylko 
powierzchownie, szybko okazało się że bu-
dowanie oprogramowania nie ma tak wiele 
wspólnego z  budowaniem katedr jak się 
wydawało.

Budynki z kamienia, drewna i stali zwykle 
stawia się w  stabilnym otoczeniu. Materia-
ły wykorzystane do budowy są wytrzymałe 
na zużycie. Użytkownicy tych budynków 
zdają sobie sprawę z kosztów, jakie pociąga 
za sobą każda przeróbka i  nie proszą archi-
tekta i wykonawców o przebudowę co kilka 
miesięcy.

Dokładnie odwrotnie jest z oprogramowa-
niem. Otoczenie jest niestabilne, materiały 
rzadko kiedy mają długą gwarancję, a użyt-
kownicy wiedząc, że zmiany są relatywnie 
tanie, bardzo często domagają się zmian. Na 
domiar złego, konkurencja na rynku może 
przyspieszać wymuszanie tych zmian ofe-
rując podobne produkty o pewnych dodatko-
wych funkcjach.

Świat (biznesowy) się 
zmienia

Odpowiedzią na ten brak stabilności są 
metodyki zwinnego zarządzania projektami, 
które zaczęły się pojawiać na początku XXI 
wieku.

Programowym odpowiednikiem katedr 
są tak zwane monolity. Aplikacje projekto-

W  projektach IT bardzo powszechne jest 
spoglądanie na to, co i  jak robią najwięk-
si gracze na rynku. Lubimy powoływać 
się na historie gigantów, często nawet 
nie zastanawiając się nad tym, ile w nich 
prawdy. Spotify ma znakomitą kulturę 
bo opiera zarządzanie na Tribes i  Squads. 
Google skaluje się świetnie bo używa 
Kubernetes. Netflix działa doskonale bo 
bazuje na mikrousługach. Właśnie, mikro-
usługach. Przyjrzyjmy się bliżej temu czym 
są i w czym pomagają mikrousługi (znane 
również jako microservices).

Melvin Conway, programista, hacker i  wy-
kładowca, powiedział w 1967 roku że „Każda 
organizacja projektująca (szeroko definiowa-
ny) system stworzy projekt, którego struktura 
jest kopią struktury komunikacyjnej organiza-
cji”. To powiedzenie jest do dziś znane jako 
prawo Conway’a.

Czym jest architektura 
oprogramowania?

Architektura oprogramowania klasycznie 
opierała się na architekturze w tradycyjnym 
znaczeniu tego słowa. Architekt planował, 
jak cały system będzie wyglądał, dzielił ca-
łość na podsystemy, a następnie wyszkoleni 
eksperci zajmowali się wytwarzaniem swo-
ich części danych podsystemów.

Gdy całość była gotowa, następowała 
kontrola jakości i oddanie systemu do użyt-
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Chętnie automatyzuje nudne czynności. Kodu-
je od 10 roku życia. Lubi tworzyć proste rozwią-
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i ćwiczenie parkour.
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istniejącego monolitu. Gdy okaże się, że 
można je wydzielić, będzie to dobry moment 
by pomyśleć o osobnych mikrousługach.

Warto uczyć się od innych i obserwować 
trendy. Zanim jednak zaczniemy naśladować 
Google, Spotify, czy Netflix zastanówmy się, 
czy rozwiązujemy takie same problemy jak 
oni. Rozwiązania rodem z  Formuły 1 mogą 
robić wrażenie, ale wątpię czy przyniosą po-
zytywne rezultaty, jeśli zastosujemy je pod-
czas jazdy po mieście. 

nych standardów, różnych systemów budo-
wania, różnych języków programowania. Gdy 
trzeba było szukać przyczyn nieoczekiwa-
nych zachowań w kilku z nich, sprawa sta-
wała się co najmniej ciekawa. Firma zresztą 
nie miała kilkudziesięciu zespołów projek-
towych, cały dział rozwoju oprogramowania 
miał mniej pracowników niż wynosiła liczba 
mikrousług. Niektóre z  nich potrafiły więc 
być dość zaniedbane.

Kiedy zdecydować się na 
mikrousługi?

Czy zatem warto przestawić się na mikro-
usługi? By znaleźć odpowiedź na to pytanie 
trzeba zastanowić się nie tyle nad kwestia-
mi technicznymi projektu, co nad strukturą 
jego organizacji. Odgórny przykaz „piszmy 
teraz mikrousługi”, który nie bierze pod uwa-
gę zmian organizacyjnych, może skończyć 
się katastrofą o  wiele gorszą niż klasyczny 
monolit.

Jeśli praktyki z pracy nad monolitem prze-
niesiemy do budowania systemu rozproszo-
nego to, co otrzymamy, nie będzie w żadnym 
stopniu mikrousługami. Dostaniemy tak 
zwany rozproszony monolit, który łączy 
w sobie najgorsze cechy z obu podejść. Jest 
to system, który wykazuje cechy systemu 
rozproszonego, jednak jego komponenty są 
na tyle ściśle ze sobą powiązane, że wyma-
gana jest ich skoordynowana aktualizacja. 
Nie dość, że narzut techniczny zwiększy 
koszty utrzymania takiego systemu, to ko-
nieczność synchronizacji wydań sprawi, że 
nie uzyskamy żadnych korzyści związanych 
ze zwinnością.

Tu wracamy do tematu naśladownictwa. 
Najwięksi gracze na rynku nie mają problemu 
z  tym, by zatrudnić ekspertów o wielu róż-
nych kompetencjach. Narzut organizacyjny 
również nie jest im straszny, bo są w stanie 
sobie na to pozwolić. Przy pewnej skali dzia-
łań wymienione ograniczenia przestają mieć 
dominujące znaczenie. Częstsze wydania 
i  zbieranie informacji zwrotnej z  wielu te-
stów pozwala im lepiej dostosować produkt 
do wymagań rynku, a przez to zwiększyć do-
chody.

Jeśli jednak nie pracujesz dla technolo-
gicznego giganta, to wspomniane ogranicze-
nia mikrousług będą mocno dawać Ci się we 
znaki. Rozbijanie monolitów warto zacząć 
od zmian w strukturach organizacji. Zamiast 
przechodzić od razu do rozproszonych mikro-
usług, można skupić się na lepszym oddzie-
leniu istniejących podsystemów w  obrębie 

Zmiany w  podsystemie obsługi podcastów 
nie wpływają na zmiany w  pozostałych 
podsystemach. Każdy podsystem można te-
stować i poddawać audytowi osobno. Testy 
integracyjne zapewniają, że po wdrożeniu 
takiego zaktualizowanego podsystemu, po-
zostałe podsystemy w żaden sposób nie od-
czują tej zmiany.

Oto mikrousługi

Taką kolekcję niezależnych od siebie w  du-
żej mierze podsystemów nazywamy właśnie 
mikrousługami. Zamiast wytwarzać cały 
odbiornik radiowy, wytwarzamy poszczegól-
ne komponenty, które na ten odbiornik się 
składają: osobny system kontroli głośności, 
osobny dla fal krótkich, osobny dla fal dłu-
gich, osobny odpowiedzialny za zapamięty-
wanie częstotliwości.

Mikrousługi są lepiej dostosowane do 
zwinnie rozwijanego oprogramowania. 
Pozwalają na niezależność zespołów pracu-
jących nad poszczególnymi funkcjami syste-
mu. Umożliwiają wybór odpowiednich metod 
i narzędzi do rozwiązania danego problemu. 
Integracje i  wdrożenia można przeprowa-
dzać częściej, co pozwala otrzymywać wię-
cej informacji zwrotnych od klientów.

O powyższych zaletach mikrousług może-
my usłyszeć dosyć często, rzadziej niestety 
wspomina się o  ich kosztach. Rozwijanie 
mikrousług wymaga sporego narzutu orga-
nizacyjnego. Jeśli przy monolicie wystarczą 
dwie osoby odpowiedzialne za zapewnianie 
jakości (Quality Assurance – QA) to przy mi-
krousługach każdy zespół projektowy będzie 
potrzebował przynajmniej jednej osoby zaj-
mującej się zapewnieniem jakości. Podobnie 
z każdą inną specjalizacją, która bierze udział 
w procesie rozwoju oprogramowania.

Jeśli dodamy do tego fakt, że każdy ze-
spół może używać zupełnie innych narzę-
dzi, może okazać się, że otrzymamy silosy 
kompetencji. Członkowie poszczególnych 
zespołów projektowych nie będą w  stanie 
pracować nad żadnym innym projektem 
bez odpowiedniego przeszkolenia. Jeśli kilka 
osób odejdzie z zespołu w tym samym cza-
sie, może się zdarzyć, że w całej firmie nikt 
nie wie jak działa dany podsystem! 

Narzut występuje również na poziomie 
technicznym: niezależne usługi wymagają 
zwykle większych zasobów oraz więcej pa-
sma poświęconego na komunikację.

Miałem okazję współpracować z  firmą, 
która utrzymywała kilkadziesiąt mikrousług. 
Każda z nich była pisana korzystając z  róż-

Powyższe refleksje to wgląd w jeden z te-
matów przewodnich tegorocznej edycji 
AgileByExample, największej konferen-
cji w Polsce dotyczącej zwinnych technik 
zarządzania. 
W  tym roku prelegenci i  uczestnicy 
AgileByExample będą przyglądać się 
zjawiskom wpływającym na rolę agile 
w developmencie – czy i jak agile poma-
ga developerom w  pracy? Jak pogodzić 
perspektywy Product Ownerów i  Proj-
ect Managerów? Jak wprowadzać agile 
w globalnie zarządzanych zespołach? Jak 
radzić sobie wobec nagłych, niespodzie-
wanych i mających ogromne konsekwen-
cje ogólnoświatowych wydarzeń, tzw. 
black swans? 
Wśród tegorocznych keynote speake-
rów znaleźli się Janet Gregory, Jeff Li-
ker, Roman Pichler i  Geoff Watts. Ci 
i  wielu innych inspirujących trenerów 
i praktyków agile będzie czekać na Was 
już 11-13 października 2021 r., by po-
dzielić się doświadczeniami i  dobrymi 
praktykami. Jednym z nich będzie Piotr 
Gaczkowski, autor powyższego artykułu, 
którego wystąpienie “Microservices vs 
Monoliths” będzie można obejrzeć i wy-
słuchać 12 października. Szczegóły moż-
na znaleźć na agilebyexample.com
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się”. Celem jest stworzenie solidnych pod-
staw, na których będzie można później bu-
dować dalszą wiedzę. To etap, na którym 
rozpoczyna się nauka technik i zrozumie-
nia filozofii rozwoju zgodnego ze zwinnym 
zdyscyplinowaniem. Materiał szkoleniowy 
obejmuje podstawy agile i  lean oraz ze-
stawu narzędzi Disciplined Agile i  wypo-
saża w  umiejętności wyboru najlepszego 
sposób pracy (WoW) w Twojej wyjątkowej 
sytuacji.

• Disciplined Agile Senior Scrum Master 
(DASSM) – odpowiada drugiemu stadium 
nauki, japońskie Ha oznacza „odłączyć się”. 
To etap refleksji i zadawania pytań, dlacze-
go strategie Disciplined Agile działają, dą-
żenia do ich zrozumienia oraz odpowiedzi, 
kiedy najlepiej je zastosować. Materiał 
szkoleniowy wzbogacony jest o  tematy 
przygotowujące do przewodzenia zwinny-
mi zespołami i skutecznego podejmowania 
bardziej złożonych i kluczowych inicjatyw 
dla swojej organizacji.

• Disciplined Agile Coach (DAC) – odpo-
wiada trzeciemu stadium nauki, japońskie 
Ri oznacza „przekroczyć, przewyższać”. 
Na tym etapie dąży się do poszerzenia 
i ciągłej poprawy technik Disciplined Agile 
oraz dzielenia się wiedzą z innymi. Szkole-
nie przygotowuje do wspierania organizacji 
w  procesie wprowadzania zmian i  trans-

Łatwo pogubić się w  ilości zwinnych prak-
tyk: Scrum, Kanban, Lean, DevOps, SAFe,  
a to jedynie niektóre z nich. Z pomocą przy-
chodzi Disciplined Agile, które łączy i porów-
nuje je ze sobą, stawiając momenty decyzyjne, 
pokazując zalety i wady danego rozwiązania, 
a  tym samym daje autonomię wyboru, pro-
wadzi zespoły i organizacje w kierunku zwin-
ności. Jednak nieprawdą byłoby stwierdzenie, 
że wejście w świat Disciplined Agile jest pro-
ste. Z pomocą przychodzą tutaj profesjonalne 
szkolenia, które już dzisiaj dostępne są na 
rynku.

Strategia programu 
certyfikacji oparta 
na sposobie uczenia się 
japońskiej sztuki walki 

Dzięki fuzji z  Disciplined Agile certyfikacja 
PMI rozszerzyła swoje portfolio o opcje zwią-
zane z  tym obszarem. Aby zrobić to w spo-
sób kompleksowy i  uporządkowany, a  tym 
samym odpowiedzieć na potrzeby różnych 
ról w organizacji, PMI proponuje czterostop-
niową ścieżkę certyfikacji związanej z Disci-
plined Agile:
• Disciplined Agile Scrum Master 

(DASM) – odpowiada pierwszemu sta-
dium nauki, japońskie Shu oznacza „uczyć 

Wśród profesjonalistów różne jest podej-
ście do certyfikacji: od zdecydowanych 
sceptyków świadomych, że sam papier 
lub oznaka nie świadczy o wiedzy, poprzez 
osoby lubiące wyznaczać sobie kamienie 
milowe w  postaci szkoleń i  rozwijać się 
w  ten sposób, po zagorzałych zwolenni-
ków dodających coraz to nowe tytuły do 
swojego nazwiska na popularnym serwisie 
społecznościowym.

Nie wiem, w  której grupie jesteś, ale 
z pewnością sytuacja każdego z nas jest wy-
jątkowa, więc każdy ma prawo do własnego 
zdania. Podobne podejście przyświeca Disci-
plined Agile – każdy zespół jest wyjątkowy, 
każdy więc powinien wybrać swój sposób 
pracy (ang. Choose Your WoW).

Waterfall is wonderful, 
it is just not enough

Project Management Institute (PMI) i  Di-
sciplined Agile (DA) połączyło swoje siły,  
aby odpowiedzieć na potrzeby dynamicznie 
zmieniającego się świata. Parafrazując słowa 
Marka Linesa, współzałożyciela Disciplined 
Agile, który powiedział: “Scrum is wonderful, 
it is just not enough”1, można powiedzieć, że 
PMI doszło do wniosku, że tradycyjne meto-
dy są wspaniałe, ale już po prostu niewystar-
czające.
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Certyfikacje Disciplined Agile – 
co powinieneś wiedzieć i od czego 
zacząć? 

Weronika Makać
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Zawodowo inżynier procesu oraz Scrum Ma-
ster z  pasją do zarządzania projektami. Entu-
zjastka idei nauki przez całe życie, ciągłego 
doskonalenia oraz Managementu 3.0. Lubiąca 
działać w  słusznej sprawie oraz inspirować 
do tego innych. Wolontariuszka PMI Poland 
Chapter, od początku związana z  projektem 
Disciplined Agile w Polsce. Chętnie podejmuje 
nowe wyzwania, kreatywnie rozwiązując pro-
blemy z dbałością o szczegóły. W wolnym cza-
sie chętnie gotuje i poznaje nieznane.

Weronika 
Makać

-certifications lub w wersji polskojęzycznej: 
pmi.org.pl, pod zakładką Disciplined Agile. 
W  momencie pisania tego artykułu certy-
fikacja DAC nie miała jeszcze dostępnego 
programu nauki, a  certyfikacja DAVSC była 
dostępna w  programie pilotażowym. Zapo-
znaj się z Tabelą 1., aby zweryfikować, jakie są 
wymagania na poszczególnym etapie certyfi-
kacji oraz jaka jest forma i droga do otrzyma-
nia certyfikatu.

W przypadku pytań – 
porozmawiajmy 

W  jaki sposób szkolenie przygotowujące do 
certyfikacji może pomóc Ci w  Twojej co-
dziennej pracy? Czy zapisanie się na kurs jest 
słuszną decyzją? Czy uzyskany tytuł po zda-
niu egzaminu zmieni ścieżkę Twojej kariery? 
Jeżeli w Twojej głowie pojawiają się pytania 
o  aspekty praktyczne lub o  doświadczenia 
osób, które certyfikację mają już za sobą – 
przychodzę z  interesującą propozycją. Wraz 
ze Społecznością Disciplined Agile serdecz-
nie zapraszamy na drugie wydarzenie online 
organizowane pod serią Disciplined Talks. 
Zapisz datę 27 września o  godzinie 18:00 
w  kalendarzu. Dalsze informacje znajdziesz 
na naszych Social Mediach: 

1. Kantorowicz D., Strefa PMI, nr 31, Scrum is 
wonderful, it is just not enough – interview with 
Mark Lines. Dostęp online: https://strefapmi.pl/
strefa-wywiadu/scrum-is-wonderful-it-is-just-

-not-enough/
2. Statystyki certyfikacji: https://www.projectma-

nagement.com/blog-post/69919/July-2021-P-
MI-Fact-File-Stats 

3. Statystyki certyfikacji Disciplined Agile w Pol-
sce: https://www.pmi.org/certifications/certifi-
cation-resources/registry 

i  wartościowych strategii zwinnego podej-
ścia, pomocnych w  dążeniu do zwinności 
biznesowej. Dosyć intuicyjne jest, że certy-
fikacje, w  których uzyskanie trzeba włożyć 
większy wysiłek, są bardziej szanowane. 
Z tego względu program certyfikacji DA jest 
drogą będącą procesem uczenia się, która nie 
kończy się na posiadaniu certyfikatu. Z zało-
żenia nauka jest ciągłym wysiłkiem, a osoby 
certyfikowane są zobowiązane do pomagania 
innym w  zdobywaniu nowych umiejętności 
i  wiedzy. Zadawanie pytań i  poszukiwanie 
odpowiedzi prowadzi do głębszego zrozumie-
nia, a tym samym jest pomocne zarówno dla 
ucznia, jak i nauczyciela. 

Disciplined Agile cały czas 
ewoluuje

Z  danych posiadanych na dzień 31 lipca 
2021 r., 1981 osób posiadało certyfikat 
DASM, a  certyfikat DASSM 1248 osób2. Co 
ciekawe, na chwilę obecną w Polsce 9 osób 
zarejestrowanych jest oficjalnie jako DASM, 
a 5 osób jako DASSM3. Disciplined Agile cały 
czas ewoluuje i  się rozwija. Najnowszych 
informacji na temat certyfikacji szukaj na 
stronie: www.pmi.org/certifications/agile-

formacji kulturowej przy użyciu narzędzi 
Disciplined Agile.

• Disciplined Agile Value Stream Consul-
tant (DAVSC) – podobnie jak DAC, odpo-
wiada mistrzowskiemu stopniowi wiedzy. 
Materiał szkoleniowy łącząc praktyki lean, 
ciągłego przepływu (ang. flow), teorii ogra-
niczeń (ang. Theory of Constraints) oraz roz-
woju organizacyjnego (ang. Organizational 
Development), daje narzędzia do optyma-
lizacji strumieni wartości w  całej organi-
zacji. Ten wysoki stopień zaawansowania 
umożliwia zbudowanie planu naprawczego 
dla organizacji, poprzez wykorzystanie naj-
bardziej skutecznych praktyk, uwzględnia-
jąc unikalne potrzeby i kulturę organizacji. 
Dodatkowo DAVSC pomaga organizacjom, 
aby samodzielnie kontynuowały proces 
doskonalenia się.

Zasady stojące za 
certyfikacją Disciplined 
Agile zapewniają jej jakość 

Rzeczą oczywistą jest, że certyfikacja musi 
przynosić wartość dla osoby certyfikującej 
się. W  przypadku programu certyfikacji DA 
kładzie się ogromny nacisk na naukę nowych 

ŚCIEŻKA 
CERTYFIKACJI

CEL CERTYFIKACJI WYMAGANIA
NASTĘPNE 

KROKI

DASM
Zrozumienie podstaw agile 
i zestawu narzędzi DA

• Brak wymagań odnośnie 
doświadczenia

• Dwudniowe szkolenie 
u kwalifikowanych partnerów 
lub dedykowany kurs online

• Zdanie egzaminu DASM

DASSM

DASSM

Nauka, jak stosować DA 
przy wyborze własnego 
sposobu pracy i przy 
przewodzeniu zespołami

• Dwa lata doświadczenia na 
stanowiskach liderskich agile

• Posiadanie podstaw z zakresu 
zestawu narzędzi DA

• Dwudniowe szkolenie 
u kwalifikowanych partnerów

• Zdanie egzaminu DASSM

DA 
Coach 
lub 
DAVSC

DA Coach

Nauka, jak szkolić zespoły 
w Twojej organizacji w celu 
osiągnięcia prawdziwej 
zwinności biznesowej

• Trzy lata doświadczenia w agile 
coachingu 

• Certyfikat DASSM
• Dwudniowe szkolenie 

u kwalifikowanych partnerów
• Zdanie egzaminu DA Coach

DAVSC

DAVSC

Nauka, jak przewodzić 
transformacji organizacji 
i przyspieszać dostarczanie 
wartości

• Trzy lata doświadczenia w agile 
• Certyfikat DASSM
• Trzydniowe szkolenie 

u kwalifikowanych partnerów
• Zdanie egzaminu DAVSC po min. 

3 miesiącach praktykowania 
wiedzy zdobytej na kursie

DA 
Coach

Tabela 1. Przegląd certyfikacji Disciplined Agile 
Źródło: opracowanie własne
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do branży IT łatwo było przyciągnąć talenty 
hasłami: „benefity” czy „imprezy integracyj-
ne”. Dzisiaj ta branża jest jedną z  trudniej-
szych. Dzisiaj trzeba postawić na merytorykę, 
rozwój, projekt dający wyzwania. To samo 
dotyczy zarządzania zespołem developer-
skim. Kiedyś rzucone hasło „idziemy na im-
prezę, firma stawia” to było coś, w zespole 
czuło się radość i  atmosferę oczekiwania 
na wspólne wyjście. Dzisiaj te same osoby 
mają już często rodziny, dzieci, pozapraco-
we obowiązki. Natomiast kolejne pokolenia 
mają inną wizję pracy, wyznają inne warto-
ści, mają inne oczekiwania – warto takie za-
chodzące zmiany obserwować, akceptować 
i dostosowywać swoje działania do tego, co 
mamy dziś, a nie kurczowo trzymać się tego, 
co działało kiedyś.

2. Czym zajmuje się 
Gosia?

Często jest tak, że każdy członek zespołu 
doskonale wie, kto jest w czym dobry, nad 

do fachowej literatury, wszechobecnych 
webinarach, lekcjach wyciągniętych ze 
spektakularnych upadków gigantów, błędy 
w zarządzaniu zespołem będą odchodzić do 
lamusa. Nic bardziej mylnego. Na co dzień 
wciąż obserwujemy to zjawisko – w firmach, 
w których pracujemy, w opowieściach zna-
jomych, w  komentarzach w  mediach spo-
łecznościowych. Mimo zdobywanej latami 
wiedzy, wielu managerów wciąż nie zmienia 
podejścia, aplikując stare metody do nowej 
rzeczywistości. To jeden z głównych mana-
gerskich grzechów, z  jakimi się spotykamy. 
Poniżej przedstawiam mój subiektywny ran-
king najczęściej popełnianych błędów w za-
rządzaniu zespołem.

1. Kiedyś działało

Jednym z  najczęstszych oraz najbardziej 
obfitym w  skutki błędów jest stosowanie 
starych, teoretycznie sprawdzonych metod 
do nowej rzeczywistości – to nie ma szans 
zadziałać. Dla przykładu, jeszcze 10 lat temu 

Jaki jest najczęstszy powód rozpadu ze-
społu, nawet tego najbardziej zgranego? 
Co demotywuje pracownika, nawet tego 
najbardziej zaangażowanego? I  wreszcie, 
jaka jest najczęstsza przyczyna konflik-
tów w załodze, nawet tej najbardziej zgod-
nej? Odpowiedź na wszystkie te pytania 
jest bardzo prosta – niewłaściwy czło-
wiek na stanowisku managera. 

Manager to kluczowa osoba scalająca ze-
spół, budująca jego morale, wspierająca roz-
wój poszczególnych członków, jak i  całego 
teamu. Jeśli w  tej roli obsadzimy niewła-
ściwą osobę, zespół budowany latami może 
szybko się rozpaść, zaangażowani pracowni-
cy stracić chęć do wychodzenia z inicjatywą, 
a zgrany niegdyś team – podzielić.

Niezależnie od branży, charakteru wyko-
nywanej pracy, wielkości zespołu, sytuacji 
w firmie czy na świecie – błędy popełniane 
przez managerów pozostają boleśnie nie-
zmienne. Wydawałoby się, że przy dostępie 
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subiektywny ranking najczęściej 
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Lider Zespołu Rekrutacji w  SoftServe Poland. 
Przez większość swojej kariery zawodowej 
związana z branżą IT. Na co dzień koordynuje 
pracę zespołu, a także tworzy plany i strategie 
rekrutacyjne w  odpowiedzi na potrzeby orga-
nizacji i warunki rynku IT. Absolwentka italia-
nistyki na Uniwersytecie Śląskim. Prywatnie 
mama, miłośniczka podróży i  domorosły cu-
kiernik.

Agnieszka 
Adamusińska

nie każdy może. Do tej roli, poza kompeten-
cjami twardymi, konieczna jest wspomnia-
na wcześniej pokora, szeroka perspektywa, 
umiejętność zadania sobie pytania, czy na 
pewno moja propozycja jest najlepsza. Jeśli 
manager nie posiada tych cech to odrzuca 
każdy pomysł zespołu na usprawnienie i zor-
ganizowanie pracy, wykorzystanie narzędzi, 
wypracowanie nowego modelu współpracy 
z innymi działami. Zamiast tego zawsze na-
rzuca swoje rozwiązania (nawet w kwestiach, 
z którymi na co dzień nie ma nic wspólnego). 
Jaki może być tego efekt? Z czasem nawet 
najbardziej zaangażowani członkowie zespo-
łu przestaną wychodzić z inicjatywą, uznając, 
że nie ma sensu marnować czasu i energii na 
coś, co za chwilę zostanie wyrzucone do ko-
sza bez wysłuchania argumentów. Zespołu 
należy słuchać, rozmawiać, brać pod uwagę 
jego perspektywę – i  w  kwestiach, w  któ-
rych jest to możliwe, pozwolić podjąć decy-
zję. Takie obdarzenie zaufaniem motywuje 
podwójnie i pozytywnie wpływa na poczucie 
odpowiedzialności za zespół, projekt, zada-
nia. Prawdziwym Liderem jest osoba, która 
jest także członkiem swojego zespołu.

Ostatnio wiele się mówi o zarządzaniu pro-
jektem i zespołem w czasie kryzysu. W moim 
odczuciu, dziś funkcjonujemy już nie tyle 
w czasach kryzysu, co w całkiem nowej rze-
czywistości, która zostanie z nami na dłużej. 
Nowa rzeczywistość wymaga od liderów za-
stosowania nowego podejścia, teraz bardziej 
niż kiedykolwiek konieczne jest wyciągnię-
cie lekcji i  nauka na błędach, najlepiej nie 
swoich, by utrzymać zespół. Ludzie, którzy 
nasz zespół tworzą, to nasz najcenniejszy 
kapitał i  jako managerowie powinniśmy 
o tym zawsze pamiętać. 

rozmowa. Przyjęcie strategii zamiatania pod 
dywan czy przeczekania może mieć skutek 
odwrotny do założonego, a  w  najgorszym 
scenariuszu – odejścia członków zespołu.

5. Ania dowozi

Ten błąd jest mocno powiązany z  błędem 
pt. „Czym zajmuje się Gosia”. Nieznajomość 
zespołu pod kątem mocnych i słabych stron, 
oczekiwań, preferencji dotyczących rodza-
jów zadań to jeden aspekt. Drugim jest brak 
wiedzy (lub zainteresowania) na temat tego, 
kto czym aktualnie się zajmuje i jak „przecią-
żeni” są poszczególni członkowie zespołu – 
tak, by nowe zadania rozdzielić równomiernie 
i  w  miarę możliwości „sprawiedliwie”. Naj-
gorszym błędem w  połączeniu tych dwóch 
punktów jest przydzielanie zadań osobom, 
na których wiemy, że możemy polegać. 
W  ten sposób te osoby zamiast być wyna-
gradzane za swoje podejście, zaangażowanie, 
profesjonalizm, w  zasadzie są krzywdzone 
liczbą zadań w  stosunku do innych człon-
ków zespołu. Za przykład posłuży mi zespół 
kierowany przez osobę, która nie miała do 
tego celu predyspozycji, a  wiele z  przyto-
czonych w tym artykule błędów popełniała 
notorycznie. Swoistą wisienką na torcie była 
sytuacja, w  której zespół zebrał się na od-
wagę, by powiedzieć managerowi, że nie jest 
zadowolony z obecnego stanu rzeczy. Ciche 
i nieśmiałe osoby zwróciły uwagę na fakt, że 
czują się niedoceniane, że nie dostają zadań 
na miarę swoich możliwości. Manager, chcąc 
temu zaradzić, ogłosił, że kwotę zapowiada-
nej wcześniej premii rozdziela równo pomię-
dzy wszystkich członków zespołu. Efekt? 
Osoby wcześniej obłożone pracą i  wyzwa-
niami zostały wynagrodzone niewspółmier-
nie do wykonywanych obowiązków. Osoby 
nieśmiałe wciąż nie otrzymywały wyczeki-
wanych, ambitnych zadań. Manager został 
ze zdemotywowanym zespołem, którego 
efektywność stopniowo spadała. Z  czasem 
nawarstwiające się od miesięcy problemy, 
ignorowane albo nawet prowokowane przez 
managera, doprowadziły do rozpadu teamu.

6. Mój pomysł jest lepszy 
niż Twój

Każdy z nas spotyka się z osobami, którym 
brak pokory, które przekonane są o  swojej 
nieomylności. Przyzwyczajamy się do tego, 
z  czasem nawet nie zwracamy już na to 
uwagi. Do czasu, gdy tą osobą nie jest nasz 
manager... Nie każdy musi być managerem, 

jakimi zadaniami lubi pracować, w  jakim 
kierunku chce się rozwijać. Niestety, równie 
często jest tak, że nie wie tego sam manager, 
ponieważ nie zadał sobie trudu, aby poznać 
swój zespół, bo jego wizja zarządzania jasno 
mówi: „każdy ma dowozić i  na tym koniec”. 
Czy nie byłoby efektywniej, gdyby każdy ro-
bił to, w czym jest dobry? Czy pracownik nie 
były bardziej zmotywowany, gdyby dostawał 
zadania dające mu szansę wykazać się? Czy 
rotacja w zespole nie byłaby mniejsza, gdyby 
jego członkowie wiedzieli, że managerowi 
zależy na ich rozwoju i  będzie ich wspierał 
na każdym etapie ich kariery? Przecież stały 
zespół, szybkość wykonywania zadań i mo-
tywacja do pracy w dużej mierze przyczyniają 
się do wyników, dlaczego więc managerowie 
tak często o tym zapominają?

3. Dojrzały zespół sam się 
zorganizuje

Niezależnie od tego, czy przywołam przykład 
zespołu programistycznego, księgowego czy 
rekrutacyjnego, wniosek zawsze będzie ten 
sam: nawet zespół złożony z  doświadczo-
nych specjalistów potrzebuje sternika. Ktoś 
musi wziąć na siebie odpowiedzialność, roz-
dzielić zadania, przypilnować ich statusu, 
monitorować potencjalne ryzyka. Jeśli nie 
zrobi tego manager, ani nie wyznaczy nikogo 
z zespołu, kto miałby przejąć te obowiązki – 
efekty mogą pozostawić wiele do życzenia.

4. Jak o tym 
nie porozmawiamy, 
to problemu nie będzie

Nikt z nas nie lubi przeprowadzać trudnych 
rozmów. Pełniąc stanowisko liderskie, trze-
ba się jednak liczyć z tym, że nadejdzie taki 
moment, gdy konieczne okaże się to, aby 
kogoś upomnieć, przekazać mu negatyw-
ny feedback, a nawet zwolnić. Są sytuacje, 
w  których po prostu trzeba to zrobić. Dla 
dobra pracownika, który ma szansę popraco-
wać nad tym, na co zwróciliśmy uwagę. Dla 
dobra zespołu, który może w końcu efektyw-
nie pracować bez leniwego, niekompetent-
nego czy konfliktowego kolegi. Najgorsze, co 
w takiej sytuacji można zrobić, i co niestety 
można często zaobserwować, to brak jakiej-
kolwiek reakcji ze strony managera – jakby 
próbował przeczekać, mając nadzieję, że 
sytuacja sama się rozwiąże. Problemy same 
się nie rozwiązują. W rozwiązywaniu proble-
mów, jak i ogólnie w zarządzaniu zespołem, 
kluczowa jest komunikacja, szczera, otwarta 
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W  celu zaprojektowania pierwszego mo-
delu biznesowego musieliśmy zapoznać 
się z  szerokim zestawem technik, narzędzi 
i  terminologii DDD. Siłą rzeczy przyszedł 
czas na zapoznanie się z „biblią” DDD, czyli 
książką Domain-Driven Design Erica Evan-
sa. Jest to obszerna literatura omawiająca 
aspekty DDD zarówno bardzo ogólnie, jak 
i  na poziomie technicznej szczegółowości. 
W  tym miejscu trafiliśmy na pierwszą 
przeszkodę: czas i motywację do zgłębienia 
ciężkiej lektury. Dalsze promowanie nowego 
podejścia w  firmie wymagało znalezienia 
innych źródeł wiedzy, tj. opisanych w inter-
necie technik DDD, czy filmów przedstawia-
jących tę tematykę w  bardziej przystępny 
sposób. Po przejściu powyższego procesu 
nauki, dotarliśmy do jego kulminacji, czy-
li pierwszego otwartego warsztatu DDD. 
Mogły w  nim wziąć udział wszystkie zain-
teresowane osoby, które miały za zadanie 
zrobić szkic modelu wymagań klienta z wy-
korzystaniem wybranej techniki: Domain 
Storytelling. Warsztat cieszył się dużym 
zainteresowaniem i pozwolił na wyselekcjo-

stanęliśmy przed ciekawym wyzwaniem: jak 
zdobyć nową wiedzę i zaimplementować ją 
odpowiednio w firmie, nie mając na to zdefi-
niowanego planu, czasu i zasobów?

Wykorzystaj powstałą 
potrzebę do zainicjowania 
zmiany

Zaczęliśmy od burzy mózgów. Zebraliśmy in-
formacje zwrotne zarówno wewnątrz orga-
nizacji, jak i poza nią. Jednogłośnie wygrało 
podejście Domain-Driven Design, w  skrócie 
DDD, które polega na projektowaniu sys-
temów we współpracy z  ekspertami dome-
nowymi (na przykład z obszaru bankowości, 
transportu, księgowości czy dowolnej innej 
domeny). Pozwala wypracować nie tylko 
model przyszłego systemu, ale także za-
pewnia wspólny grunt do rozmów pomiędzy 
stroną biznesu (domenową) i  programista-
mi przez cały okres trwania projektu. Ścisła 
współpraca i wypracowany przez obie strony 
wspólny język (ang. ubiquitous language) to 
podstawa DDD.

Menedżerowie wiedzą najlepiej, ile cza-
su trzeba poświęcić na budowanie świa-
domości i  potrzeb w  organizacji, zanim 
możliwe jest rozpoczęcie zmiany. Sytu-
acja zmienia się o  180 stopni, kiedy po-
trzeba, bardzo mocna, uderzy znienacka 
i  zażąda zmiany. W  takich momentach 
brakuje nam przygotowania, a  co gorsza, 
nie mamy pojęcia jak zaistniałą potrzebę 
zaspokoić. Ostatnio taka sytuacja miała 
miejsce w firmie, w której pracuję. Artykuł 
ten przedstawia historię naszej podróży 
w  nieznane oraz jej podział na elementy 
kluczowe dla procesu zarządzania (niepla-
nowaną) zmianą. 

Przygotowania do podróży rozpoczęliśmy od 
zidentyfikowania potrzeby, którą było wdro-
żenie nowej metody zbierania wymagań od 
klienta. Zależało nam, aby wybrana metoda 
szła w parze z modelem ułatwiającym two-
rzenie systemu informatycznego i  wzmac-
niała współpracę z  klientem. Chcieliśmy 
udoskonalić naszą pracę w projektach i two-
rzyć możliwie najlepsze systemy. Tak oto 

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

Podróż w nieznane
Zarządzanie zmianą na przykładzie 
implementacji DDD 
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Pracuje jako Operations Manager w Grupie.IT 
w Szczecinie. W zarządzaniu stawia na pracę 
z  ludźmi i  ciągłe doskonalenie komunikacji. 
Uwielbia szkolić i  być szkoloną, na co dzień 
kultywuje proces inspekcji i  adaptacji, a  od 
czasu do czasu chętnie gasi firmowe poża-
ry. Podziel się opinią o  jej artykule pisząc na 
highvoltagepd@gmail.com.

Paulina 
Drożdż

DDD będzie pracował nad prezentacją na-
szej podróży w  nieznane oraz określeniem 
najlepszych praktyk, które udało nam się 
wypracować po drodze. Następnie będzie-
my wykorzystywać te praktyki „w  akcji”, 
czyli pracując wspólnie z  kolejnymi klien-
tami podczas warsztatów Event Stormin-
gu. Bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę 
jesteśmy gotowi dalej się uczyć i  doskona-
lić procesy DDD. Najcięższa praca dopiero 
przed nami, czyli utrwalenie nowego stan-
dardu w codziennej pracy i przełożenie zdo-
bytych doświadczeń na rozwijanie kultury 
w firmie. Istnieje norweskie przysłowie mó-
wiące, że „tylko ten, kto wędruje, odnajduje 
nowe ścieżki” – pamiętajmy jednak, żeby na 
końcu podróży zawsze dodawać te ścieżki 
do firmowej mapy.

Kontynuuj zmianę i utrwal 
ją w kulturze organizacji

Wprawne oko menedżera wychwyciło, że 
nasza podróż w nieznane w praktyce okazała 
się interpretacją własną modelu zmiany Kot-
tera. Mimo, że czasem wydaje nam się, że to 
co przed nami jest zbyt trudne i obawiamy 
się nieznanego, to warto pamiętać, że każ-
da podróż składa się ze znanych nam czę-
ści (czy to z niewygodnych przesiadek, czy 
nadrabiania drogi). W  przypadku firmowej 
podróży w nieznane pamiętajmy o metodzie 
8 kroków zarządzania zmianą, która może 
stanowić dla nas wartościowy drogowskaz. 
Nie bójmy się podróżować, uczmy się po 
drodze, wprowadzajmy i utrwalajmy zmiany 
na lepsze, bo jak widać na przykładzie powy-
żej wszystko jest trudne, dopóki nie staje się 
łatwe. 

relacjami. Kiedy udało nam się zakończyć 
ten etap, trafiliśmy na kolejną przeszkodę. 
Okazało się, że wiedza w zespole na temat 
modelowania diagramów UML wymagała 
odświeżenia pod kątem dopasowania do 
nazewnictwa i  struktur używanych w DDD. 
Zostało to wyeliminowane szkoleniem prze-
prowadzonym przez jednego z  bardziej za-
angażowanych członków klubu. W  ramach 
zadania domowego, każdy wykonał diagram 
samodzielnie, a na kolejnym warsztacie dzie-
liliśmy się wynikami. W ten sposób wspólnie 
zbudowaliśmy finalną wersję diagramu UML 
dla projektu.

Usuń przeszkody 
i zmobilizuj do działania

Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami do-
kończyliśmy pozostałe części projektu, czyli 
podział na zadania i  ich estymację. Jednak 
cały czas czuliśmy głód wiedzy. Pierwsza pró-
ba nie była dla nas w pełni satysfakcjonująca 
i mieliśmy przeczucie, że założony cel można 
osiągnąć w jeszcze lepszy sposób. W trakcie 
pracy z Domain Storytelling niejednokrotnie 
porównywaliśmy ją z inną techniką, z którą 
mieliśmy wcześniej styczność, czyli Event 
Stormingiem. Bardziej techniczne podejście 
do tematu na początku sprawiło, że rosła 
w  nas potrzeba powtórzenia eksperymentu 
z  wykorzystaniem prostszej techniki nasta-
wionej na podejście biznesowe. Nie chcąc się 
zatrzymywać, wybraliśmy kolejny projekt na 
takich samych zasadach jak pierwszy i  za-
częliśmy modelowanie domeny wykorzystu-
jąc Event Storming. Ta technika okazała się 
strzałem w  dziesiątkę. Określanie i  poukła-
danie zdarzeń domenowych pozwoliło nam 
zbudować tzw. Big Picture, czyli pełny obraz 
działania systemu. Co więcej, już podczas 
pierwszego warsztatu ustaliliśmy wiele tzw. 
Hot Spotów, czyli kwestii wymagających do-
precyzowania z klientem, które pozwoliły na 
dokładne określenie wszystkich wcześniej 
nieprzewidzianych aspektów.

Dzięki temu, finalnie mieliśmy bardzo do-
brze opisane ścieżki dla wszystkich ról w sys-
temie, a cały system udało się podzielić na 
kluczowe części. Na podstawie tej wiedzy, 
bardzo dobry model UML wykonaliśmy „od 
ręki”, a przełożenie wszystkiego na zadania 
okazało się wielokrotnie prostsze. 

Osiągaj szybkie sukcesy

Co dalej przed nami? Przede wszystkim: 
dzielenie się wiedzą. W kolejnym kroku Klub 

nowanie grupy osób prawdziwie zaciekawio-
nych tematem. W  ten sposób powołaliśmy 
zespół ludzi chętnych do nauki i przecierania 
ścieżek podczas naszej podróży w  niezna-
ne – Klub DDD.

Powołaj zespół 
przewodzący zmianie

Pełni zapału stworzyliśmy prywatny kanał 
komunikacji i  umówiliśmy się na cotygo-
dniowe spotkania trwające jedną godzinę. 
Następnie, omówiliśmy założenia przebiegu 
naszej inicjatywy rozwojowej. Po pierwsze, 
postawiliśmy na naukę opartą na ekspery-
mentowaniu. Po drugie, wybraliśmy małe 
projekty czekające na wycenę i  nie posia-
dające określonego priorytetu. Dzięki temu 
mieliśmy wstępnie poznaną domenę oraz 
czas i  przestrzeń na naukę. W  kolejnym 
kroku zdecydowaliśmy się na symulację 
pracy z klientem. Etap poznawania nowego 
podejścia i  technik chcieliśmy przejść sami, 
żeby – mądrzejsi o  nowe doświadczenia – 
kompleksowo pracować z klientami w przy-
szłości. Jeden z członków klubu samodzielnie 
zbierał wszystkie wymagania i opis domeny 
od klienta, a  następnie odgrywał jego rolę 
podczas warsztatów. Dodatkowo określili-
śmy części projektu: 
1. Zbudowanie modelu domeny w  oparciu 

o wybraną technikę DDD.
2. Zbudowanie modelu technicznego UML.
3. Przełożenie opracowanych danych na za-

dania w systemie zarządzania pracą.
4. Estymacja pracy na podstawie wszystkich 

powyższych elementów.

Za cel obraliśmy zapewnienie dokładniej-
szej wyceny badanego projektu klienta, po-
łączonej ze zmniejszeniem ryzyka błędów 
i nieprzewidzianych zdarzeń. Uzbrojeni w za-
łożenia, etapy i cel projektu ruszyliśmy w po-
dróż pewniejsi i pełni nadziei na sukces. 

Sformułuj wizję 
i strategię zmiany

Pierwszy projekt postanowiliśmy zrealizować 
przy pomocy wspomnianej techniki Domain 
Storytelling, którą poznaliśmy wcześniej na 
otwartym warsztacie. Ze względu na do-
minującą ilość osób technicznych w Klubie 
DDD, ta technika została zaadaptowana tak, 
aby jej rezultaty były prawie że odzwiercie-
dleniem modelu UML. Oznaczało to, że pra-
cowaliśmy głównie na elementach domeny 
i  staraliśmy się powiązać je odpowiednimi 
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zarówno z  danymi jakościowymi, jak i  ilo-
ściowymi i łączyć na przykład bezpośrednią 
obserwację z testami A/B. Najczęściej przy-
dają mi się tutaj ankiety, wywiady czy sta-
tystyki z zewnętrznych narzędzi mierzących 
zachowania użytkowników (np. heatmapy). 
Oceniając opinie, skupiam się na danych, 
które są istotne, by móc zrozumieć, czy two-
rzę właściwy produkt lub jak mogę go dalej 
ulepszać i optymalizować. 

Mam odwagę powiedzieć „nie” nowym po-
mysłom i  prośbom, jeśli nie są one pomoc-
ne w  osiągnięciu obecnego celu produktu. 
Nauka mówienia nie to nie lada wyzwanie, 
ale też ważna umiejętność w pracy każdego 
produktowca – w przeciwnym razie produkt 
może stać się po prostu zlepkiem funkcji 
z niewielkim lub żadnym połączeniem.

Krok 1: Analiza informacji 
zwrotnych i danych 

Udoskonalenie rejestru produktu rozpo-
czynam od analizy informacji zwrotnych 
i  danych zebranych w  wyniku ujawnienia 
przyrostu produktu docelowym użytkow-
nikom i klientom. Przyrostem może być już 
działające oprogramowanie ale także proto-
typ (ten papierowy również). Zawsze zależy 
mi na tym żeby możliwie jak najszybciej 
podzielić się „ze światem” wytworzonym 
kawałkiem pracy, bowiem im wcześniej 
uzyskam informację zwrotną i zwaliduję po-
mysł – tym szybciej będę mogła go dostrajać. 

Uzyskane dane mają charakter ilościowy, 
jakościowy lub oba – w zależności od zasto-
sowanej techniki walidacji. Lubię pracować 

Pielęgnacja, bądź inaczej – udoskonalenie, 
rejestru produktu (ang. Product Backlog 
Refinement) pomaga podejmować wła-
ściwe decyzje dotyczące produktu i przy-
gotować rejestr produktu (ang. Product 
Backlog) do kolejnego przebiegu. Jest to 
niezbędna aktywność, którą śmiało mogę 
porównać do podlewania. Jeżeli nie bę-
dziemy tego robić – roślina padnie. Analo-
gicznie się dzieje z produktem, z tym, że to 
nieco bardziej skomplikowane zadanie... 

W  tym artykule przedstawię w  pięciu kro-
kach, jak skutecznie udoskonalam swój 
backlog produktowy. Mam nadzieję, że dla 
wielu z  Was ścieżka ta stanie się inspira-
cją do stworzenia swojego indywidualnego 
modelu. 

F
o
t
.
 
K
a
r
o
l
i
n
a
 
G
r
a
b
o
w
s
k
a
 
z
 
P
e
x
e
l
s

Pielęgnacja rejestru produktu 
w pięciu krokach 
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Product Owner & Product Team Leader o tech-
nicznym backgroundzie i project managemento-
wej przeszłości. Ex-perfekcjonistka po „odwyku” 
identyfikująca się z mottem „bądź najlepszym 
niedoskonałym sobą, jakim zdołasz”. Fanka spe-
cyficznego humoru półświatka IT, jogi i dobrego 
portugalskiego wina!

Monika 
Potiopa

zależności między zespołami, jeżeli nad pro-
duktem pracuje więcej niż jeden zespół, co 
bezpośrednio pomaga w planowaniu prac. 

Udoskonalanie Backlogu 
Produktu to praca 
zespołowa! 

Kiedy rozmawiam z produktowcami o ulep-
szaniu ich backlogów, często słyszę, że 
poszczególne osoby wykonują tę pracę sa-
modzielnie – zresztą sama w  przeszłości 
tak robiłam. Szybko jednak odkryłam, że 
to marnuje ogromną szansę: złagodzenie 
moich uprzedzeń poznawczych, stworzenie 
współwłasności backlogu produktu oraz wy-
korzystanie zbiorowej kreatywności i wiedzy 
zespołu. Angażuję członków zespołu w pra-
ce nad udoskonalaniem backlogu i odkąd to 
robię, widzę masę korzyści. Zmniejsza to 
moje obciążenie pracą i  owocuje lepszymi 
wymaganiami – a co za tym idzie – lepszym 
produktem. Nie boję się „czelendżowania” 
i  podejmowania decyzji, jeśli podczas sesji 
z zespołem nie uda się osiągnąć konsensusu. 
Pamiętaj, że praca z zespołem jest kluczowa 
w maksymalizowaniu korzyści minimalizując 
nakłady pracy! 

Priorytetyzacja zadań jest niezwykle waż-
na – choć bardzo bym chciała, wiem, że nie 
da się zrealizować wszystkich inicjatyw na 
raz. Pomysły które chciałabym zwalidować 
najszybciej zajmują pierwsze pozycje na li-
ście – chcę możliwie jak najszybciej wiedzieć 
czy warto inwestować w nie energię swoją 
i zespołu. Priorytetyzuję elementy backlogu 
w oparciu o technikę MoSCoW (akronim od 
ang.: Must, Should, Could, Would not). Nie 
będę się w  nią teraz zgłębiać, jeżeli jesz-
cze jej nie znasz – jest wiele wiarygodnych 
źródeł wiedzy w tym temacie na internecie. 
Ważny w priorytetyzacji jest dla mnie efekt 
kroku poprzedniego, czyli znajomość ponie-
sionego nakładu pracy w kontekście uzyska-
nych korzyści. 

Krok 5: Dekomponuję 
i przygotowuję zadania 

W tym momencie w backlogu produktu mam 
jeszcze duże, niezdekomponowane zadania. 
Przystępuję więc do ich dekompozycji a na-
stępnie wyszacowuję je oraz ponownie prio-
rytetyzuję backlog. 

Mając rejestr w  takim stanie upewniam 
się, że wszystkie jego elementy są odpo-
wiednio przygotowane. Zajmuję się wów-
czas zadaniami, które jako pierwsze wejdą 
w  kolejkę zadań programistycznych, czyli 
zadań z  najwyższym priorytetem. Zawsze 
korzystam tutaj z  rady, którą usłyszałam 
na jednym ze szkoleń: zadania rozpisuję 
tak późno, jak to jest możliwe. Dzięki temu 
unikam sytuacji, w  której mam rozpisane 
zadania ze średnim priorytetem, i  może się 
okazać, że w kolejnych przebiegach, zostaną 
zmodyfikowane bądź usunięte z rejestru na 
skutek kolejnej pielęgnacji backlogu. 

Odpowiednie rozpisanie oznacza dla mnie, 
że zadania są przygotowane zgodnie z usta-
loną definicją gotowości (ang. Definition 
of Ready). W  niej między innymi wpisana 
jest zasada, że zadania muszą być zgod-
ne z  techniką INVEST (akronim ang. Inde-
pendent, Negiotiable, Valuable, Estimable, 
Small, Testable). Jeżeli nie znasz tej techniki 
koniecznie się z nią zapoznaj. W zadaniach 
również przypominam definicję gotowości 
zadania (ang. Definition of Ready). Te dwa 
artefakty, to moim zdaniem must have dla 
wszystkich zespołów programistycznych. 
Dzięki nim można uniknąć nieporozumień co 
do tego, co jest potrzebne do zadania oraz 
kiedy zadanie uznaje się za zakwalifikowane 
do potencjalnego wdrożenia. Odpowiednio 
przygotowane zadanie wspiera weryfikację 

Zawsze pamiętam i  również podkreślam to 
w pracy z zespołem, że negatywna informa-
cja zwrotna to najlepsza informacja zwrotna. 
Jeśli wszystko co słyszę jest pozytywne, to 
wiem, że nie nauczę się niczego nowego 
i tracę szansę na ulepszenie produktu. Wolę 
więc usłyszeć brutalną prawdę, która po-
zwoli mi na refleksję bądź zmianę kierunku 
działania. 

Krok 2: Wyciąganie 
wniosków 

Po przeanalizowaniu informacji zwrotnych 
rozpoczynam proces wyciągania wniosków. 
Na ich podstawie klasyfikuję (akceptuję i od-
rzucam) pomysły i zarządzam backlogiem pro-
duktu – usuwam, dostosowuję i  dodaję do 
niego elementy, w tym epiki, wymagania nie-
funkcjonalne, szkice projektu czy też diagra-
my opisujące przepływy prac. W wyniku analiz 
może się również okazać, że cel produktu, do 
którego dążyliśmy, nie jest już aktualny lub 
w ogóle wykonalny w ramach ograniczeń cza-
sowych i budżetowych, bądź po prostu na ten 
moment nie ma już sensu (jest „nierynkowy”, 
nieopłacalny)... Jeśli tak się zdarzy to również 
uaktualniam roadmapę produktu i  przedsta-
wiam zmiany interesariuszom.

Krok 3: Wstępne 
oszacowanie 

Mając zidentyfikowane pomysły, przedsta-
wiam je zespołowi. Wspiera to transparent-
ność oraz pozwala na szybką identyfikację 
ewentualnych zagrożeń. Ponieważ zebrane 
pomysły to najczęściej tylko idee, głos ze-
społu i  ich „czelendżowanie” jest dla mnie 
niezwykle ważne. Proszę również zespół, 
aby wyszacował elementy backlogu, które 
zostały dodane lub dostosowane, a  także 
nowo utworzone historie. Pozwala to zro-
zumieć z  grubsza, ile wysiłku jest zawarte 
w  backlogu, aby ustalić później priorytety 
według kosztów i  korzyści oraz śledzić po-
stępy rozwoju, na przykład za pomocą wy-
kresu realizacji wersji. 

Krok 4: Decyduję, 
co robić dalej 

Po włączeniu nowych spostrzeżeń do bac-
klogu i po wstępnym oszacowaniu, decyduję, 
co robić dalej. Zadaję sobie pytania: Jakie po-
mysły i założenia chcę zweryfikować? Jakim 
ryzykiem muszę się zająć? Jaką funkcjonal-
ność chcę zapewnić lub ulepszyć? 
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Praktycy, którzy tworzyli SAFe i jego najlep-
sze praktyki zainspirowani również Agile Ma-
nifesto zapisali pośród 10 zasad jedną, która 
mówi: „decentralizuj proces podejmowania 
decyzji” (ang. Decentralize decision-making). 
To konkretna zasada, która w  zasadzie jest 
łatwo zrozumiała, jednak jeśli zagłębimy się 
w nią bardziej od strony praktycznej, coraz 
częściej zauważam, jak trudno ją prawidło-
wo wdrożyć. 

Powyższe zasady mają wyznaczać nam 
kierunek naszej pracy, pokazują, na co nale-
ży zwrócić uwagę, po to, aby móc osiągać za-
mierzone cele i wyniki w naszej pracy. Każda 
z nich jest równie ważna i powinna być dla 

w swojej codziennej pracy. W trakcie warsz-
tatów dla zespołów, liderów z zakresu SAFe 
duży nacisk kładzie się na zasady, wartości 
i  pryncypia, które są podstawą dla zwinne-
go zarządzania. Najbardziej rozpowszech-
nionym i  znanym dokumentem, który był 
pierwowzorem dla pozostałych sposobów 
pracy zwinnej i skupiał się na zasadach jest 
Agile Manifesto. W jedenastym punkcie tego 
manifestu czytamy, że: „najlepsza architek-
tura, wymagania, projekty powstają przez sa-
moorganizujące się zespoły”. To tu możemy 
między słowami zauważyć że stawiamy na 
zespół i  podejmowane przez niego decyzje, 
które wpływają na zakres i  jego realizację. 

Inspiracją do tej części skrzynki z  na-
rzędziami Project Managera była jedna 
z  zasad Scaled Agile Framework (SAFe). 
Fundamentem każdej agile’owej ramy 
postępowania są wartości i  zasady i  to 
na nich budujemy zwinne zarządzanie 
produktem czy projektami. W tym nume-
rze chciałabym skupić się na zagadnieniu 
związanym z  podejmowaniem decyzji 
przez zespół i objaśnieniu, jak można tego 
nauczyć innych i jakie wypływają korzyści 
z decentralizacji tego procesu. 

Jako SPC (certyfikowany konsultant SAFe) 
prowadzę szkolenia i wdrażam to podejście 
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Na koniec, chciałabym również podkre-
ślić jeszcze jedną równie istotną korzyść. 
Mianowicie, dzięki takiemu podejściu do 
podejmowania decyzji, mamy do czynienia 
z  uczeniem się przez praktykę. Nawet jeśli 
podjęta przez zespół decyzja będzie nieod-
powiednia, nauczy się on więcej, wyciągnie 
wnioski i następnym razem podejmując de-
cyzje weźmie je pod uwagę. Jeśli decyzja bę-
dzie miała poważne konsekwencje, możemy 
być prawie pewni, że nigdy więcej podobny 
błąd nie zostanie popełniony. 

Złoty środek

Podstawowym pytaniem, jakie będzie nam 
zadawał zespół, zwłaszcza na początku, bę-
dzie pytanie: czy decentralizujemy wszyst-
ko? Odpowiedź powinna brzmieć: niestety, 
ale nie. Nadal będą pojawiać się decyzje, 
których nasz zespół w  projekcie nie powi-
nien podejmować. I musimy transparentnie 
i dokładnie ustalić, kto i jakie decyzje może 
podejmować. Niestety z  tym zazwyczaj 
mamy największe kłopoty, bo ciężko podać 
jednoznaczną odpowiedź i zanim nauczymy 
zespół tego, jakie decyzje może podejmo-
wać, możemy mimo wszystko borykać się 
z problemem, że albo nie robi tego w ogóle 
i czeka przynajmniej na odpowiedź ze strony 
kierownika projektu lub innych decydentów, 
którzy stoją ponad zespołem. Może zdarzyć 
się również, że zespół podejmuje większość 
decyzji samodzielnie, a nie zawsze powinien. 

W  tym drugim przypadku, uważam, że 
możemy sobie łatwiej poradzić wprowadza-
jąc chociażby regułę, aby zespół informował 
o  swoich decyzjach Project Managera1, lub 
inną osobę, która zarządza realizacją pro-
jektu/produktu. Regularne przeglądy i  infor-
macja zwrotna, które z decyzji powinny być 

ny pomiędzy kolejnymi szczeblami mogą pro-
wadzić do dodatkowych kosztów, a czasem 
i do niewłaściwych ustaleń podejmowanych 
przez osoby niezwiązane blisko z  pracą ze-
społu.

Po trzecie, to oszczędność czasu poprzez 
szybkie reagowanie i  działanie. Eliminacja 
dodatkowych osób lub poziomów w  na-
szej strukturze projektu do podejmowania 
decyzji i  pozwolenie na podejmowanie ich 
zespołowi zapewni nam ciągłość realizacji 
powierzonych zadań, brak przestojów i efek-
tywne zarządzanie czasem projektu. Ponad-
to, zmniejszamy potencjalną frustrację, jaka 
może pojawić się, kiedy zespół musi czekać 
na ustalenia podjęte poza nim. 

nas podstawą do rozmowy o  konkretnych 
praktykach, jakie będą funkcjonowały w pra-
cy naszego zespołu. 

Bilans zysków i strat

Zanim przejdziemy do konkretnych praktyk 
i tego, jak zająć się prawidłowym decentra-
lizowaniem podejmowania decyzji, musimy 
zdać sobie sprawę z ogromnych korzyści, ja-
kie ono za sobą niesie. 

Po pierwsze, pozwolenie na podejmo-
wanie decyzji przez zespół wzmacnia jego 
samoorganizację. Zespół, który częściej 
samodzielnie podejmuje decyzje, naturalnie 
bierze na siebie większą odpowiedzialność, 
szybciej będzie pokonywał przeszkody, le-
piej ze sobą współpracował, a tym samym 
szybciej dostarczał kolejne, gotowe ele-
menty. 

Po drugie, decentralizacja, zwłaszcza de-
cyzji, które są częste i wymagają specyficz-
nej wiedzy, którą posiadają osoby w zespole, 
będzie szybka i  niejednokrotnie najlepsza. 
Decyzje podejmowane powinny być przez 
osoby mające odpowiednią wiedzę. Jeśli to 
one będą miały mandat do ich podejmowa-
nia, z  dużym prawdopodobieństwem unik-
niemy wielu pomyłek i  błędów związanych 
z jakością tworzonego rozwiązania. Im dłuż-
sza kolejka osób zatwierdzających decyzje, 
tym dłuższy czas jej podjęcia, a tym samym 
samej realizacji, a dodatkowo wszelkie zmia-

Rys. 1. 10 zasad SAFe. 
Źródło: https://www.scaledagileframework.com/safe-lean-agile-principles/

Tabela 1. Zestawienie decyzji, które można podejmować centralnie i nie. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.scaledagileframework.com/decentralize-

decision-making/

Centralizuj Decentralizuj

Rzadkie – podejmowane bardzo rzadko, 
strategiczne

Częste – rutynowe, codzienne decyzje

Długotrwałe – mające wpływ na wiele lat 
dla organizacji, podejmowane raz i często 
na dobre

Krytyczne czasowo – mające wysoki koszt 
opóźnienia

Znaczące dla budżetu – wiążące się z 
dużą inwestycją środków, lub z dużymi ko-
rzyściami

Wymagające lokalnych informacji i da-
nych – konkretne, specyficzne decyzje 
wymagające konkretnej wiedzy specjali-
stycznej
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Nasz styl zarządzania musi być autentycz-
ny i musimy pamiętać o tym, żeby samemu 
trzymać się ustalonych reguł. Niezależnie od 
pełnionej roli powinniśmy być liderami, któ-
rzy stoją po stronie zespołu i  wspierają go, 
nawet, jeśli zdarzy im się podjąć złą decyzję. 
Tylko wtedy będziemy w  stanie doprowa-
dzić do wyeliminowania ryzyka związanego 
z krótkotrwałą realizacją tej zasady.  

A może poker? 

Delegation poker to narzędzie z  podejścia 
Management 3.0. Prosta gra z  zestawem 
kart, które mogą posłużyć nam do ustalenia, 
o  czym możemy samodzielnie decydować, 
na co mamy wpływ i  jak duży. Mamy tu 7 
kart, które reprezentują różne poziomy decy-
dowania o wykonywanych zadaniach czy od-
powiedzialności poszczególnych osób. Jest 
to ćwiczenie dla całego zespołu projektowe-
go. Z jednej strony wpisujemy różne zadania, 
decyzje projektowe, a  potem dyskutujemy, 
kto i  za co jest odpowiedzialny, w  jakim 
stopniu, zawsze w odniesieniu do pełnionej 
roli. Na kartach mamy hasła: Powiedz, Sprze-
daj, Skonsultuj, Uzgodnij, Doradź, Dowiedz się, 
Zdeleguj. Za ich pomocą omawiamy z zespo-
łem, kto i w jakim zakresie będzie miał kom-
petencje do podejmowania decyzji, a  tym 
samym wprowadzimy od samego początku 
łatwiej zrozumiałe zasady i  ramy do dalszej 
pracy. 

Zagrać możemy wielokrotnie, w  zależno-
ści od potrzeby. Wyniki gry powinny zostać 
zapisane i być udostępnione w repozytorium 

• Czy jest to decyzja krytyczna czasowo? 
Dla odpowiedzi TAK – 2 pkt, NIE – 0 pkt.

• Czy jest to decyzja krytyczna ekonomicz-
nie (duża skala ekonomiczna)? Dla odpo-
wiedzi TAK – 0 pkt, NIE – 2 pkt.

Następnie sumujemy wszystkie punkty, jeśli 
wynik jest między 0 a 2 – decyzja powinna 
być scentralizowana, jeśli 4-6 pkt – decyzje 
decentralizujemy. 

To ćwiczenie nie zawsze będzie idealne, 
jednak może nam bardzo pomóc. Zwłaszcza, 
jeśli wcześniej przygotujemy listę konkret-
nych, realnych przykładów projektowych 
i pokażemy zespołowi, czego od niego ocze-
kujemy. 

Istotnym aspektem jest również pokaza-
nie członkom zespołu, że niezależnie od po-
dejmowanych decyzji mogą liczyć na nasze 
wsparcie. Nie chcemy, aby w przypadku błę-
du bali się podejmowania kolejnych decyzji. 

faktycznie skonsultowane lub podjęte poza 
zespołem, da mu pełniejsze zrozumienie 
i  z  czasem nauczy, jak postępować w  kon-
kretnych sytuacjach. 

O wiele trudniejsza jest sytuacja, zwłasz-
cza, jeśli jesteśmy kierownikiem projektu, 
gdy zespół nie chce podejmować niemalże 
żadnych decyzji. Przyczyn może być wiele, 
najczęściej zauważam jednak, że istnieje 
obawa przed konsekwencjami, jeśli decyzja 
będzie zła. Czasem mogą być to aspekty kul-
turowe (w niektórych kulturach uważa się, że 
decyzje powinny podejmować osoby na wyż-
szych stanowiskach), często również przy-
zwyczajenie z poprzedniej pracy czy projektu. 
Aby na tym polu odnieść sukces i  nauczyć 
zespół, aby nie bał się podejmować decyzje 
i brał za nie odpowiedzialność musimy usta-
lić pewne zasady po to, by łatwiej się nam 
współpracowało. 

SAFe opisując dziewiątą zasadę, która 
mówi właśnie o  tym, aby decentralizować 
podejmowanie decyzji, daje nam także 
pewne wytyczne odnośnie rodzajów decyzji, 
które mogą nam bardzo pomóc w rozmowie 
z  zespołem i  wyznaczaniem zasad. Na po-
przedniej stronie prezentuję tabelę (Tabela 1.) 
z krótkim opisem, jakie zasady należy centra-
lizować, a jakie „oddajemy” w ręce zespołu. 

Tabela 1. może być dobrym punktem 
wyjściowym do decydowania o  tym, co 
spoczywa na zespole. Dodatkowo możemy 
posiłkować się pewną kalkulacją rekomen-
dowana przez Scaled Agile. Chodzi o to, aby 
za pomocą prostej formuły policzyć i zdecy-
dować czy dane zagadnienie ma być omó-
wione i podjęte centralnie czy nie. W formie 
tabeli wpisujemy różne decyzje, które bę-
dziemy podejmować w projekcie. Potem oce-
niamy: 
• Czy jest to decyzja podejmowana często? 

Dla odpowiedzi TAK, dajemy 2 pkt, NIE – 
0 pkt. 

Rys. 2. Jak zdecydować czy centralizować decyzję czy nie? 
Źródło: https://www.scaledagileframework.com/decentralize-decision-making/

Karty do gry w „Delegation Poker”
Źródło: https://management30.com/
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Scrum Master i  Agile Coach w  Nordei. Entu-
zjastka zwinnego podejścia do zarządzania pro-
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uwielbia gotować, grać w  squasha i  czytać 
książki.

Ada 
Grzenkowicz

decyzji przez zespół zachęcam do zapozna-
nia się z prawdziwą historią amerykańskiego 
kapitana Davida Marqueta, który swoje do-
świadczenia w zarządzaniu opisał w książce 
Zmień kurs (ang. Turn the ship around). Z niej 
dowiecie się więcej o  korzyściach z  tego 
płynących, pracy jaką trzeba wykonać by 
dojść do momentu, w  którym zespół nie 
boi się podejmowania decyzji i brania za nie 
odpowiedzialności i dlaczego dzięki takiemu 
podejściu osiągniecie dużo więcej. 

1. W SAFe nie ma roli Project Managera. Stosując 
SAFe o decyzjach poinformowani mogą być 
Scrum Master, Product Management i/lub 
Release Train Engineer.

bieżąco podejmowane decyzje. Jednak im 
więcej osób w projekcie, tym często trudniej 
nam pamiętać o wszystkich, których należy 
powiadomić albo o przygotowywaniu mate-
riału, na bazie którego podejmiemy decyzje, 
albo o finalnym efekcie. Aby zmitygować ta-
kie ryzyka polecam proste repozytorium z li-
stą decyzji, krótką informacją, czego dotyczy, 
rozważane scenariusze i  opcje, kluczowe 
osoby oraz status. 

Zmień kurs

Umożliwiajmy zespołom podejmowanie 
własnych decyzji, ponieważ to one mają 
najlepszą wiedzę, często są najbliżej wyko-
nywanych zadań i  mogą szybko reagować. 
Jeśli nie zaufamy ludziom, wówczas nie za-
ufamy i  ich decyzjom, a  takim podejściem 
utrudniamy sobie realizację i  wydajne po-
stępy w pracy. Warto pracować nad zespo-
łem, jeśli ma opór przed podejmowaniem 
decyzji, bo to docelowo przyspieszy pracę, 
wyeliminuje częściowo tzw. „wąskie gar-
dła” wśród osób, na których „wiszą” decy-
zje do podjęcia. Chcemy zachęcać ludzi do 
współpracy i działania, wspierać ich w tym 
procesie po to, by osiągnąć zamierzony cel 
z  sukcesem, a  bez zaangażowanego zespo-
łu to się nie uda. A  jeśli nadal nie jesteście 
przekonani do decentralizacji podejmowania 

zespołu, tam gdzie mamy inne nasze usta-
lenia co do współpracy. Jeśli brakuje nam na 
liście ważnych punktów, możemy w każdej 
chwili wrócić do listy i zapisywać nowe, ko-
lejne aspekty wiążące się z podejmowanymi 
przez nas decyzjami. 

Dbajmy 
o transparentność 

Jeśli chcemy zapewnić dobrą komunikację 
pomiędzy zespołami a  różnymi szczeblami 
zarządzającymi w zakresie decyzji, a dodat-
kowo oczekujemy, że nasze zespoły będą nas 
informować o swoich decyzjach, powinniśmy 
zawsze zacząć od siebie samych. Decyzje, 
które centralizujemy, i  które podejmowane 
są przez management wyższego szczebla 
(na przykład poziom programu, portfela) 
muszą być również widoczne dla zespołu. 
Czasem po to, by po prostu poinformować 
o nich. Jednak chcemy zapewnić widoczność 
z uwagi na to, że zespół może posiadać do-
datkowe informacje, które mogą być istotne 
dla podejmowanej decyzji i będzie chciał się 
nimi podzielić, co może wpłynąć korzystniej 
na ostateczny jej kształt. Zdarzyć się może 
także, że podjęta centralnie decyzja będzie 
wpływać na inne, którymi zajmuje się zespół. 
W swojej codziennej pracy staram się zapew-
nić widoczność i komunikować zespołom na 

Rys. 3. Przykładowa tablica dla decyzji, które muszą zostać podjęte poza zespołem projektowym, lub skonsultowane z innymi kluczowymi 
interesariuszami. 

Źródło: Opracowanie własne.
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i  stosować micromanagement. W  czasie 
Sprintu mogą zmieniać ustalony zakres prac. 
Nie pozwalać na organizowanie Sprint Retro-
spective – „macie pracować a nie usprawniać 
proces!”. Mogą nie zgadzać się na wszystkie 
potrzebne kompetencje np. testerów. Mogą 
też nie chcieć płacić za Scrum Mastera albo 
Product Ownera.

Oczywiście praca z takimi klientami może 
być bardzo owocna, ale na 100% nie w Scru-
mie.

5. Brak 
interdyscyplinarnych 
zespołów

Scrum nie może funkcjonować skutecznie, 
gdy nie ma interdyscyplinarnych zespołów 
(cross-functional teams). Zespół Deweloper-
ski musi mieć wszystkie kompetencje, aby 
móc wydawać kolejne wersje produktu na 
koniec Sprintu. Jeżeli nie da się uniknąć za-
leżności z serwisami poza nasza kontrolą to… 
klops. Doradzałbym poważnie się zastanowić 
czy nie zorganizować pracy inaczej niż Scrum.
Przykład:
Tylko deweloperzy z  innego działu mają 
uprawnienia do operacji na bazie danych, 
natomiast ukończenie inkrementu wymaga 
takiej pracy. W takim przypadku planowanie 
Sprintu bez udziału tych developerów nie 
ma sensu. Oczywiście da się pracować w ta-
kim środowisku jednak lepiej nie „pchać się 

jednak rzeczywistość, w której się poruszamy 
jest przewidywalna i  predykcja w  100% 
wystarcza to empiryzm jest niepotrzebny. 
Szkoda strzelać z armaty do komara. Zamiast 
Scruma lepiej zastosować waterfalla.

3. Za niska 
przewidywalność

Co ważne, zwinność Scruma ma też swoje 
limity. Aby miał sens musimy móc zaplano-
wać prace przynajmniej na jeden Sprint. Jeżeli 
priorytety prac oraz zakres zmieniają się zbyt 
szybko, Scrum za tym nie nadąży.
Przykład:
Jeżeli praca głównie polega na „łataniu” błę-
dów krytycznych albo po prostu na utrzyma-
niu – Scrum będzie nas ograniczał, zamiast 
nam pomóc. Lepiej zastosować podejście 
beziteracyjne.

4. Brak kontroli 
nad procesem

Kolejnym przypadkiem, kiedy Scrum raczej 
nie zadziała pozytywnie, jest brak kontroli 
nad procesem wytwarzania produktu.
Przykład:
W software house’ach często pracuje się dla 
klientów, którzy nie oddają pełnej kontroli 
nad procesem. Mogą naciskać na dewelope-
rów, że mają więcej zaciągnąć na Sprint Plan-
ningu. Mogą też wpraszać się na Daily Scrum 

Abraham Maslow powiedział kiedyś: „Je-
żeli masz tylko młotek to wszystko wy-
gląda jak gwóźdź”. Podobnie sprawa ma 
się ze Scrumem. Jeżeli ktoś zna tylko 
Scruma może się okazać, że chce go za-
implementować absolutnie w  każdym 
przypadku. Prawda jest jednak taka, że 
w  niektórych sytuacjach Scrum pasuje 
jak wół do karety.

1. Brak produktu

Scrum to narzędzie do wytwarzania i rozwoju 
produktu. Jeżeli nie ma produktu, to Scrum 
nie ma żadnego sensu. Najważniejsza część 
Scruma to  “Potentially Releasable Product 
Increment that is usefull I  thourly tested…” 
(„Potencjalnie Wydawalny Inkrement Pro-
duktu, który jest używalny i gruntownie prze-
testowany…”) i  to, co Sprint! Jak tworzyć 
inkrement produktu bez produktu? Jeżeli nie 
masz, czego poddawać inspekcji i  adaptacji 
na Sprint Review to lepiej nie stosuj Scruma.

2. Wysoka 
przewidywalność

Scrum to zwinność, czyli agile, oznacza to 
oczywiście empiryzm. Empiryzm jest bar-
dzo przydatny w środowisku z małą przewi-
dywalnością, gdy na bieżąco weryfikujemy 
hipotezy biznesowe oraz techniczne, aby 
mieć „feedback od rzeczywistości”.  Jeżeli 
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12 przypadków, kiedy Scrum 
to zły wybór 

Jakub Drzazga
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Certyfikowany trener Scrum.org oraz Kanban 
University. Posiada doświadczenie z  najróż-
niejszych obszarów powiązanych z projektami 
IT. Od wielu lat pomaga rozwiązywać najróż-
niejsze problemy organizacjom począwszy 
od startupów na korporacjach kończąc. Gdy 
wymaga tego sytuacja dołącza do projektu 
i  pomaga wyprowadzić go z  krytycznej sytu-
acji. Nie akceptuje kosmetycznych zmian i po-
dążania za projektową modą. Jeżeli pomaga 
wdrażać w organizacji Kanbana albo Scruma to 
tylko po to, aby wytwarzano lepsze oprogra-
mowanie spełniające oczekiwania i  potrzeby 
użytkowników.

Jakub 
Drzazga

stają ataku szału. Najprawdopodobniej ktoś 
wcześniej zastosował u nich Scruma nieudol-
nie, powodując dużo frustracji i szkód.

Nie twierdzę, że to zawsze powód, aby ka-
tegorycznie zrezygnować ze Scruma, jednak 
na pewno zastanowiłbym się nad alternaty-
wą. Może się okazać, że opór przed Scrumem 
jest tak silny, że wprowadzenie go będzie 
wymagało za dużo wysiłku w  stosunku do 
wartości, jaką to przyniesie.

12. Brak autonomii 
Scrum Teamu

W Scrumie mamy 3 pozycje managerskie:
• Product Owner – zarządza produktem,
• Scrum Master – zarządza procesem,
• Deweloperzy – zarządzają swoją pracą 

i tym jak będą wytwarzać inkrement pro-
duktu.
Aby to robić wszyscy muszą mieć odpo-

wiednie umocowanie i decyzyjność w swoich 
obszarach, jeżeli jej nie mają Scrum raczej nie 
zadziała jak należy. Nie da tej wartości, co 
powinien.
Przykład:
Product Owner jest tylko proxy pomiędzy de-
weloperami, a biznesem albo deweloperzy są 
zarządzani za pomocą mikrozarządzania.

Generalnie Scrum jest narzędziem, które 
może dać ogromną wartość. Trzeba jednak 
pamiętać, że należy jest stosować we wła-
ściwy sposób i  we właściwych okoliczno-
ściach. Warto też zdać sobie sprawę, że nie 
wszyscy muszą pracować w Scrumie. 

2 lat, nie podoba się użytkownikom, że nie 
ma w tej postaci szans osiągnąć sukcesu na 
rynku, to jak Scrum ma zadziałać?

U jednego klienta podczas wdrażania Scru-
ma usłyszałem: „Nie mówmy tak otwarcie 
o  wszystkich problemach. Po co stresować 
ludzi? Po za tym idziemy zgodnie z planem.”. 
Empiryzm w takim przypadku nie zadziała.

Oczywiście nie twierdzę, że w  każdej 
z  wartości scrumowej mamy mieć poziom 
mistrzowski. Jednak, jeżeli kultura firmowa 
jest im przeciwna, to dopóki tego nie zmie-
nimy szkoda zachodu. Lepiej nie stosować 
Scruma.

9. Brak know-how

Kolejna kwestia niby jest oczywista, jednak 
bardzo często ją spotykam u moich klientów. 
To brak wiedzy i  umiejętności.  Scrum jest 
trudnym podejściem, trzeba umieć w  nim 
pracować.  Nie wystarczy przeczytać Scrum 
Guide’a (nawet dwa razy). Nie wystarczy też 
wysłać kilku pracowników na szkolenie, po 
którym zdobędą certyfikat Scrum Mastera.

Oczywiście każda organizacja może zdobyć 
ten know-how, dopóki jednak to nie nastąpi, 
to odradzam stosowanie Scruma. Będzie on 
zastosowany z  całą pewnością źle i  narobi 
poważnych szkód. Dodatkowo ludzie bardzo 
zniechęcą się do Scruma.

10. Struktura 
organizacyjna

Nieadekwatna struktura organizacyjna może 
skutecznie utrudnić pracę w Scrumie.
Przykład:
Bardzo często widzę sytuację, że oprócz ról 
scrumowych w strukturze jest Project Mana-
ger. Oczywiście samo to, że jest PM nie jest ni-
czym złym. Problem pojawia się dopiero, gdy 
PM dostaje po głowie, gdy zespół nie dowozi 
prognozowanego zakresu na koniec Sprintu. 
Jeżeli się tak dzieje, to przecież, aby wywią-
zać się ze swoich obowiązków, PM włączy 
się w działania i będzie próbował zabrać au-
tonomię zespołowi. W praktyce kończy się to 
mniejszym lub większym micromanagemen-
tem. Samoorganizacja powoli umiera. 

Jeżeli hierarchia i obecna struktura stoi na 
drodze Scrumowi i nie ma woli „góry” do zmia-
ny tej struktury, lepiej nie stosować Scruma.

11. Uraz do Scruma

Czasami się zdarza tak, że wystarczy w  fir-
mie użyć słowa Scrum, a  ludzie od razu do-

w Scruma” w tym przypadku. Są inne rozwią-
zania.

6. Projekt > produkt

Zdarzyło mi się kiedyś szkolić z zarządzania 
produktem członków projektu dla jednego 
ministerstwa. Podczas moich warsztatów 
mieli za zadanie ustalić swoich interesariuszy. 
Jeden z nich powiedział, że do interesariuszy 
zaliczają się użytkownicy. Reszta wybuchnę-
ła śmiechem i powiedziała: „Co nas obchodzą 
userzy? Zamawiający ma nam zaakceptować 
zakres i tyle” – to nawet zabawne dopóki so-
bie nie uświadomimy, że tego typu projekty 
są finansowane z naszych podatków.

Czasami się zdarza tak, że nikogo nie 
obchodzi wartość biznesowa produktu na 
koniec.  Końcowy produkt nie jest ważny, 
natomiast ważny jest tylko projekt, czyli: za-
kres, czas i budżet. Scrum w takim przypadku 
nie jest zbyt dobrym wyborem.

7. Niezmienialny zakres

Generalnie Scruma stosuje się po to, aby 
mieć jak najkrótszą pętlę zwrotną, aby na 
bieżąco modyfikować zakres, aby efekt koń-
cowy realizował potrzeby użytkowników i in-
nych interesariuszy. Jeżeli nie ma możliwości 
zmiany zakresu to Scrum jest niepotrzebnym 
utrudnieniem. Szkoda się męczyć i denerwo-
wać. Lepiej wtedy nie stosować Scruma.

8. Łamanie wartości 
scrumowych

Fundamentem Scruma jest 5 wartości:
• zaangażowanie,
• otwartość,
• skupienie,
• szacunek,
• odwaga.

Gdy dodano je do The Scrum Guide to po-
myślałem: „To takie HRowe gadanie”. Jednak 
po latach widzę, że to był bardzo dobry ruch. 
Bez choćby jednej z nich Scrum nie ma prawa 
się udać. Co najwyżej będzie to Kult Cargo 
inaczej zwany Zombie Scrumem. Czyli kolo-
rowe karteczki, scrumowe ceremonie, dużo 
agile’owej nowomowy, jednak bez zaimple-
mentowania najważniejszych idei stojących 
za Scrumem. Takich jak empiryzm i  maksy-
malizacja wartości biznesowej.
Przykład:
Jeżeli nie ma otwartości i  odwagi na praw-
dziwą informację zwrotną od rzeczywistości, 
na przykład, że produkt, który robimy od 
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jącego od dawna członka zespołu. Usunię-
cie przeszkody, która od dawna uwiera, na 
przykład osoba, która jest spoza zespołu 
i  wdzwania się na daily wprowadzając dys-
komfort. Bardzo silnym zachowaniem będzie 
obrona zespołu, jeżeli ktoś zachowuje się 
wobec niego nie fair.

Zachowania związane 
z ciepłem

Są to zachowania które pokazują zespo-
łowi, że Tobie osobiście na nich zależy. Na 
przykład:
• wsparcie poszczególnych członków zespo-

łu w kryzysowej sytuacji,
• zdanie pokazujące, że zależy ci na ich 

dobrostanie, np. „Widzę, że jesteście przy-
bici po tym Review”, „Wiem, że po usły-
szeniu takiej wypowiedzi nastrój macie 
nienajlepszy”,

• zrobienie dla nich czegoś miłego, jak wkle-
jenie mema nawiązującego do sytuacji 
w zespole,

• odwołanie spotkania, ponieważ widzisz, że 
są już zmęczeni.

Zachowania związane 
z uwagą

Są to wszelkie zachowania pokazujące, że 
ich zdanie i stan jest dla was ważny. Przy-
kłady:

Oliva Fox Cabane w swojej książce Mit cha-
ryzmy wymienia trzy grupy zachowań jako 
składowe charyzmy:
• zachowania związane z władzą,
• zachowania związane z ciepłem,
• zachowanie związane z obecnością.

Czyli jeżeli jest ktoś wartościowy (władza), 
dla kogo jestem ważna (ciepło) i  ktoś mnie 
słucha (obecność), to znacznie chętniej po-
dążę za jego przywództwem niż w innym wy-
padku. 

Wydaje się, że tak zdefiniowana charyzma 
pokrywa się z Servant Leadership’em. 

Jak więc zbliżyć się do tego ideału? Cha-
ryzma według powyższej książki nie jest 
cechą wrodzoną, a  czymś, czego każdy się 
uczy. Warto więc nad charyzmą pracować. 
Bez relacji z zespołem poniżej opisany model 
nie zadziała, a praca nad trzema grupami za-
chowań charyzmatycznych jest jednocześnie 
budowaniem relacji z zespołem. Poniżej kilka 
przykładów zachowań charyzmatycznych, 
które może wypróbować Scrum Master.

Zachowanie związane 
z władzą

Są to zachowania, które pokazują zespo-
łowi, że jesteś w  stanie wnieść wartość 
w ich pracę. Najprostszym przykładem jest 
pójście do kogoś i załatwienie czegoś, co jest 
dla zespołu ważne. Uprawnienia, licencje, 
szkolenia, załatwienie rekrutacji na braku-

Który Scrum Master jest lepszy? Scrum 
Master sekretarka, który każdą nudną 
robotę załatwi za zespół czy może Scrum 
MASTER, który każdą decyzję podejmie za 
zespół, bo przecież jest władcą procesu? 
Oczywiście żaden, tylko że wielu Scrum 
Masterów i  liderów, mimo szczerych chę-
ci, odchyla się wyraźnie w  jedną z  tych 
dwóch stron Servant Leadership’u. Jedni 
stają się wyłącznie „Servant”, inni wyłącz-
nie „Leader”. Opracowałam więc algorytm 
działania lidera, który pomoże trzymać się 
środka. Przyjrzyjmy się jednak najpierw sa-
memu pojęciu Servant Leadership’u.

Servant Leadership

Servant Leader to osoba, która rozumie, że 
jej sukces zależy od tego, co zrobi zespół. Ufa 
swoim ludziom, że robią wszystko, co w ich 
mocy, aby do sukcesu doprowadzić i  stara 
się im w tym pomóc. Ludzie chcą pracować 
z takimi liderami, dobrze się czują w  ich to-
warzystwie. Pracują bo chcą, nie dlatego, że 
muszą. Efektywność pracy kreatywnej w ta-
kim wypadku jest dużo lepsza.1 

Co musi potrafić taki lider?
• budować autorytet, który powoduje, że 

ludzie podążają za nim,
• prezentować w  sposób angażujący i  nie-

agresywny,
• zadawać pytania, które prowokują do myślenia,
• nawiązywać relacje.
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Algorytm pracy 
Scrum Mastera 

Beata Nowakowska 
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Agile Coach, trener Scrum.org i  Scrum Ma-
ster z  wieloletnim doświadczeniem. Pierwszy 
w Polsce trener Professional Scrum Developer 
oraz pierwsza kobieta na świecie z takimi kom-
petencjami. Wspiera zmiany w  organizacjach, 
które chcą być zwinne i efektywne. Wspólnie 
z  klientem rozpoznaje, co w  jego organizacji 
można ulepszyć i  planuje, jak to zrobić. Jest 
ekspertem w  zakresie optymalizacji procesu 
wytwórczego, zarządzania zwinnym przedsię-
biorstwem, zarządzania produktem oraz kultu-
ry organizacyjnej. Jej misją jest pokazanie, że 
efektywność płynie ze spokojnej i  jednocze-
śnie zdyscyplinowanej pracy zespołowej, w ra-
mach której każdy odpowiada za to, na czym 
zna się najlepiej. Uważa, że decyzje powinno 
się opierać na twardych danych, dlatego uczy 
używania mierników i przeprowadzania ekspe-
rymentów.

Beata 
Nowakowska 

To co sprawia, że na takim spotkaniu łatwiej 
podjąć decyzje to wizualizacja. Warto od po-
czątku spotkania robić w widocznym miejscu 
notatki, a nawet rysunki. Jest to łatwy spo-
sób na sprowadzenie rozmówców na ten sam 
poziom abstrakcji i ułatwienie im dojścia do 
rozwiązania.

Dobrym i  powszechnie stosowanym mo-
delem rozwiązywania problemów jest meto-
da opisana przez Dianę Larsen w książce Agile 
Retrospective. Metoda ta ma 5 kroków:
1. Zaangażuj salę (ang. Set the stage)
2. Zbierz dane (ang. Gather Data)
3. Przeanalizuj je (ang. Generate Insight)
4. Wybierz rozwiązanie (ang. Decide what 

to do)
5. Spytaj uczestników, jak im się podobało 

(ang. Close)
Model ten, jak wiele innych, radzi najpierw 

rozszerzyć perspektywę i  zebrać jak najwię-
cej możliwości, a  dopiero potem wybrać te 
najlepsze.

Zaproponuj rozwiązanie

Jeżeli masz w głowie kilka zgrabnych rozwią-
zań, na które nikt do tej pory nie wpadł, to 
teraz jest ten moment, w którym śmiało mo-
żesz je zaproponować. Zespół, który tyle cza-
su ściera się z problemem, przyjmie je z ulgą 
i masz sporą szansę że zostaną zrealizowane. 

Powodzenia! 

1. Daniel Pink, Drive; Patrick Lencioni Trzy oznaki 
pracy, która daje szczęście i wiele innych.

cze sobie nie odpowiedzieli. Takie, które ich 
zaciekawi. Sprawi, że spojrzą w  inną stronę. 
Czasem zespół kręci się w  kółko i  prostym 
pytaniem można z tego kółka go wybić: „Sły-
szę że ciężko wam idzie wymyślenie jak to 
zrobić w technologii X, jak zrobicie to w czymś 
innym?”.

Pytania, które często się poleca, to pytania 
otwarte. Jeżeli jednak młody Scrum Master 
zarzuca pytaniami natury niemal egzysten-
cjalnej zespół, ten szybko się męczy. Nie py-
taj więc: „Dlaczego to jest ważne?”, „Dlaczego 
tak się wydarzyło?”. Ukierunkuj nieco swoje 
pytania, a zyskasz lepszy efekt: „Kogo można 
zapytać o zdanie?”, „W sumie to co się stanie, 
jak tego nie zrobimy?”, „Po co klient A  tego 
potrzebuje?”.

Nie pytaj o  rzeczy, które zespół wie, 
takie pytania irytują, ktoś może poczuć się 
przyciśnięty do ściany, sprawdzany, kon-
trolowany. Pytania, które mogą wywołać 
takie odczucia często zaczynają się od „czy” 
lub „dlaczego”. Na przykład: „Dlaczego to się 
jeszcze nie wydarzyło?”. To pytanie może być 
odebrane jako atak. 

Facylitowane spotkanie
Co zrobić z  problemem, który wraca w  róż-
nych rozmowach i  cały czas jest nierozwią-
zany? Jest to znak, że należy wybrać czas 
i miejsce, które dokładnie temu problemowi 
poświęcimy. Polecanym w Scrumie miejscem 
na ostateczne przedyskutowanie sprawy 
i  wybranie rozwiązania jest Retrospektywa 
Sprintu. Jeżeli jednak jest jeszcze do niej da-
leko, można wybrać inną okazję. Na przykład 
refinement lub po daily. 

W czasie takiego spotkania, należy szcze-
gólnie zadbać o  równy udział wszystkich 
członków zespołu. Intuicja podpowiada, że 
jak ktoś się nie wypowiada, dobrze jest go 
wywołać do odpowiedzi, czyli „Kaziu, o ty co 
o tym myślisz?”. Często jednak Kaziu wcale 
nie czuje się komfortowo z  takim wywoła-
niem i  udziela odpowiedzi wymijającej lub 
szuka takiej, która sprawi że pytający da mu 
spokój. Dużo fajniej działa wywołanie odpo-
wiedzi na raz u  wszystkich. Oto kilka pro-
stych sposobów na to:
• każdy pisze odpowiedź na karteczce,
• każdy po kolei udziela odpowiedzi,
• głosujemy.

Są to tak lekkie techniki, że z powodzeniem 
można je stosować wielokrotnie na jednym 
spotkaniu. Ważne, aby nie były one metodą 
podejmowania decyzji, a  jedynie sposobem 
na zorientowanie się w sytuacji.

• przesunięcie daily z powodu nieobecności 
członka zespołu (np. w wyniku wizyty u le-
karza),

• przypomnienie innym, że ktoś jest w trud-
nej sytuacji,

• przywołanie opinii któregoś z członków ze-
społu w dyskusji,

• zadbanie, aby opinia wszystkich została 
wysłuchana.
Jestem pewna, że każdy kto wyćwiczy 

się w tych trzech grupach zachowań, zyska 
uwagę zespołu. Sprawdź czy przejawiasz 
zachowania z wszystkich przytoczonych ro-
dzajów. Wszystkie są krytyczne i  konieczne 
u  dobrego lidera. Kiedy już je wypracujesz, 
pamiętaj o  zachowaniu zdrowej równowagi 
między oddawaniem przestrzeni zespołowi, 
a przejmowaniem inicjatywy. 

Algorytm postępowania 
Scrum Mastera

Moim zdaniem nie należy wybierać, kiedy dać 
zespołowi rozwiązanie na tacy, a kiedy cze-
kać. Należy sprawdzać po kolei, czyli gdy wi-
dzę, że mój zespół zmaga się z problemem, to 
zaczynam od obserwacji. Sprawdzam czy po-
radzą sobie sami. Jeżeli tego nie zrobią, zadaję 
pytania, które pomagają im zmienić perspek-
tywę, popatrzeć szerzej. Jeżeli to nie pomoże, 
organizuję czas i przestrzeń na zastanowienie 
się nad tym problemem i facylituję dyskusję 
na jego temat. Jeżeli to nie wnosi rozwią-
zania, to w  końcu nadchodzi ten moment, 
w którym ja proponuję rozwiązanie, a najle-
piej kilka i pozwalam zespołowi wybrać. 

Omówmy więc poszczególne kroki.

Obserwacja
Wiele osób ekstrawertycznych, a  jednocze-
śnie empatycznych, ma mocny odruch reago-
wania na dyskomfort otoczenia. Sporo Scrum 
Masterów należy do tej grupy. Drodzy Scrum 
Masterzy, namawiam więc was do powstrzy-
mania zapędów i wstrzymania się z akcją do-
póki nie uzyskacie odpowiedzi na następujące 
pytania:
• Czy zespół dostrzega problem?
• Jakie jest nastawienie członków zespołu 

do problemu?
• Jakie emocje dominują?
• Czy ktoś inny zareaguje?

Czas czystej obserwacji dobieramy do wagi 
i pilności problemu. 

Zadawanie sprytnych pytań
Tylko co to znaczy sprytne pytanie? To takie 
pytanie, na które członkowie zespołu jesz-
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were my curiosity, active listening skills, and 
the fact that I’m purpose-driven and self-
aware. People are always rushing to deliv-
er, to be something for someone and that 
doesn’t give you sufficient time for self-re-
flection. If you are aware of your strengths 
and weaknesses, that’s a  fantastic starting 
point to build your path, then time and prac-
tice will do the rest. Also, I didn’t leave my 
career entirely chance – once I realised that 
project management was what excited me, 
I planned my career around that idea – “the 
lucky PM” nickname was born out of career 
planning.

You are also known as a Programs Direc-
tor at Project Managers Without Borders. 
What made you decide to join this orga-
nization? What was the most important 
thing/skill you got from this project?

Due to other priorities I had to abandon my 
position at PMWB some time ago, however, 

plan, the luckier you get”, which I fully agree 
with because luck also requires hard work 
and preparation. Finally, because I’ve been 
very lucky to grown and learn with amazing 
colleagues, clients, organizations, and pro-
ject teams. And, of course, I call myself “The 
Lucky Project Manager” because “The Lazy 
Project Manager” was already taken!

An experienced PMO and PPM advisor, 
trainer, author and speaker… We can add 
a  lot of more here and your career still 
develops. What were the key attributes 
which help you to be in your current po-
sition?

You may be surprised to know that I have 
an introvert personality. No, I was not born 
a  speaker or trainer, both requiring confi-
dence, an ability to tell a story and to touch 
people’s emotions. Looking back to where 
I  started, I  think that some of the key at-
tributes that helped me to get to this point 

I  cannot start with the other questions 
until I ask about “The Lucky PM”. Is the-
re any story behind it? Because when you 
talk about the PM world, I  can see how 
much you enjoy it. But maybe “Lucky” do-
esn’t only mean that you love what you do, 
maybe you are lucky because you still im-
prove the PM/PMO world.

Thank you, first of all, for such kind words. 
I  do try to share my passion and leave my 
mark in the community at least! Not real-
ly a story but there are three main reasons 
for my luckiness. First, I  think that chance 
or luck plays such an important role in what 
happens in our life and projects, even if 
we prefer to ignore it. Sometimes it’s just 
a  matter of being in the right place at the 
right time and I think that, although talent 
is fundamental, we need to acknowledge 
fortunate accidents too. Second, there’s this 
saying that goes as “there are no good pro-
ject managers, only lucky ones: the more you 
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still see a  significant dominance of men. 
Is project management a man’s world?

I think that is a reality, but we are slowly 
but steadily changing it. Project manage-
ment is contextual but it must not be gen-
der-based! Fortunately, I never felt treated 
differently by being a  woman in project 
management and I can’t find any disadvan-
tages of having more women involved in the 
field. Quite the opposite, I think that wom-
en, being multi-taskers, intuitive, and very 
proficient at managing expectations, make 
an ideal project leader and that is being rec-
ognized by more organizations every day. The 
development of societies and the empower-
ment of women are hand in hand thus, to be 
working in project management as a woman, 
is an opportunity to lead that change from 

Additionally, to have co-created a  course 
just for PMO practitioners and leaders and 
having seen it turning into one of the most 
popular courses in the area is something 
that really puts a smile on my face.

You are a  very charismatic woman, pe-
ople want to listen to you, learn from you. 
What drives you and gives you energy to 
participate in these all activities? In this 
busy life it is not difficult to keep work-li-
fe balance? Or maybe it is what completes 
you?

One thing I can say for sure – it does re-
quire energy and time and sometimes it feels 
like I have my paying working hours and my 
non-paying work time just after! It is indeed 
a  busy life but it would be a  bit bothering 
if different I guess. I remember one evening 
where I was flying back from Glasgow having 
completed a full day of training, followed by 
dinner in Windsor with my colleagues from 
work, followed by a  flight to Yerevan, in 
Armenia where I was going to speak about 
PMOs the next day, all non-stop! It can be 
very tiring but it is also very rewarding. The 
saying goes that it doesn’t feel like work 
when you are having fun – that’s exactly 
the case. Yet, this is not to say that I  dis-
regard the work-life balance and now, with 
100% remote working due to the pandemic, 
this matters more than ever, for one’s men-
tal health even. I do respect my ‘Netflix and 
chill’ time – as with anything balance is 
needed. 

When we compare the percentage of wo-
men and men in the position of PM, we 

it remains one of the volunteering positions 
that I’m most proud of. Ultimately, projects 
are about our future and leaving a  better 
world for future generations. PMWB’s view 
of project management as a  competency 
useful to all and their mission of making the 
world a  better place through projects was 
a  strong motivation to me. If resources – 
knowledge included – are unequally distrib-
uted and if one can simply use their skills for 
social good, why not do it? It was a privilege 
to follow my passion and knowing that oth-
ers would benefit from it. Whether an irriga-
tion program in Panama with local farmers or 
working with government entities to solve 
a flooding problem in Ghana, there were so 
many opportunities to do good. If you have 
some time available, please do look them up.

Bedtime Stories for Project Managers – 
what was the trigger to write this book and 
who can get the most from this lecture?

I have always been fascinated by stories. 
It’s such an easy and enjoyable way of shar-
ing a message and it brings me sweet memo-
ries since my passion for reading started with 
the stories my parents read to me as a child. 
As for Bedtime Stories for Project Manag-
ers, the idea arose when I  was shadowing 
a trainer colleague who used the story of the 
stone soup (very well known in Portugal) to 
make a point about scope creep. I  found it 
such a clever idea that I then started looking 
for other metaphors that would make the 
understanding of project management easi-
er. The book brings together fairy tale stories 
and project management concepts and this 
helps readers to establish relationships be-
tween ideas, to look at a known model from 
a new fresh perspective, and to consolidate 
knowledge, thus I believe it can suit anyone, 
from experienced practitioners to someone 
who that wants to know a bit more of what 
project management is about. From the pop-
ular “Red Riding Hood” story to the “Bed of 
Procrustes”, stories provide an opportunity 
to reflection and imagination – for children 
as well as for grown-ups. 

What are the greatest achievements in 
your career? Something you can be proud 
of the most?

I’m fortunate to say that there are several 
achievements that I’m proud of so it is diffi-
cult to choose, however, maybe to have been 
one of the youngest fellow members of the 
Association for Project Management, the 
chartered body for the project profession. 
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need to find new and creative ways to instil 
a sense of the collective. Also, from a pure 
PM/PMO standpoint, many businesses had 
to re-evaluate their portfolios of projects 
and programmes. Suddenly, their revenue 
streams were cut, resources were diverted, 
projects were de-prioritised. Finally, organ-
izations started to realize that they can’t 
simply afford to pay lip service to effective 
portfolio management. 

In this new reality, should the PMO 
evolve? Be more flexible, predictable...?

Absolutely. As any other teams, the PMO 
needs to reinvent itself. How to do effective 
assurance remotely? How to coach the pro-
ject teams and facilitate workshops now that 
everyone is working on their own? These are 
questions that should be in any PMO’s mind 
at the moment. We crave flexibility and the 
PMO should act as a servant leader and en-
able that flexibility if it wants to be recog-
nized as a valuable business partner.

Do you predict that any other new struc-
ture will replace PMO in the future?

Despite criticism, I  believe that “PMO” 
is a  somewhat established concept in the 
industry, hence should be around for some 
time. It is the services of the PMO that are 
most likely to change and I believe that we 
will see PMOs acquiring strategic relevance 
and dedicating more of their time to val-
ue-added activities such as data analysis 
and predictive assurance (rather than just 

just look at how the pandemic was managed 
by countries ruled by woman.

You’ve probably already had a  lot of qu-
estions related to the PM/PMO world and 
influence of pandemic. But from your per-
spective, what was the biggest challenge 
for the organizations during that time?

I  think a  big one is about keeping the 
teams connected – not to the screen, but to 
each other, their togetherness. Aspects like 
motivation, trust and collaboration gained 
a new importance now that we are no longer 
sitting together in the office. We miss that 
human connection and organizations will 

the field. We need to be that change we 
want to see in the world.

What do you think is the positive influen-
ce of women on the high position in the 
corporate ladder?

Women can bring a  different, fresh per-
spective into how decisions are made. After 
all, we have been leaders our all life however 
not always in the corporate world so this it 
the time to take a  step up on that ladder. 
Women tend to show more empathy, to 
consider more and novel scenarios, and to be 
very attentive. We bring diversity to the ta-
ble in an effective, outcome-focused way – 
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Marisa is an experienced PMO and PPM advi-
sor, educator, and international speaker, with 
a track record of building capabilities in organ-
izations undergoing transformational change. 
A passionate advocate of the value of PMOs 
and project management, she was Programs 
Director at Project Managers Without Borders, 
Head of External Affairs at IPMA Young Crew 
Portugal, Secretary of the APM PMO SIG, and 
is co-author of ground-breaking courses such 
as the PMO Practitioner, PMO Leader and As-
surance Practitioner courses. Marisa is a Senior 
Consultant at Wellingtone, a  founding mem-
ber of the Advisory Board of the PMO Global 
Alliance and is the author of Bedtime Stories 
for Project Managers. In 2019, Marisa became 
one of the youngest Fellow members of the 
Association for Project Management (APM), in 
recognition of her contribution to the profes-
sion and in 2020 she was awarded the title of 
Young Project Manager of the Year.

Marisa
Silva
the Lucky PM

a  difference and it certainly made it in my 
career. I’m not just talking about chasing 
everyone on LinkedIn but actually getting 
involved with the community, in an insti-
tutional or more informal way, and building 
real connections. Grow and nurture your 
network. Then, you just need to “be so good 
they can’t ignore you” and have a  little bit 
of luck. My dear 25-year-old, may all your 
projects by lucky! 

don’t believe you can do it on your own or 
overnight. It is a journey and as any success-
ful journey, it should be planned with care, 
and taking people with you. In my view, the 
most important element of it, is therefore 
the people and their mindset. That is what 
will make change stick and that’s where or-
ganizations should focus.

I also want to come back to your question: 
How can the PMO support the mindset 
shift for organization transformation? 
What is the most valuable? 

The PMO can be an important bridge be-
tween strategy planning and strategy im-
plementation, and therefore being a vehicle 
of communication between the two ends, 
translating messages into day-to-day job 
and passing back insights and feedback to 
decision-makers. Yet, I would argue that the 
best way the PMO can support the mind-
set shift is by walking the talk and leading 
by example. They should try it themselves, 
almost acting as a  pilot group. Ultimately, 
PMOs are change agents, thus, they should 
be leading the change from within.

What is the biggest challenge for current 
PMOs? Does the small organization face 
the same problems as a bigger one? 

I think that, at the end of the day, organ-
izations struggle with the same challenges 
and have the same pain points regardless of 
size or sector – lack of efficiencies, lack of 
visibility to make informed decisions, lack 
of resources and predictability. The biggest 
challenge for PMOs is then to build a  cat-
alogue of services that meets the expecta-
tions of their customers, the right priority 
at the right time, and to communicate it 
effectively. All services will be valuable to 
someone working in the PMO, of course, 
however, it should be the customer to define 
the priorities. Make no mistake: the PMO is 
a service to be provided, not a department to 
simply be compliant with. Also, most people 
still do not know what a PMO does or can do. 
We need to communicate more and better if 
we are to be their critical but trusted friend.

The last question, maybe it will be some-
thing that can help young people, who 
have just started their career: what advice 
would you give your 25 year old self?

Very good question! “Build your network!”, 
that would be my advice. Having a  reliable 
and diverse network to support you, chal-
lenge you, advise you, learn from, it makes 

data collection and reactive assurance), 
project selection and prioritization, or ca-
pability-building. The PMO brings processes, 
practices, lessons, people together. We are 
integrators at heart, silo-breakers – thus, 
whether we will be calling it PMO or some-
thing else, centralized or de-centralized, 
I believe that this integration remains a fun-
damental quest of any organization, now or 
in the future.

I  would like to come back to your lectu-
re „From PMO Stakeholders to PMO Custo-
mers” from the last Portfolio Experience 
conference in Poland. You said „Change 
needs to start from the inside of the or-
ganization”. How do these organizations 
know it is time to start with this change? 
How should they start this revolution? 
What is the most important to improve?

Working as a  consultant, it’s not un-
common for me to get to an organization 
just to learn that internal staff was aware 
of the problems already and had even con-
sidered viable solutions, however, that tacit 
knowledge is often neglected, not valued or 
sometimes it doesn’t even reach the deci-
sion-makers. Have a look at the “iceberg of 
ignorance” model – it’s so sad that there’s 
such big of a  disconnect between what 
people in the field know and do and others 
at the top! Thus, for organizations to know 
when it is time, they just need to do a sim-
ple thing: listen. Listen more, listen better. 
Once that “a-ha” moment happens, you 
should co-create the change. Revolutions 
are sometimes needed but they require plen-
ty of resources. I do prefer evolutions instead, 
there are less casualties involved. Thus, 
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osobiste) są wysoko rozwinięte, a które z nich 
wymagają wsparcia. Warto więc zacząć od 
diagnozy inteligencji emocjonalnej, tu z  po-
mocą przychodzą testy parametryczne: polski 
TIE lub międzynarodowy MSCEIT. Następny 
krok to decyzja, czy chcemy rozwijać słabo 
rozwinięte obszary inteligencji emocjonalnej, 
czy korzystać z  tych wysokorozwiniętych. 
Jeśli zdecydujemy się rozwijać jej słabsze 
strony, najlepszym sposobem są regularne 
treningi. Jedno szkolenie czy przeczytana 
książka nie zapewnią nam skutecznego roz-
woju tej sfery życia. Polecam robienie tego 
systematycznie i  wszechstronnie – dostar-
czając wiedzy i  praktykując ją. Ważne jest 
też obserwowanie innych osób, na przykład 
w  jaki sposób używają inteligencji emocjo-
nalnej, w jaki sposób wyrażają emocje, bądź 
rozmawiając o tym z innymi. Czy to, co dana 
osoba wyraża swoją twarzą, jest zbieżne 
z  tym, co mówi? Możemy próbować łączyć 
to, co widzimy z  tym, co słyszymy i  w  ten 
sposób budować naszą uważność na emocje. 
Bez wątpienia przyda nam się to w budowa-
niu trwałych relacji z klientem, czy w zarzą-
dzaniu naszym zespołem.

nież te biznesowe. Emocje są więc nieodłącz-
ną częścią biznesu. Jeśli zamiast okazywania 
uczuć, decydujemy się na ich tłumienie, to 
szkodzimy nie tylko swojemu zdrowiu, ale 
również pogarszamy nasze zdolności myśle-
nia i  uczenia się. Inteligencja emocjonalna 
pomaga nam zrozumieć drugą osobę, o co jej 
chodzi, ale także pozwala nam komunikować 
się z samym sobą, to znaczy dotrzeć do tego, 
czego tak naprawdę pragniemy i co jest nam 
potrzebne. Łączy się to z pojęciem komuni-
kacji empatycznej, która łącząc się z  inteli-
gencją emocjonalną, jest świetnym źródłem 
wiedzy nie tylko o  naszych emocjach, ale 
i  potrzebach. Jest narzędziem do tego, aby 
się dogadać, mając relacje, a  niekoniecznie 
za wszelką cenę rację. O  tym, jak nam jest 
w danym środowisku pracy, wiemy dzięki in-
teligencji emocjonalnej. Jest to jeden z waż-
niejszych celów jej rozwijania.

Jak możemy rozwijać inteligencję emocjo-
nalną?

Pierwszym krokiem jest obserwowanie, jak 
to u nas z nią jest, które obszary inteligencji 
emocjonalnej naszego zespołu (bądź nasze 

Czy da się zarządzać emocjami?
Jeśli przyjmiemy, że zarządzanie nie jest 

manipulowaniem, a  działaniem zgodnym 
z etyką i że zarządzanie polega na regulowa-
niu, a nie kontrolowaniu, to tak. Regulowanie 
to polega na dostosowaniu naszych emocji 
do sytuacji, aby osiągnięcie celu nie odbywa-
ło się za wszelką cenę, lecz w ramach norm 
etycznych. Pewnie łatwo wyobrazić sobie 
zarządzanie własnymi emocjami, choćby po 
to, by radzić sobie ze stresem. Zarządzanie 
emocjami innych jest bardziej złożone, bo 
można na przykład chcieć wzbudzić zasko-
czenie, aby przykuć czyjąś uwagę do ważnych 
kwestii, albo wzmocnić radość po tym, jak 
zespół osiągnął sukces.

Czy okazywanie emocji w  biznesie jest 
profesjonalne?

Panuje mit, że emocje w  biznesie są nie-
pożądane i  należy kierować się rozumem. 
Natomiast inteligencja emocjonalna mówi 
o tym, że zarówno emocje, jak i rozum, uży-
wane w pracy nam służą, ponieważ emocje 
są dodatkowym źródłem informacji, przez co 
możemy podejmować lepsze decyzje - rów-
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Biznes pełen emocji 
Z dr Magdaleną Kępińską-Jasny, trenerką biznesu, badającą użyteczność emocji 
w zarządzaniu rozmawia Kornelia Trzęsowska.
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budujący relację, który składa się z czterech 
składowych – podstawy NVC. Pierwsza 
warstwa to obserwacja – możemy ją wyra-
zić np. zdaniem „W bieżącym miesiącu mam 
przydzielone o trzy projekty więcej, niż w po-
przednim”. Kolejne jest wyrażenie naszego 
uczucia: „Czuję frustrację, ale też niepokój”, 
które najlepiej od razu połączyć z nazwaniem 
naszej potrzeby: „bo potrzebuję wsparcia 
i zależy mi na dowiezieniu projektów na czas”. 
Klamrę NVC kończy wyrażenie prośby, które 
możemy zbudować na przykład w następują-
cy sposób: „Czy możesz przydzielić mi osobę 
do współpracy, albo przekazać choć dwa pro-
jekty komuś innemu?”.

Jakie są korzyści płynące ze stosowania 
NVC w biznesie?

Stosując NVC, przechodzi się przez cztery 
kroki: obserwację, uczucie, potrzebę i prośbę. 
W biznesie bardzo często pomija się element 
uczucia, od razu przechodząc do potrzeby. 
Podstawą NVC jest znalezienie potrzeby. 

wanie się w taki sposób, jak wspomniałam już 
wcześniej – żeby budować relację, a nie mieć 
rację. Jest to docieranie do tego, co druga 
strona chce nam przekazać, żeby poszerzyć 
świadomość rozumienia drugiej strony, a tak-
że, żeby lepiej poznać i  zrozumieć samego 
siebie. Określamy to mianem kontaktu em-
patycznego. Dochodzimy do wspólnych roz-
wiązań poprzez emocje i sedno tego kontaktu, 
czyli potrzeby jednej i drugiej strony. Bardzo 
często w działaniach biznesowych i w życiu 
codziennym, zapytani o opinię drugiej osoby, 
dostajemy gotowe, złote rady, jak możemy 
coś zrobić, bez wcześniejszego zbadania, jaka 
jest tak naprawdę nasza potrzeba. Nie służy 
to kontaktowi z  drugą osobą, ponieważ nie 
zachęca do brania odpowiedzialności za to, 
co robimy, tylko ślepo podążamy za potrzebą 
kogoś innego, której nawet nie znamy. Kiedy 
menedżer wysłucha swojego współpracow-
nika i usłyszy jego potrzeby, wówczas dojdą 
wspólnie do znalezienia najlepszego rozwią-
zania. Sposobów rozwiązania problemów 
może być wiele, a potrzeba tylko jedna. Klu-
czem w  NVC jest znalezienie jej w  kontak-
cie z  drugą osobą. Podstawowym pytaniem 
NVC jest: „co jest dla nas ważne, tu i teraz?” 
Świetnie sprawdza się ono w motywowaniu, 
ponieważ dzięki NVC wiemy, na czym zależy 
drugiej stronie. Dochodząc do potrzeb dużo 
łatwiej jest się angażować w  pracę, ale też 
brać odpowiedzialność za zadania. Rewela-
cyjnie sprawdza się ono też w konfliktach.

Czy mogłabyś podać inne przykłady NVC 
z życia wzięte?

Komunikat pokazujący, kto ma rację, któ-
rego treść brzmi „Mam dość! Wszystko muszę 
robić sama, nikt mi nie pomaga, a pracy wciąż 
przybywa” możemy zamienić na komunikat 

W  jaki sposób regulować emocje w  bar-
dzo szybkim i  dynamicznym środowisku 
biznesowym, kiedy czas nie pozwala na 
przerwy?

Nic nie zastąpi jednak stosowania strategii 
długoterminowych, na przykład medytacji, 
snu, planowania i dbania o regenerację emo-
cjonalną, uważności na sposób wyrażania 
emocji; bez nich nie jesteśmy. Można używać 
wtedy strategii emocjonalnych, które wspie-
rają działanie. Są krótko i  długoterminowe. 
W dynamicznym środowisku, w sytuacji tak 
zwanego gaszenia pożarów przyda się bar-
dziej krótkoterminowa strategia regulacji 
emocji. Na przykład, gdy sytuacja jest trudna, 
czujemy, że za chwilę wybuchniemy, wów-
czas możemy powiedzieć: „wróćmy do tema-
tu za 5 minut, ponieważ potrzebuję przerwy”. 
Te przysłowiowe 5 minut nie zmieni sytuacji, 
a pozwoli na to, żeby przestać myśleć o tej 
trudnej sytuacji, przejść do innego tematu 
lub oddać pałeczkę na spotkaniu bizneso-
wym innej osobie, która przejmie za nas roz-
mowę. Gdy napięcie emocjonalne opadnie, to 
możemy wrócić do tematu. Jest szereg stra-
tegii, których możemy używać wobec siebie 
i  innych. Nic nie zastąpi jednak stosowania 
strategii długoterminowych, na przykład me-
dytacji, zdrowego odżywiania, snu; bez nich 
nie jesteśmy w stanie użyć odpowiednio tych 
krótkoterminowych działań. Tego między in-
nymi uczę na warsztatach – jak rozwiązywać 
trudne sytuacje przy użyciu strategii emocjo-
nalnych oraz kroków, które wynikają z  inte-
ligencji emocjonalnej. Na rynku jest bardzo 
dużo książek na ten temat. Trudnością jest 
wybór takich, które opierają się na metodach 
naukowych ze sposobami potwierdzonymi 
w  badaniach. Twórcami teorii inteligencji 
emocjonalnej są John Mayer i Peter Salovey – 
wbrew pozorom nie Daniel Goleman, który 
rozpropagował w świecie biznesu tę koncep-
cję. Odsyłam do publikacji autorstwa D. Ca-
ruso i P. Salovey’a Inteligentny emocjonalnie 
menedżer. Książka ta jest już trudno dostęp-
na, ale warto na nią polować. Z  nowszych 
książek polecam Sprawność emocjonalną 
Susan David.

Czy mogłabyś przybliżyć definicję NVC? 
Skąd wzięło się pojęcie Nonviolent Com-
munication?

NVC należy do obszaru tzw. komunikacji 
empatycznej. Polski odpowiednik pojęcia No-
nviolent Communication jest dość „niezgrab-
ny” – tłumaczymy je jako „Porozumienie bez 
przemocy”. Natomiast lepiej oddaje jego sens 
komunikacja empatyczna. Jest to porozumie- M

a
g
d
a
l
e
n
a
 
K
ę
p
i
ń
s
k
a
-
J
a
s
n
y
 
w
 
t
r
a
k
c
i
e
 
w
y
s
t
ą
p
i
e
n
i
a
 
n
a
 

w
y
d
a
r
z
e
n
i
u
 
W
o
m
e
n
 
i
n
 
P
r
o
j
e
c
t
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
d
l
a
 
P
M
I
 

W
r
o
c
ł
a
w
 
w
 
l
u
t
y
m
 
2
0
2
0
.
 
Ź
r
ó
d
ł
o
:
 
P
M
I
 
P
C
 
W
r
o
c
ł
a
w
 
B
r
a
n
c
h

Ź
r
ó
d
ł
o
:
 
P
M
I
 
P
C
 
W
r
o
c
ł
a
w
 
B
r
a
n
c
h

Strefa PMI, nr 34, wrzesień 2021, www.strefapmi.pl 47

http://www.strefapmi.pl


przeżywa dana osoba, jest bardzo trudne, 
stąd jedynie otwarta komunikacja może po-
móc nam zbudować prawdziwą empatię dla 
drugiego człowieka. Doświadczenie empatii 
w pracy nie jest częste, ale jest czynnikiem, 
który bardzo wiąże nas z  organizacją, spra-
wia, że chcemy być jej częścią. Warto o tym 
pamiętać.

Mając na uwadze przyszłość, jak Twoim 
zdaniem emocje będą wpływać na biznes?

Widzę, że emocje są coraz bardziej istotne 
i zauważalne w biznesie. Nie są już tłumione 
i nazywane nieprofesjonalnymi. Coraz więcej 
firm rozumie ich wagę, będąc w  ruchu em-
patycznych organizacji. Dobrym przykładem 
jest tutaj mBank, który przechodzi transfor-
mację zmiany bycia empatyczną organizacją. 
Wcześniej zdarzało się to w  pojedynczych 
zespołach, a  teraz widać trend całych firm, 
które chcą być postrzegane jako empatycz-
ne. Jest to przyszłość, którą zbudowało też 
doświadczenie pandemii. Dodatkowo, poko-
lenie millenialsów jest bardzo wrażliwe emo-
cjonalnie, co jest cenne dla organizacji. Tylko 
zauważenie tej wrażliwości emocjonalnej 
i skuteczne jej używanie może przynieść po-
zytywne efekty. Emocje są bardzo potrzebne 
do tego, żeby skutecznie działać. Ich tłumie-
nie przynosi spadek kreatywności, zakłóca 
uczenie się i myślenie. Jeśli chcemy mieć or-
ganizacje, które się uczą i  sprawnie działają 
w  dynamicznym otoczeniu, emocje muszą 
być niezaprzeczalnie brane pod uwagę. 

kontaktu z drugą osobą. Nie o to chodzi, by 
zawsze mieć rację. Można to osiągnąć dzięki 
dużej dawce praktyki. Podstawą w dziedzinie 
NVC jest książka Marschalla Rosenberga Po-
rozumienie bez przemocy. Książka może być 
jednak trudna dla odbiorcy, stąd podobnie, 
jak przy ćwiczeniu inteligencji emocjonalnej, 
polecam w  tej kwestii interaktywne warsz-
taty. Warte obejrzenia są prelekcje na temat 
NVC na TEDzie, albo wystąpienia M. Rosen-
berga, które są dostępne na YouTubie.

Jak Ty osobiście praktykujesz NVC?
To już mój piąty rok z tym tematem. Co dwa 

tygodnie uczestniczę w  czterogodzinnych 
warsztatach NVC. Trwają one przez cały rok. 
Oprócz nich jeżdżę również na inne warsztaty 
pogłębiające praktykowanie, między innymi 
train the trainers. Uczę się u certyfikowanych 
trenerów. Uważam, że podejmowanie decy-
zji biznesowych, opartych o NVC jest bardzo 
skuteczne, ponieważ bardzo poszerza nasze 
możliwości działania. Z jednej strony emocje 
dostarczają nam informacji, ale docierając do 
tego, jaką potrzebę mamy do zrealizowania, 
okazuje się, że podjęcie decyzji jest nie tyle 
łatwiejsze, ile bardziej świadome i  spójne 
z nami. Metody takie jak burza mózgów wca-
le nie muszą być najskuteczniejsze do proce-
su podjęcia decyzji, ponieważ nie są do końca 
zintegrowane z naszymi potrzebami. Czując, 
że robimy to, co jest zgodne z nami, mamy 
olbrzymią moc do działania. Warto tego do-
świadczyć. Osobiście bardzo służy mi em-
patia, którą dostaję od osób praktykujących 
NVC. Jest to bezcenne szczególnie w  na-
szych pandemicznych czasach, kiedy wielu 
z nas miało problem z regulacją emocji, zma-
gało się z frustracją, a zobaczenie człowieka 
inaczej niż przez pryzmat ekranu komputera 
jest wciąż ograniczone. Wyczucie tego, co 

Menedżerowi dzięki temu jest łatwiej prze-
kazać podwładnemu lub współpracownikowi, 
czego tak naprawdę potrzebuje, nie dając 
konkretnych, gotowych rozwiązań. Wobec 
tego daje on przestrzeń dla tego współpra-
cownika, w jaki sposób chce rozwiązać daną 
kwestię – chyba, że współpracownik popro-
si o  konkretną radę. Zwalnia to menedżera 
z dyrygowania i wyznaczania poleceń, co dru-
ga strona ma konkretnie zrobić. Rozwija to 
współpracownika w samodzielności i wspie-
ra proces dążenia do przyszłej roli kierownika, 
biorąc coraz to większą odpowiedzialność. 
Stworzenie przestrzeni, kiedy współpracow-
nik zobaczy, po co coś robi i jaki ma to sens 
(szczególnie dotyczy to młodego pokolenia), 
jest bardzo skuteczne dzięki komunikacji 
empatycznej. Wskazuje ona cel „po co coś 
robimy”, nie komunikując tego – przysłowio-
wo – w sposób „bo tak”.

Jak rozwijać umiejętność działania zgod-
nie z NVC?

Praktyka, praktyka i  przede wszystkim 
praktyka. Głównym narzędziem są cztery 
kroki, które wymieniłam wyżej, ale prakty-
kowanie ich to podstawa. Nie da się rozwijać 
NVC bez wdrażania jej kompleksowo w swo-
je życie. Stosuje się ją świadomie do siebie, 
do swoich uczuć i  potrzeb oraz budowania 
relacji z drugą stroną. Jest to pewnego rodza-
ju zmiana języka, którym mówimy do innych. 
Od nowa poznajemy nowy język, który co cie-
kawe, przypomina język z dzieciństwa, kiedy 
to jako dzieci mówiliśmy o  swoich potrze-
bach bez większych zahamowań, co nieste-
ty tracimy w procesie szkolnym. Nazywanie 
potrzeb to całkiem nowy język. Jako dorośli 
powinniśmy oduczać się języka: sugerowania, 
dawania rad, porównywania, czyli wszystkie-
go tego, co sprawia, że nie przybliża nas do 

Trener biznesu z doświadczeniem w konsultin-
gu, doktor nauk o zarządzaniu. Certyfikowany 
facylitator MSCEIT i TIE (testów parametrycz-
nych do diagnozowania Inteligencji Emocjonal-
nej). Prowadziła seminaria i warsztaty z Action 
Learningu i Inteligencji Emocjonalnej m.in. dla 
PMI Poland Chapter, w  Oddziałach: Kraków, 
Warszawa, Wrocław, Śląski i  Kujawsko-Po-
morski. Wykładowca studiów podyplomowych 
i  MBA. Absolwentka Treningu Budowania 
Relacji w  Grupie TROP. Członkini ISEI – In-
ternational Society for Emotional Intelligence. 
Ukończyła trening Inteligencji Emocjonalnej 
(IE) organizowany przez ISEI na poziomie pro-
fesjonalnym. Autorka testu IEFZ – Inteligencja 
emocjonalna funkcjonowania w  zespole oraz 
kursu on-line dla młodzieży: „Inteligencja emo-
cjonalna i współpraca”. Przebadała IE w kilku-
dziesięciu zespołach projektowych w  Polsce. 
Więcej na: www.drjasny.pl

Magdalena 
Kępińska-Jasny

M
a
g
d
a
l
e
n
a
 
K
ę
p
i
ń
s
k
a
-
J
a
s
n
y
 
w
 
t
r
a
k
c
i
e
 
w
y
s
t
ą
p
i
e
n
i
a
 

n
a
 
w
y
d
a
r
z
e
n
i
u
 
W
o
m
e
n
 
i
n
 
P
r
o
j
e
c
t
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 

d
l
a
 
P
M
I
 
W
r
o
c
ł
a
w
 
w
 
l
u
t
y
m
 
2
0
2
0
.
 
Ź
r
ó
d
ł
o
:
 
P
M
I
 
P
C
 

W
r
o
c
ł
a
w
 
B
r
a
n
c
h

48

https://www.drjasny.pl/


wielają się od lat. Zarówno doświadczenia 
alumnów, jak i  wieloletnie doświadczenia 
aktywnych członków społeczności są pew-
nego rodzaju kopalnią wiedzy. Te osoby, tylko 
nas w tym upewniają, że na pewne problemy 
już dawno wypracowano rozwiązania.

Czy któryś z wywiadów 
szczególnie zapadł nam 
w  pamięć?

Każda rozmowa zdecydowanie była wyjątko-
wa. Oczywiście są takie historie, których nie 
oddadzą żadne pisemne przekazy, a  morał, 
który za nimi stoi, głęboko zapada w pamięć. 
Szczególnie, jeśli słuchając historii masz 
wrażenie déjà vu i że wciąż jesteś świadkiem 
podobnych zdarzeń czy sytuacji. Mamy 
nadzieję, że coraz częściej będziemy dzielić 
się tymi historiami czy doświadczeniami 
zarówno z  wolontariuszami PMI PC, jak 
i czytelnikami Strefy PMI.

Co się jeszcze kryje za 
Projektem Alumni?

Poprzez nasze działania chcemy wyrazić, że 
pamiętamy o alumnach oraz, że staramy się 
szukać szans, jakie mogą płynąć z odnowie-
nia współpracy. Wiele naszych koleżanek 
i  kolegów dysponuje dziś naprawdę dużym 

Chapter. Na potrzeby tego projektu nazywa-
my ich alumni. W pierwszym kwartale tego 
roku skupiliśmy się na zgromadzeniu infor-
macji o  takich osobach w  PMI PC. Jednak 
samo zebranie danych to nie wszystko. Za 
nami już wiele wspaniałych spotkań z alum-
nami, niezwykle inspirujących rozmów z oso-
bami, którym wolontariat w PMI PC pomógł 
w  rozwoju zawodowym. To dzięki nim, po-
mału odkrywamy naszą historię regional-
ną PMI w  Polsce, bo tak naprawdę to ona 
ukształtowała naszą kulturę i doprowadziła 
nas tu, gdzie dziś jesteśmy. 

Co już odkryliśmy dzięki 
spotkaniom z alumnami?

Przede wszystkim, największą wartością, 
jaką daje odnowienie relacji z alumni, czy też 
rozmowy z wieloletnimi i wciąż aktywnymi 
członkami PMI PC, jest uczenie się z ich dłu-
goletnich doświadczeń. W PMI PC regularnie 
przeprowadza się ankiety satysfakcji z  wo-
lontariatu. Z feedbacku, który otrzymujemy 
od czynnie dziś działających wolontariuszy 
często przejawia się informacja, że wciąż po-
winniśmy pracować nad przepływem wiedzy 
projektowej w  ramach inicjatyw, ponieważ 
nierzadko nowotworzone lub rotujące ze-
społy mierzą się z problemami projektowymi, 
które w PMI PC nie są niczym nowym, a po-

O celach powołania Culture Team pisa-
liśmy w  32. numerze Strefy PMI. Zespół 
prężnie działa i  chętnie dzielimy się wy-
nikami naszych akcji z  wolontariuszami 
PMI Poland Chapter. 2021 rok jest dla nas 
intensywny. Zakończyliśmy pewną fazę 
promocji zespołu i  jego celów wewnątrz 
PMI PC i  spokojnym krokiem zmierzamy 
ku kolejnym inicjatywom. Jedną z nich jest 
właśnie Projekt Alumni, którego celami są: 
pomoc w określaniu własnej drogi rozwoju 
kultury i  tożsamości PMI PC oraz budo-
wanie świadomości, jakiej kultury relacji 
oczekują wolontariusze – ponieważ to jest 
właśnie strategiczny obszar działań Cultu-
re Teamu. Jak budować taką świadomość? 
Jak odkrywać kulturę i tożsamość PMI PC? 
Jak identyfikować to, co ją kształtuje? 
Właśnie na te i inne pytania zespół Culture 
Team próbuje znaleźć odpowiedzi.

To kolejna inicjatywa zespołu wolontariu-
szy, która dostarcza nam mnóstwa inspiracji. 
Uświadomiliśmy sobie, że aby tak napraw-
dę poznać naszą kulturę, potrzebujemy od-
naleźć te elementy, które tę kulturę w jakiś 
sposób utworzyły lub na nią znacząco wpły-
nęły. Dlatego zaczęliśmy odnawiać relacje 
z  osobami, które budowały oddziały regio-
nalne przed laty, pamiętają tzw. początki 
i  zwrotne momenty w  historii PMI Poland 
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Projekt
Alumni PMI PC 
wystartował! 
Katarzyna Kramarczyk-Strehl
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Zawodowo i  z  pasji Scrum Master oraz Kie-
rownik Projektów. Entuzjastka Management 
3.0, Agile Leadership i podejścia growth mind-
set. Z  wykształcenia IT Project Manager oraz 
germanistka. Członek zespołu projektowego 
Culture Team oraz lider ds. strategii rozwoju 
Disciplined Agile w  PMI PC. Po godzinach – 
miłośniczka historii sztuki, podróży, żeglar-
stwa i kulinariów.

Katarzyna 
Kramarczyk-
Strehl

doświadczeniem projektowym i  nie tylko. 
Dzięki temu alumni mogą i  również stają 
się między innymi mentorami w  naszym 
programie mentoringowym PMI PC. Dzielą 
się również swoimi kontaktami zawodo-
wymi, poprzez które, jako stowarzyszenie, 
możemy się lepiej rozwijać. Niektórzy z nich 
wracają do nas po latach przerwy. Będziemy 
cały czas dokładać starań, aby współpraca 
z alumnami była odczuwalna jako korzystna 
dla obu stron. Zależy nam, aby zwieńcze-
niem tego projektu był powstanie programu 
dla alumnów, w tym Alumni Community oraz 
publiczne portfolio alumnów wraz z ich indy-
widualnymi historiami.

Czym Projekt Alumni jest 
dla mnie?

Ten projekt daje po prostu wiarę w  to, że 
wolontariat naprawdę wspiera rozwój i nasz 
osobisty, i obszarowy w PMI PC. Nazywamy 
to synergią rozwoju wolontariusza i PMI. To, 
co cieszy mnie osobiście to to, że jeśli prze-
pracowujemy informację pozyskaną od alum-
nów, to prawie automatycznie podejmujemy 
rozmowy i staramy się poprawić coś w wo-
lontariacie.

Zapraszam czytelników do dalszej części 
artykułu, w której znajdziecie fragmenty wy-
wiadów przeprowadzonych z dwoma niezwy-
kle ciekawymi postaciami w historii PMI PC: 
Michałem Łakomskim – jednym z  pierw-
szych alumnów, z którym nawiązaliśmy kon-
takt oraz Dariuszem Ciechanem, który jest 
jednym z  założycieli toruńskiej części Od-
działu Kujawsko-Pomorskie i  po dziś dzień 
aktywnie wspiera rozwój naszej organizacji. 
Dwie rozmowy, dwie różne perspektywy, 
dwa obrazy PMI PC: alumna oraz wciąż ak-
tywnego członka PMI PC. Czy dostrzegamy 
pomost łączący to, co minione, z  tym, co 
istnieje dziś? Zapraszam do lektury. 

Rozmowa Katarzyny 
Kramarczyk-Strehl 

z Michałem Łakomskim

Kim jesteś dziś?
Dyrektorem Biura Cyfryzacji i  Cyberbez-

pieczeństwa Urzędu Miasta Poznania i Pełno-
mocnikiem Prezydenta do spraw Smart City. 
Nadzoruję obszar cyfryzacji, serwisów i tech-
nologii informacyjnych oraz bezpieczeństwa 
informacji. Jestem absolwentem zarządza-
nia na wydziale prawa i  administracji UAM, 
a  także studiów podyplomowych z  zakresu 
aplikacji mobilnych.

Co sprawiło, że dołączyłeś do PMI?
O  istnieniu samego PMI dowiedziałem 

się z amerykańskich magazynów PMI, które 
przynosił do pracy jeden z  managerów. To 
właśnie jego zainteresowanie instytutem 
przełożyło się bezpośrednio na wdrożenie 
myślenia projektowego w  firmie, w  której 
pracowałem. Wówczas opieraliśmy się na 
dobrych praktykach projektowych i  wiedzy 
pozyskanej przez naszego managera na szko-
leniach PMI. 

Wraz z grupą wolontariuszy i zapalonych 
kierowników projektów postanowiliśmy, że 
w Poznaniu zaczniemy organizować otwar-
te konferencje PMI. Początkowo wspierałem 
konferencje od strony organizacyjnej, a na-
stępnie sam z nich czerpałem, co niezwykle 
ceniłem. Pracowałem wtedy w  niedużym 
biurze i  w  przeciwieństwie do moich kole-
gów po fachu pracujących w  korporacjach, 
nie miałem łatwego dostępu do szkoleń. Se-
minaria PMI były dla mnie pewnego rodza-
ju bezpłatną wersją studiów z  zarządzania 
projektami. Dobre praktyki PM-a, które po-
znawałem, przekładałem na swoje zadania 
w  pracy i  przygotowywaną dokumentację. 
Pasowało mi, że nie pełniłem żadnej lider-
skiej roli w PMI, zawodowo również nie by-
łem wówczas na kierowniczym stanowisku, 
choć miałem takie ambicje. Bycie w  PMI 
było dla mnie szybkim krokiem do tego, 
żeby zacząć zarządzać – niekoniecznie 
awansując w  strukturze formalnie. Widzia-
łem to jako swoją drogę, aby rozpocząć od 

współpracy z  zespołem jako PM, a  później 
jako lider.

Co zawdzięczasz poznaniu PMI i działaniu 
w jego kręgach?

Dzięki znajomości praktyk projektowych 
pomyślnie przeszedłem rekrutację do urzędu, 
gdzie bezpośrednio współpracowałem z  jed-
nym z  wiceprezydentów. Byłem wówczas 
odpowiedzialny za analityczną część projek-
tów i razem z zespołem rozkręcaliśmy podej-
ście projektowe w organizacji. Wciąż byłem 
chłonny wiedzy projektowej i innych podejść, 
zdecydowałem się na kurs oraz certyfikację 
PRINCE2®. Po pewnym czasie zapropono-
wano mi pracę na stanowisku kierownika 
niższego szczebla, a później zakres odpowie-
dzialności i rozpiętość kierowania rozszerzyły 
się. Prowadziłem też duży projekt wdrożenia 
nowego systemu dla całego urzędu i  dalej 
zajmuję się jego rozwojem. Wdrażam też 
mniejsze i  większe rozwiązania informa-
tyczne oraz buduję nowe kompetencje w or-
ganizacji odpowiadające zmieniającym się 
przepisom i  korespondujące z  postępem 
technologicznym.

Czy jest coś, co według Ciebie PMI PC po-
winien bardziej promować? Gdzie widzisz 
wartość dla wolontariuszy PMI? 

Pierwsze co przychodzi mi do głowy, to: 
PMI zamiast studiów podyplomowych – 
seminaria i wolontariat są krótsze w czasie 
i  bardziej elastyczne. Na studiach podyplo-
mowych trzeba mieć więcej determinacji 
i czasu. Na spotkania PMI łatwo wejść; mo-
żesz tu być – a nie musisz. Po prostu bez-
płatny dostęp do wiedzy, a  tryb online 
szczególnie daje nowe możliwości i  ela-
styczność. Wolontariat pozwala również na 
budowanie sieci kontaktów z osobami, które 
z  czasem stają się twoimi partnerami biz-
nesowymi, klientami, współpracownikami 
a niejednokrotnie trenerami. 
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Rozmowa Emilii Kucharskiej 
z Dariuszem Ciechanem 

Kim jesteś dzisiaj?
Dzisiaj na pewno coraz mniej jestem inży-

nierem. Od zawsze pracowałem w projektach. 
Pracę zawodową rozpocząłem jako inżynier 
w  Warszawie. Pierwszy projekt zrealizowa-
łem w Białymstoku. Wtedy to po raz pierwszy 
miałem styczność z obowiązkami kierownika 
projektu. Stałem się odpowiedzialny za usta-
lenia z klientem oraz inżynierami, którzy do-
starczali rozwiązań technicznych.

Duży krok milowy nastąpił w  Wielkiej 
Brytanii, gdzie przez 6 lat uczestniczyłem 
w  wielkim projekcie budowy sieci teleinfor-
matycznej dla tamtejszych autostrad. Wów-
czas przeszedłem drogę od inżyniera, przez 
różne szczeble kariery, do technicznego 
kierownika projektu. Miałem rolę techniczną, 
ale też zarządczą. Współpracując w  biurze 
klienta z  innymi inżynierami i  kierownikami 
projektu odpowiedzialnymi za różne obszary 
w  programie, potrafiłem zadbać o  utrzyma-
nie dobrych relacji z klientem. Klient miał do 
mnie zaufanie. Potrafiłem również dobrze 
zorganizować pracę inżynierom. Był to po-
czątek pełnoprawnej kariery kierownika pro-
jektu, z tym, że z naciskiem na technicznego 
kierownika projektu. Z czasem ta rola ewolu-
owała do roli bardziej zarządczej i bycia kie-
rownikiem projektu, czym właściwie zajmuję 
się od ponad 10 lat.

Jako ciekawostkę mogę opowiedzieć, jak 
kilka lata temu mój Tata zapytał mnie: „Jaka 
jest twoja ścieżka kariery? Ja nie do końca 
rozumiem. Ty ciągle jesteś kierownikiem pro-
jektu. Twoja siostra skończyła studia, zrobiła 
doktorat, została panią profesor, a  ty ciągle 
jesteś kierownikiem projektu.” Odpowiedzia-
łem na to: „Tato, bycie kierownikiem projektu 
polega na tym, że jest się ciągle kierownikiem 
projektu, tylko są to coraz większe, bardziej 
skomplikowane projekty, którymi trudniej się 
zarządza, które są strategiczne dla klienta. To 
jest trochę inna ścieżka kariery niż standardo-
wa pionowa.”

W  międzyczasie będąc kierownikiem pro-
jektu, później kierownikiem programu, zaczą-

łem zastanawiać się, co mogę zrobić dalej. 
Mój przyjaciel, Maciej Koszykowski, natchnął 
mnie do wykładania na studiach podyplo-
mowych z  zakresu zarządzania projektami. 
Najpierw w Wyższej Szkole Bankowej w Byd-
goszczy i Toruniu, a później na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie stworzy-
liśmy autorski program studiów zarządzania 
projektami. Z przyjemnością do dzisiaj dzielę 
się wiedzą ze studentami.

Odnośnie certyfikacji, zaczynałem, jak 
zapewne większość osób i  zostałem za-
chęcony przez firmę, w  której pracowałem. 
Rozpoczynałem od PRINCE2® Foundation 
i Practitioner – kurs i dwa egzaminy odbyłem 
w  przeciągu tygodnia. Ze względu na dobrą 
jakość szkolenia oraz na to, że PRINCE2® jest 
metodyką, wiele elementów mogłem sobie 
szybko przyswoić. Zdałem oba egzaminy i od 
tego czasu zacząłem rozglądać się za innymi 
sposobami prowadzenia projektów oraz cer-
tyfikatami w tym zakresie. Kolejnym, natural-
nym wyborem był certyfikat PMP®. Podejście 
do tego egzaminu wymagało ode mnie bardzo 
dużego zaangażowania. Będąc na danym eta-
pie rozwoju zawodowego sądziłem, że o za-
rządzaniu projektami, może nie tyle, że wiem 
wszystko, ale wiem prawie wszystko. Przygo-
towania do PMP® skutecznie wyprowadziły 
mnie z tego błędnego myślenia. Bardzo moc-
no poszerzyłem swoją wiedzę. Dzięki przy-
gotowaniu do tej certyfikacji, wiem, gdzie 
mam szukać, gdzie mogę znaleźć coś, czego 
potrzebuję, w jakim obszarze co się sprawdza, 
a co się nie sprawdza. To jest bardzo użytecz-
na wiedza, którą dzielę się ze studentami stu-
diów podyplomowych. Po certyfikacji PMP®, 
przyszła certyfikacja PMI-RMP® (Risk Ma-
nagement Professional), a także certyfikacje 
scrumowe: Professional Scrum Master I i Pro-
fessional Scrum Product Owner I  oraz inne, 
około zarządzania projektami – certyfikacje 
z metod projektów innowacyjnych, takich jak 
Design Thinking czy też MA TRIZ.

Co dla Ciebie oznacza bycie w PMI?
Bycie w  PMI oznacza dla mnie spraw-

czość – pewien wpływ na to, co się dzieje 
w  świecie zarządzania projektami, znalezie-
nie forum do współpracy, do spotykania się 
osób zaangażowanych w zarządzanie projek-
tami. To jest jeden element.

Drugim, jeśli chodzi o wpływ na środowi-
sko zarządzania projektami, jest bez wątpie-
nia udział w  unikalnych projektach, jak na 
przykład w  projekcie polskiego tłumaczenia 
PMBOK® Guide w wersji 6, gdzie byłem wery-
fikatorem oraz kierownikiem projektu. To było 

bardzo znaczące wydarzenie dla PMI Poland 
Chapter oraz dla mnie, gdyż jest to pierwsze 
wydanie tłumaczone bezpośrednio przez PMI 
PC i przez społeczność członkowską i wolon-
tariacką naszego stowarzyszenia.

W  tej chwili, będąc w  Zarządzie PMI 
PC, znowu mam na myśli wpływ na to, jak 
postrzegane jest nasze stowarzyszenie przez 
członków – osoby, które chciałyby coś zrobić 
i mogłyby coś robić, ale które też chciałyby 
czerpać z  tego, że są w  stowarzyszeniu. 
Oczywiście czerpać korzyści, albo korzyści 
zawodowe albo okołozawodowe poprzez 
integrację i  networking. Chciałbym zbudo-
wać forum współpracy dla członków PMI PC 
z różnych branż i z różnymi doświadczeniami. 
Mam nadzieję, że to nam się uda do końca 
kadencji.

Co czujesz, że jest Twoim sukcesem zwią-
zanym z PMI?

To, że widzę w PMI sporo osób, które znam, 
które zaangażowały się w działalność w sto-
warzyszeniu, osiągnęły dzięki temu korzyści, 
zdobywają doświadczenie i  stają się coraz 
lepszymi kierownikami projektów.

Co sprawia, że nadal jesteś w PMI?
Odczuwam satysfakcję z  tego, co osią-

gamy i  jak rozwija się PMI, jako organizacja 
i jako ludzie. Ludzie, których znam i z którymi 
chcę i lubię robić ciekawe, fajne projekty.

Jak o  tym mówić, jak to pokazać i  gdzie, 
żeby przyciągnąć nowe osoby?

Różnorodność jest chyba kluczem. Jeśli 
chodzi o  komunikowanie, to różnymi spo-
sobami komunikacji dociera się do różnych 
osób – komunikacja zawsze jest ciekawa i za-
wsze jest wyzwaniem. Prostym językiem moż-
na pokazać korzyści na poziomie wolontariatu 
i członkostwa. Warto pokazywać realne oso-
by, nie role, czy też stanowiska. Co robią, jak 
robią, co im zaangażowanie w PMI PC dało 
w rozwoju zawodowym. W komunikacji kłaść 
nacisk na możliwość sprawdzenia siebie, 
rozwoju umiejętności i  zdobycia biegłości 
w  zarządzaniu projektami, poznania wielu 
fantastycznych ludzi z  różnymi doświadcze-
niami i podejściem do zarządzania projektami 
(które jest uniwersalne, ale nie jest jednorod-
ne). Pokazywać, że nie każdy projekt jest dla 
każdego, ale jak można to sprawdzić jeśli się 
nie zaangażuje? Mówić o tym, na co można 
sobie pozwolić będąc w  PMI. Sądzę, że do-
brym pomysłem jest możliwość wymiany do-
świadczeń na przykładzie alumnów i  innych 
osób zaangażowanych w projekty PMI. 
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mii kontynuowaliśmy współpracę z Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego (IFE), które 
jest częścią Politechniki Łódzkiej. W  tym 
roku planujemy zacieśnić nasze relacje z tą 
instytucją, stając się częścią ich programu 
edukacyjnego. 

Główne cele na rok 2021 to dalsza inten-
syfikacja działań promujących zarządzanie 
projektami oraz zacieśnianie współpracy 
z kluczowymi instytucjami i partnerami roz-
wijającymi się w regionie łódzkim. Ponieważ 
Łódź jest w  trakcie wielu istotnych prze-
mian – zarówno infrastrukturalnych, jak 
i  kulturowo-społecznych – czujemy duże 
zapotrzebowanie na wsparcie środowiska 
związanego z zarządzaniem projektami, któ-
remu chcemy zadedykować cykl działań #za-
rządzaniepoludzku(łódzku) związanych z  tą 
tematyką. 

Wolontariusze PMI PC Łódź Branch to lu-
dzie z pasją, i  to dzięki tej pasji udało nam 
się zaprojektować i wdrożyć w 2021 roku grę 
szkoleniową Misja na Marsa. Premierę gra 
miała całkiem niedawno, bo w maju, ale już 
wiemy, że uczestnikom się podobała i chcą 
więcej. Postaramy się ich nie zawieść projek-
tując i wdrażając kolejne jej odsłony. Już dziś 
zapraszamy wszystkich do współpracy z na-
szym oddziałem i do śledzenia PMI PC Łódź 
Branch w social mediach, gdzie na bieżąco 
informujemy o naszych działaniach i wyda-
rzeniach. 

Jeżeli chcesz nas o coś zapytać lub potrzebu-
jesz naszej pomocy zachęcamy do kontaktu: 

Dawid Świątkiewicz 
dawid.swiatkiewicz@pmi.org.pl

turach przynieśli ze sobą świeże spojrzenie 
i  obiektywizm. Skutkiem tego jest wszech-
stronna grupa profesjonalistów posiadają-
cych wiedzę z wielu branż, którzy wzajemnie 
się uzupełniają w zakresie kompetencji i do-
świadczenia. Promowanie profesji kierowni-
ka projektu oraz systemowego podejścia do 
zarządzania projektami było od początku 
nadrzędnym celem oddziału łódzkiego. We 
współpracy z  wieloma niezależnymi eks-
pertami oraz partnerami instytucjonalnymi, 
między innymi Fujitsu, Ericsson, Skanska, 
ABB, Infosys, Politechnika Łódzka, Polskie 
Radio Łódź i  TVP zorganizowaliśmy szereg 
konferencji, warsztatów i  seminariów. Od 
momentu powstania oddziału to już ponad 
100 wydarzeń. Dobór zakresu i  formy oraz 
tematyki spotkań dostosowujemy zarówno 
do realiów regionu łódzkiego, jak i  ogólno-
polskich czy międzynarodowych trendów, 
co sprawia, że frekwencja utrzymuje się na 
poziomie około 100 aktywnych uczestni-
ków i stale rośnie. Rok 2020 zaskoczył nas 
wszystkich nową rzeczywistością, w  której 
dzięki przejściu w tryb zdalny udało nam się 
szybko odnaleźć i już w kwietniu zorganizo-
waliśmy pierwszy webinar. Pomimo pande-

WSZECHSTRONNI, tak można określić 
wolontariuszy łódzkiego oddziału PMI PC. 
W  tym zespole jest wszystko – młodość 
i dojrzałość, energia i mnóstwo pomysłów, 
wrażliwość i siła. Jesteśmy różni i tak, jak 
potrafimy się ze sobą zgadzać, tak samo 
potrafimy się ze sobą nie zgadzać i to jest 
piękne! Poznaliśmy się online, ale to nam 
kompletnie nie przeszkadza w codziennej 
współpracy. Jesteśmy potomkami założy-
cieli ZIEMI OBIECANEJ – Łodzi!

„Łódź nie jest do podobania, Łódź 
jest do doświadczania. W Łodzi nic 
nie trzeba, za to wszystko można.” 

~ Leszek Jażdżewski

Oddział Łódzki PMI PC istnieje od 2008 roku 
i od samego początku skupia się na rozwo-
ju dobrych relacji z  największymi firmami 
i  instytucjami regionu łódzkiego. Przez lata 
zespół stale rozwija zakres działania oraz 
kompetencje społeczności PMI PC Łódź 
Branch. Dla wielu naszych członków praca 
w oddziale okazała się furtką do rozwoju ich 
kariery, a w przypadku bardziej doświadczo-
nych, to oni pojawiając się w naszych struk-
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#ŁączyNasPMI: Łódź

PMI PC Łódź Branch 
w liczbach:

13 lat
+100
+190

+2600

łódzkiej społeczności

seminariów i wydarzeń

największa frekwencja 
na wydarzeniu w historii 

obserwujących łódzki 
oddział w social mediach

Znajdź nas:
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naszych wydarzeń zorganizujemy pod ha-
słem „Świat VUCA”. Trzy miesiące później 
wybuchła pandemia…

• Różnice tworzą naszą wyjątkowość – 
w  naszym zespole znajdują się osoby 
odpowiedzialne za globalne i  regionalne 
programy i projekty z takich sektorów, jak 
na przykład usługi biznesowe i produkcja 
(od automotive do medycyny), w  ramach 
których zajmujemy się między innymi 
wdrożeniami nowych produktów, rozwią-
zań i systemów, transformacją biznesową 
czy budowaniem centrów usług wspól-
nych.
O naszych planach na najbliższe miesiące 

dowiecie się z  social mediów, zachęcamy 
do polubienia naszego profilu na Facebooku 
i  Linkedin, gdzie stopniowo będziemy uchy-
lać rąbka tajemnicy! Pewne jest, że w  naj-
bliższym czasie będziemy kontynuować 
realizację naszego flagowego projektu (PM 
Mania) oraz tematycznych spotkań i warsz-
tatów, dzięki którym chcielibyśmy dalej budo-
wać ekspertyzę naszej społeczności i szerzyć 
ziarno inspiracji. Serdecznie zapraszamy też 
wszystkich zainteresowanych do współpracy 
w ramach oddziału i organizacji naszych wy-
darzeń i projektów. Do zobaczenia! 

Katarzyna Zajder  
katarzyna.zajder@pmi.org.pl

Barbara Matyja  
barbara.matyja@pmi.org.pl

tyków zarządzania projektami – PM Ma-
nię. Jest to konferencja, podczas której 
w zróżnicowanej formule i we współpracy 
z szerokim gronem ekspertów omawiamy 
i  analizujemy najnowsze trendy i  tematy 
przydatne, a  czasami wręcz palące dla 
naszej branżowej społeczności. Gorąco 
zapraszamy na kolejną edycję, którą pla-
nujemy na wiosnę przyszłego roku!

• Dogadujemy się i  efektywnie realizujemy 
projekty zarówno z  praktykami biznesu, 
naszymi sponsorami, jak i ze środowiskiem 
akademickim – patronujemy kierunko-
wi „Zarządzanie projektem” na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Katowicach.

• Jesteśmy wdzięczni niezliczonej rzeszy 
specjalistów, którzy współtworzyli nasze 
wydarzenia i  dzielili się cennymi doświad-
czeniami, jak również setkom uczestników 
i dziesiątkom wolontariuszy, z którymi mie-
liśmy i mamy przyjemność współpracować.

• Śląsk mamy w  sercach, a  niekoniecznie 
zawsze w  adresie – zakres naszego 
zespołu rozciąga się poza naszą kolebkę 
(Katowice i  okolice) między Krakowem 
a  Warszawą. Dystans nie jest dla nas 
problemem, z  sukcesem pozostajemy 
w  kontakcie i  tworzymy nasze obecne 
wydarzenia w przestrzeni online, w sposób 
elastyczny dostosowując się do potrzeb 
współczesnego świata.

• Mamy zdolności prorocze – pewnego 
wieczoru wymyśliliśmy, że kolejny rok 

Dawno temu, w krainie z węgla słynącej, 
w pewnych światłych umysłach pojawiła 
się znacząca myśl: a  gdyby tak założyć 
śląski oddział PMI PC? Myśl szybko stała 
się rzeczywistością i sprawiła, że w 2013 
roku w  Katowicach grupa pasjonatów 
w  dziedzinie zarządzania projektami roz-
poczęła swoją misję.

Przez ostatnie 8 lat wspólnej pracy udowod-
niliśmy sobie, że:
• Śląsk słynie nie tylko z  silnych górników, 

ale także świetnie zarządzających kobiet 
i  mężczyzn – 5 osób zarządzało naszym 
oddziałem, wprowadzając energię i  pasję, 
które z  każdym etapem pozwalały nam 
tworzyć nową jakość i  rozwijać nasz 
zespół.

• Jesteśmy w  stanie poradzić sobie z  bar-
dzo wymagającymi uczestnikami naszych 
wydarzeń – organizowaliśmy „Mom life 
balance”, podczas którego zaopiekowali-
śmy się pociechami uczestniczących mam 
i wszyscy wyszli z tego cało.

• Potrafimy prowadzić oddział i organizować 
wydarzenia zarówno w  składzie cztero- 
jak i  kilkunastoosobowym; naszą super-
mocą są pasjonaci uwielbiający twórcze 
współdziałanie, pełni pomysłów i  gotowi 
zmobilizować się w  nawet niezwykłych 
okolicznościach i tempie.

• Lubimy duże formaty – już siedem razy 
zorganizowaliśmy konferencję dla prak-

F
o
t
.
 
P
M
I
 
P
C
 
Ś
l
ą
s
k
 
B
r
a
n
c
h

#ŁączyNasPMI: Śląsk

PMI PC Śląsk Branch 
w liczbach:

8 lat
12

7

działalności

osób na pokładzie, z czego 
większość to panowie 
z panią u steru

edycji konferencji 
PM Mania

Średnio ok. 100 uczestników 
wydarzeń w ramach ostatniego 
roku

Ilość energii – niespożyta

Znajdź nas:
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aspektach IT – nic bardziej mylnego. Misją 
wydarzenia jest promowanie idei współpracy 
pomiędzy różnymi branżami oraz stworzenie 
kreatywnej przestrzeni do wymiany pomy-
słów oraz przede wszystkim generowania 
nowych. Można by długo wymieniać gałęzie 
gospodarki, które połączył Collabothon na 
przestrzeni lat – w  tym roku obok banko-
wości możemy wspomnieć między innymi 
chmurę publiczną, branżę szkoleniową oraz 
jednostki samorządowe. 

Collabothon 2021 powrócił po dwuletniej 
przerwie – po raz pierwszy w  formule hy-
brydowej i po raz pierwszy odbył się w Pol-
sce. Gospodarzem wydarzenia było łódzkie 

nym. Collabothon był również okazją do 
podzielenia się wiedzą z zakresu zarządzania 
projektami oraz ideami, na których zbudo-
wany jest PMI – jednym z prelegentów wy-
darzenia została nasza redakcyjna koleżanka 
Ada Grzenkowicz, która wystąpiła z  pre-
lekcją pt. Od fazy formowania do efektywnej 
pracy. Budowanie efektywnych i  zaangażo-
wanych zespołów.

The fusion of industries

Collabothon to hackathon, za którym stoi 
idea szeroko pojętej współpracy. Mogłoby 
się wydawać, że impreza skupia się tylko na 

W dniach 7-9 lipca br. ponad 175 uczest-
ników miało okazję powiedzieć Aloha pod-
czas Collabothonu 2021, który powrócił 
po pandemicznej przerwie. Hackathon or-
ganizowany przez Commerzbank Oddział 
w  Polsce już na stałe wpisał się w  har-
monogram międzynarodowych wydarzeń 
Starego Kontynentu. Tegoroczna edycja 
oprócz niezliczonych emocji i  wyzwań 
przyniosła również wiele nowości, między 
innymi formułę hybrydową czy webinary 
tematyczne.

Strefa PMI po raz pierwszy miała przyjem-
ność objąć wydarzenie patronatem medial-
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Collabothon, czyli siła 
różnorodności 
Adrian Nowaczyk
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Big Data & Advanced Analytics Engineering 
Manager w  Commerzbank AG. Absolwent 
Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplo-
mowych Szkoły Głównej Handlowej. W swojej 
ponad 10-letniej karierze pełnił różne role – 
realizował się jako software engineer, Product 
Owner oraz Project Manager. Doświadczenie 
zdobywał w  obszarze ICT oraz Digital Pay-
ments, wspierając rozwój rozwiązań ICT i sys-
temów płatności mobilnych. Prywatnie zapa-
lony podróżnik.

Adrian 
Nowaczyk

za stworzenie wirtualnego miejsca pracy no-
wej generacji została przyznana rozwiązaniu 
bazującemu na rzeczywistości rozszerzonej, 
dzięki któremu użytkownik może zamienić 
dowolną ścianę, również we własnym salo-
nie, w wirtualną tablicę do współpracy online. 

#codeAloha

Ciekawym elementem imprezy był również 
temat przewodni, czyli pozdrowienie Aloha, 
które przeniosło uczestników na odległe pla-
że Pacyfiku i pozwoliło na chwilę zapomnieć 
o  pandemicznej rzeczywiści. Uśmiech na 
twarzy wywołały skrupulatnie dopracowane 
elementy motywu przewodniego, począwszy 
od komunikacji, poprzez wystrój studia, koń-
cząc na wakacyjnym stylu gadżetów starto-
wych, które każdy z  uczestników otrzymał 
pocztą. Uwagę przykuła również konferencja 
prasowa z udziałem przedstawicieli Comme-
rzbank oraz Miasta, która została zorganizo-
wana w łodzkiej palmiarni.

Jako patron medialny gratulujemy zwy-
cięzcom i gorąco kibicujemy dalszemu rozwo-
jowi wypracowanych rozwiązań. 

maratonu pracy nad rozwiązaniami oraz serii 
webinarów tematycznych.

Moc feedbacku

Nie trzeba chyba nikogo szczególnie prze-
konywać jak ważna jest informacja zwrotna, 
dlatego też każda z grup po 24 godzinach od 
rozpoczęcia pracy miała możliwość otrzyma-
nia feedbacku od grupy ekspertów na temat 
rozwiązania, nad którym aktualnie pracu-
je. Sesja feedbackowa składała się dwóch 
części: prezentacji koncepcji oraz pytań od 
członków zespołu eksperckiego. Co cieka-
we, sesja zakończyła się połączeniem dwóch 
rozwiązań w jedno większe bardziej rozbudo-
wane.

Ekologia górą

Ostatni dzień to czas prezentowania końco-
wych rozwiązań światu oraz komisji konkur-
sowej. Każdy z  zespołów miał 3 minuty na 
zaprezentowanie pomysłu i kolejne 3 minuty 
na dyskusję i pytania od ekspertów, których 
zadaniem było wyłonienie laureatów. Zespo-
ły zaprezentowały wiele rozwiązań, jednak 
zasady gry były nieubłagalne – tylko jedna 
drużyna mogła zwyciężyć i wygrać 5000 euro. 
Głos ponownie zabrał dr Marcus Chromik, 
który ogłosił wielkiego zwycięzcę. Nagroda 
główna powędrowała do zespołu ecoPoints, 
który zaproponował rozwiązanie oparte na 
gamifikacji, pozwalające zbierać eko-punkty 
za różnego rodzaju aktywności, pomagające 
dbać o środowisko. Pozostałe nagrody, czyli 
między innymi Nagroda Miasta Łodzi po-
wędrowała do zespołu, który zaproponował 
interaktywną mapę, prezentującą w sposób 
graficzny aktualną wartość monetarną ro-
ślinności na danym obszarze oraz pozwalają-
cą w łatwy sposób przygotowywać symulacje 
oraz prognozy na przyszłość. Kolejna nagroda 

Centrum Technologii Cyfrowych Comme-
rzbank. Współorganizatorami tegorocznej 
edycji było Miasto Łódź, Google, Sages, Com-
direct, Bulldogjob oraz Strefa PMI. W  hac-
kathonie uczestniczyło 175 osób z 8 krajów. 
To co wyróżnia Collabothon na tle innych 
imprez tego typu to fakt, że zespoły składają 
się z pracowników korporacji, przedstawicieli 
start-upów oraz studentów. W zasadzie nie 
ma tutaj żadnych ograniczeń.

Wszystko zaczyna 
się od współpracy 
i różnorodności

Uczestników oraz gości przywitał Dr Marcus 
Chromik – Commerzbank Chief Risk Offi-
cer, który podkreślił, jak wielkie znaczenie 
dla rozwoju nowoczesnych technologii oraz 
innowacyjności ma współpraca pomiędzy 
pozornie niepołączonymi ze sobą obszarami 
gospodarki. Kolejnym gościem, który wygło-
sił kilka słów do uczestników był Wiceprezy-
dent Miasta Łodzi – Adam Pustelnik. Pan 
prezydent skupił się na podkreśleniu tego, jak 
ważna jest współpraca pomiędzy samorząda-
mi a sektorem komercyjnym. Następnie głos 
zabrała Magdalena Dziewguć, Managerka 
Google Cloud Polska – przypomniała ona 
uczestnikom, dlaczego warto dbać o diversi-
ty oraz podkreśliła znaczenie różnorodności, 
która jest fundamentem firmy Google, w kre-
owaniu innowacyjnych rozwiązań.

Po przypomnieniu zasad wydarzenia, nad-
szedł czas na przedstawienie tegorocznych 
wyzwań przygotowanych przez partnerów. 
Uczestnicy mogli zmierzyć się z różnorodny-
mi problemami takimi jak: wirtualne miejsce 
pracy nowej generacji (Commerzbank), efekt 
ekologiczny roślin (Miasto Łódź), zróżnico-
wany styl życia (Google) oraz dostępność 
danych dla osób z  niepełnosprawnościami 
(Sages).

Kolejnym kluczowym elementem impre-
zy był proces budowania zespołów. Każda 
z  osób lub grup miała szansę przedstawić 
swój pomysł i  jednocześnie zachęcić pozo-
stałych do wsparcia omawianej idei. Po serii 
kilkunastu elevator speech i  długich dysku-
sjach prowadzonych pomiędzy uczestnikami 
uformowało się 12 zespołów, które przystą-
piły do właściwego konkursu. W wielu przy-
padkach, były to międzynarodowe grupy, 
składające się z osób, które poznały się kil-
ka chwil wcześniej oraz osób pochodzących 
z  różnych środowisk i  o  różnym doświad-
czeniu. Zakończenie tej części wydarzenia 
było jednocześnie startem 48-godzinnego 
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Agenci CSR 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Cor-
porate Social Responsibility), to koncepcja, 
która od wielu lat zdobywa coraz większą 
popularność. Skupia się ona między innymi 
na zrównoważonym rozwoju, czyli takiej 
działalności, która nie skutkuje negatywnym 
wpływem na przyszłe pokolenia. Słowo od-
powiedzialność odnosi się do pozytywnych 
relacji z  interesariuszami i  nie chodzi tutaj 
tylko o sponsorów, klientów i pracowników. 
Za interesariusza (nazywanego z  oczywi-
stych powodów niemym) uważa się również 
środowisko naturalne! W  jaki sposób moż-
na jednak prowadzić dialog z  przyrodą? Jej 
głosem są organizacje pozarządowe i ekolo-
dzy – nie są to wariaci, którzy przykuwają 
się do drzew, jaki to stereotypowy wizeru-
nek panuje jeszcze w niektórych umysłach, 
lecz eksperci, których opinia jest istotna dla 
sukcesu wielu projektów. Za przykład może 

niepowtarzalne przedsięwzięcie… współpra-
ca wielu osób… ryzyko i dynamika…”. Co się 
jednak za tym kryje? Czy projekt jest jedy-
nie pracą wykonywaną na zlecenie, zgodnie  
z  wytycznymi? Oczywiście, że nie! Pro-
jekty są narzędziami, które dzierżymy 
w  naszych rękach, żeby usprawniać rze-
czywistość, zmieniać świat – a  jeżeli ten 
świat znajdzie się za 20 lat w  stanie kry-
tycznym, to może właśnie do PM-ów na-
leży zadanie jego ocalenia? Kim jest więc 
tytułowy Manager z Puszczy? To PM, który 
swoje przedsięwzięcia realizuje w  zgodzie  
z  potrzebami natury i  stara się ją repre-
zentować. Mimo że nie istnieje podręcznik 
wskazujący jak tego dokonać (swoisty eko-
logiczny PMBOK® Guide byłby świetnym 
pomysłem), to można wymienić kilka teorii 
pochodzących z  innych obszarów wiedzy 
i  przełożyć je na „projektowy język”. Przyj-
rzyjmy się dwóm z nich: koncepcji CSR oraz 
zasadzie 5R.

Rok 2021 został oficjalnie nazwany ro-
kiem Stanisława Lema. Autor książek 
science-fiction trafnie przewidział, jak 
będzie wyglądała otaczająca nas rzeczy-
wistość: smartfony – check, audiobooki – 
check, Google – check. Nie przewidział on 
jednak, do czego doprowadzi ludzka 
działal(zachłan)ność. Ekolodzy ostrze-
gają przed katastrofą naturalną, a  dzieci 
opuszczają szkolne ławki, żeby strajko-
wać, podczas gdy lwia część społeczeń-
stwa ignoruje fakty i tkwi w niezdrowych 
nawykach. Jaką rolę pełni w takiej rzeczy-
wistości Project Manager? Czy zarządza-
nie projektami może iść w parze z ochroną 
środowiska? 

PM-owie to 
superbohaterowie

Każdy z nas obudzony w środku nocy potrafi 
wyrecytować definicję projektu: „złożone, 
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Manager z Puszczy
Jak połączyć zarządzanie projektami z ochroną 
środowiska? 

Natalia Włodarczyk
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Absolwentka Lingwistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. Obecnie studentka na kierunku 
Zarządzanie Projektami Szkoły Głównej Han-
dlowej 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 skoń-
czyła 5 lat marzy o karierze pisarki.

Natalia 
Włodarczyk

kurczowo przestarzałych metodyk. Na eta-
pie planowania projektu należy uwzględniać 
potrzeby środowiska naturalnego tak, żeby 
przedsięwzięcie to miało pozytywny wpływ 
na każdy aspekt otoczenia. Project Manager 
może stać się w oczach społeczeństwa wi-
zjonerem i  superbohaterem, jeżeli poświęci 
trochę więcej czasu i  zasobów na pomy-
słowe, ekologiczne rozwiązania. Oczywiście 
nikt nie oczekuje teraz od PM-ów dyplomu 
ukończenia studiów z  kierunku Ochrony 
Środowiska, lecz zwyczajnego poświęcenia 
uwagi temu zagadnieniu i konsultacji z eks-
pertami. Idąc na spacer do pobliskiego 
lasu, poświęćmy chwilę, żeby docenić do-
broczynny wpływ przyrody na nasze życie 
i  odwdzięczmy się przynajmniej tymi bam-
busowymi sztućcami. 

w znacznym stopniu zredukuje emisję dwu-
tlenku węgla (dobrze rozplanowana trasa 
i metoda odbioru paczek pozwoli również za-
oszczędzić paliwo!). Zasadę ponownego uży-
cia natomiast powinny spełnić odnawialne 
źródła energii! Obecnie coraz więcej mate-
riałów można również poddać recyklingowi: 
po zakończonym projekcie wystarczy więc 
zużyty papier, plastik i szkło wrzucić do od-
powiedniego kontenera, a nawet pójść o krok 
naprzód – podczas wydarzenia skorzystać 
z  przedmiotów, które zostały już podda-
ne recyklingowi! ReTuna Återbruksgalleria 
to pierwsza na świecie galeria handlowa, 
w  której sprzedawane są wyłącznie na-
prawione lub poprzednio użyte przedmioty. 
Ostatnia R-ka z  listy jest dość mało ela-
styczna w zrozumieniu, nic jednak nie stoi na 
przeszkodzie jej stosowania: resztki jedzenia 
pozostałe po evencie można przeznaczyć na 
kompost – świetnie sprawdzą się tutaj po-
jemniki bokashi.

Impreza w stylu zero 
waste

Zasada 5R stwarza szerokie pole do popisu 
dla marzycieli i  wizjonerów. Każdy pomysł 
rodzi kolejny i  kolejny. Pozostając przy na-
szym teoretycznym projekcie, rozważmy 
konkretne zastosowania w  nim ideologii 
zero waste. Można zacząć od małych zmian: 
jednorazowe sztućce zamieniamy na me-
talowe, bambusowe lub jadalne – zrobione 
z otrębów. Papierowe zaproszenia/wizytów-
ki zastępujemy elektronicznymi lub zrobiony-
mi z tzw. rosnącego papieru (zawierającego 
nasiona). Dobrym rozwiązaniem będzie rów-
nież dostosowanie jadłospisu – ograniczenie 
mięsa i  wprowadzenie alternatyw wegań-
skich (odpowiednio przyrządzone tofu zmyli 
niejednego mięsożercę). Nie da się ukryć, 
że wiele eventów cieszy się popularnością 
ze względu na przewidziane giftpacki. Co 
może dorównać powerbankom i  pendri-
ve’om? Najbardziej eco-friendly będzie to, 
co niematerialne, a więc wszelkiego rodzaju 
zniżki, kupony i zaproszenia. A może nawet 
udałoby się adoptować fokę albo tygrysa…? 
Należy jednak pamiętać, żeby myśl o ochro-
nie środowiska towarzyszyła nam na każdym 
etapie realizacji projektu: od wstępnego za-
rysu po rozwiązanie zespołu. 

Nie odPUSZCZAj

Stojąc na krawędzi katastrofy klimatycznej 
nie można pozwolić sobie na trzymanie się 

służyć Budowa Portu Lotniczego Lublin, 
o której było głośno 5 lat temu ze względu 
na żyjącą na obszarze budowy kolonię susła 
perełkowanego (gatunku zagrożonego wygi-
nięciem). Suseł niestety nie mógł stawić się 
na spotkaniu interesariuszy z walizką w ręku 
i  wyjaśnić, dlaczego projekt koliduje z  jego 
planami; zajęła się tym Komisja Europej-
ska oraz nowo powołana Fundacja Ochrony 
Susła Perełkowanego. Podana sytuacja ma 
na celu pokazać, jak wielki wpływ mają 
projekty na środowisko naturalne! Kon-
cepcja CSR bazuje więc na zamyśle, iż nie 
skupiamy się jedynie na pozycji danej firmy/
biznesu/przedsięwzięcia, ale traktujemy 
na równi kwestie ekonomiczne, społeczne 
i ekologiczne. Ważne, żeby PM-owie w fazie 
planowania przebiegu projektu, a  dokład-
niej podczas analizy ryzyka oraz szacowania 
budżetu, uwzględnili prawdopodobieństwo 
wystąpienia problemów związanych z nega-
tywnym wpływem na środowisko naturalne 
i  podjęli odpowiednie kroki zmierzające ku 
ich minimalizacji. 

Rrrrr… czyli zasada 5R

Przyjrzyjmy się teraz innej koncepcji pozwa-
lającej na bardziej zrównoważone zarządza-
nie projektami, mianowicie zasadzie 5R. Jej 
pomysłodawczynią jest Bea Johnson, znana 
ze swojego stylu życia w duchu zero waste 
(wraz ze swoją rodziną zdołała zmieścić pro-
dukowane w ich domu odpady w słoiku). Za-
sady te brzmią następująco:
1. Refuse what you do not need (zrezygnuj 

z tego, czego nie potrzebujesz);
2. Reduce what you do need (ogranicz to, 

czego potrzebujesz);
3. Reuse what you consume (używaj ponow-

nie tego, z czego korzystasz);
4. Recycle what you cannot reuse (poddaj re-

cyklingowi to, z czego nie możesz ponow-
nie skorzystać);

5. Rot (compost) the rest (kompostuj resztę).

W jaki sposób postępować zgodnie z takimi 
szczegółowymi i  wymagającymi wytycz-
nymi podczas realizacji projektów? Spró-
bujmy zastanowić się nad tym rozważając 
teoretyczny projekt – organizację eventu. 
Z czego możemy zrezygnować? Na przykład 
z jednorazowych kubeczków i sztućców lub 
serwetek. Ograniczenia łatwo wprowadzić 
na etapie planowania zamówień do projek-
tu: zamiast produktów zagranicznych lub 
wysyłanych z oddalonych miejsc, lepiej jest 
skorzystać z usług lokalnych dostawców, co 
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Networking Rozwój Mentoring

Dlaczego
warto być członkiem PMI PC?

Poznasz lokalnych 
ekspertów.

Zbudujesz nową 
i powiększysz 
dotychczasową sieć 
swoich kontaktów. 

Zbudujesz z nami swoją 
markę eksperta.

1.

2.

3.

Wzmocnisz umiejętności 
przywódcze.

Pomożesz rozwijać 
społeczność PMów 
w Polsce.

Weźmiesz udział 
w wydarzeniach tylko 
dla członków PMI PC.

1.

2.

3.

Dla członków PMI PC 
raz w roku organizujemy 
Program Mentoringowy. 
Możesz się sprawdzić 
w roli i Mentora, 
i Mentee!

Pracując z Mentorem 
szybciej osiągniesz 
wymarzony cel! 

1.

2.

Członek zarządu PMI PC ds. członkostwa 
Kierownik Projektu i Weryfikator Tłumaczenia PMBOK® Guide, 
Wolontariusz PMI PC

Dlaczego dołączyłem do stowarzyszenia? Kierowała mną chęć rozwoju, 
chęć zrobienia czegoś nowego, czegoś ciekawego, chęć dzielenia się swoimi 
doświadczeniami oraz swoją wiedzą, a także chęć realizacji własnych pomysłów. 
Nawet jeśli wymaga to wiele wysiłku, daje jeszcze więcej satysfakcji. 
Są to motywatory, które mnie przyciągnęły i trzymają w stowarzyszeniu. 

Jeśli chcesz dołączyć do PMI Poland Chapter, napisz do mnie: 
dariusz.ciechan@pmi.org.pl

Dariusz Ciechan

Warunki skorzystania z bezpłatnego członkostwa w PMI Poland Chapter:

posiadasz aktywne członkostwo w PMI Global,
do końca Twojego członkostwa w PMI pozostało nie mniej niż 90 dni,
Twoje członkostwo w PMI Poland Chapter jest ważne do końca bieżącego okresu członkostwa w PMI.

Dołącz bezpłatnie
do członkostwa

w PMI Poland Chapter



Masz na głowie zbyt wiele spraw? Na wszystko bra-

kuje Ci czasu? Zdarza Ci się mówić „tak” tylko po to, 

żeby sprawić komuś przyjemność lub uniknąć kon-

fliktu? Żałujesz zgłoszenia się do realizacji kolejnego 

zadania? Często robisz coś na ostatnią chwilę? Czu-

jesz się tak, jakby życie przeciekało Ci przez palce? Je-

śli na minimum jedno z tych pytań Twoja odpowiedź 

brzmi twierdząco – to Esencjalista jest właśnie dla 

Ciebie! Jeśli chcesz nauczyć się robić właściwe rzeczy 

we właściwy sposób i we właściwym czasie – wejdź 

na drogę esencjalizmu!

Co to jest esencjalizm? To coś więcej niż kolejna 

strategia zarządzania czasem czy technika zwiększa-

nia produktywności. To swego rodzaju filozofia życia. 

Polega ona na systematycznym i metodycznym roz-

poznawaniu rzeczy, które są dla nas najważniejsze 

oraz na eliminowaniu wszystkiego innego, abyśmy 

mogli jak najlepiej zająć się sprawami dla nas naj-

istotniejszymi.

Dzięki lekturze tej książki nauczysz się starannie 

selekcjonować zadania i  tym samym zyskasz prze-

strzeń dla siebie. Dowiesz się, jak żyć w zgodzie ze 

sobą, zamiast robić to, czego oczekują od Ciebie inni. 

Poznasz najważniejsze założenia esencjalizmu i zwią-

zane z  nim umiejętności. Nauczysz się działać sku-

teczniej, produktywniej i efektywniej we wszystkich 

aspektach życia.

Książka składa się z  czterech części. W  pierwszej 

autor przekonuje, że wejście na ścieżkę esencjalizmu 

wymaga przełamania utartych sposobów myślenia. 

Dowiesz się jak myślą esencjaliści i  przekonasz, że 

jeżeli nie ustalisz priorytetów w swoim życiu – ktoś 

inny zrobi to za Ciebie. Z części drugiej dowiesz się jak 

eliminować rzeczy nieważne, a do tego nauczysz się 

robić to w sposób budzący szacunek współpracowni-

ków, klientów, rodziny i znajomych. Trzecia część to 

przewodnik po tym, jak pozbywać się tego, co nie-

istotne, żeby osiągać więcej w  sprawach mających 

dla Ciebie naprawdę duże znaczenie. Znajdziesz tu 

wskazówki jak nauczyć się uprzejmego odmawiania, 

a nawet poznasz repertuar odmów. Z części czwartej 

dowiesz się jak nauczyć się wykonywania właściwych 

rzeczy i  jak sprawić, by robienie kilku ważnych rze-

czy przebiegało niemal bez wysiłku. Dowiesz się jak 

tworzyć bufory i  że można osiągnąć więcej usuwa-

jąc przeszkody. Mnie bardzo zainteresowała metoda 

identyfikacji „najwolniejszego piechura”.

Przekonaj się, że można robić mniej, żeby dawać 

z siebie coraz więcej! 

Greg McKeown, Esencjalista. Mniej, ale lepiej, MT Biz-

nes, Warszawa 2019, s. 288

Muszę się przyznać, że początkowo sceptycznie pod-

chodziłam do książki Jeden na jeden. Odważne roz-

mowy z pracownikami. Dialogi i praktyczne ćwiczenia. 

Czytane przeze mnie w ostatnim czasie pozycje doty-

kające tematyki komunikacji nie wnosiły nic nowego 

do mojego życia zawodowego. Szczerze powiedziaw-

szy… czułam pewnego rodzaju zmęczenie materia-

łu. W  tym przypadku jednak mój początkowy opór 

stopniowo łamał się, kiedy czytałam kolejne strony.

Rozmowy z pracownikami są nieodłączną częścią 

pracy każdego managera. Sama niejednokrotnie prze-

żywałam stres, wiedząc, że muszę poruszyć w trakcie 

rozmowy trudny dla obu stron temat. I  wyjść z  tej 

rozmowy tak, aby obie strony czuły się wygrane. 

Jak dobrać odpowiednie słowa? Jak zachować do-

tychczasową relację z pracownikiem, a jednocześnie 

osiągnąć cel rozmowy? Czasami to wydawało się 

praktycznie niemożliwe… A jednak! Autorki (Inga Bie-

lińska i Zofia Jakubczyńska) udowadniają, że można 

takie rozmowy przeprowadzać i w dodatku robić to 

skutecznie.

Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza 

część, najbardziej teoretyczna ze wszystkich, to zbiór 

wypracowanych przez Autorki koncepcji związanych 

ze współczuciem i empatią oraz ich wpływem na od-

ważne i trudne rozmowy. Druga część, tak naprawdę 

stanowiąca sedno tej książki, została poświęcona na 

transkrypcje rozmów, które polscy liderzy mieli oka-

zję przeprowadzić ze swoimi pracownikami. Dialogi 

zostały opatrzone odniesieniami do części teoretycz-

nej. Cała rozmowa poddana jest analizie, tak by na 

koniec przytoczyć, jak powinna wyglądać wzorcowa 

konwersacja na dany temat. Ostatnia, trzecia część 

to narzędziownia, w której zostały zebrane dodatko-

we techniki i modele rozmów, które będą przydatne 

w trakcie prowadzenia rozmów przez odważnych li-

derów.

Książka Jeden na jeden to książka o odwadze bycia 

prawdziwym przywódcą. Znajdziecie w niej nie tylko 

suchą teorię, która nijak ma się w starciu z rzeczywi-

stością. Pierwsze kroki stawiane na drodze do bycia 

odważnym liderem, który nie boi się rozmawiać, bę-

dziecie mogli postawić wykonując zawarte w książce 

ćwiczenia i zadania kontrolne. Ja je robiłam i szcze-

rze polecam – skłaniają do refleksji! Z kolei zawarte 

w książce praktyczne narzędzia do wdrożenia w co-

dziennej pracy sprawią, że nie będziecie się bać roz-

mawiać odważnie. 

 

Inga Bielińska, Zofia Jakubczyńska, Jeden na jeden. 

Odważne rozmowy z  pracownikami. Dialogi i  prak-

tyczne ćwiczenia, MT Biznes, Warszawa 2018, s. 349

Less is more! 
Aneta Wereszczak

O odwadze 
słów kilka… 

Magdalena Hajost
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Zdarzyło Ci się kiedyś stanąć przed jakimś po-

ważnym wyzwaniem projektowym i jednocześnie 

nie wiedzieć, jak się za nie zabrać? W jaki sposób 

rozwiązać pojawiający się problem, wykonać klu-

czowe zadanie? Jeśli odpowiadasz na te pytania 

twierdząco (a nie wątpię, że tak jest), książka Mar-

cina Żmigrodzkiego Instrukcja obsługi projektu jest 

właśnie dla Ciebie.

Publikacja swoją konstrukcją przypomina nieco 

PMBOK® Guide (przed 7. edycją). Rozdziały książki 

od razu nasuwają na myśl PMBOK-owe obszary 

wiedzy, a zawarte w nich procesy projektowe są 

odpowiednikami procesów znanych ze standardu. 

Każdy z rozdziałów zawiera również szereg tech-

nik i narzędzi, których obszerny dobór, kategoryza-

cja (ważne; przydatne; rzadziej stosowane) i jasny, 

konkretny opis stanowią największą wartość tej 

pozycji. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to prosta 

kopia „jeden do jednego” obszarów, procesów 

i  technik PMBOK® Guide – całość została moc-

no naznaczona autorskim podejściem, a  opisane 

metody wychodzą daleko poza to, co znamy od 

lat. Bo oprócz powszechnie stosowanych: WBS, 

wykresu Gantta, Kanbana, MoSCoW, retrospek-

tywy czy RACI, mamy tu również takie, których 

możesz zupełnie nie kojarzyć: CTQ, lean budget, 

budżetowanie krzyżowe, SIPOC czy model pełnej 

ekspresji. Zapewniam, że warto je poznać, choćby 

dla inspiracji. 

Omawianej publikacji nie trzeba (i  nie należy) 

czytać „od deski do deski”, a  raczej przeglądać 

w  poszukiwaniu tego, co w  danej chwili będzie 

przydatne. Dodatkową wartością dla czytelnika 

jest wskazanie, w  jaki sposób techniki mogą się 

wzajemnie uzupełniać. Dowiesz się, po jaką tech-

nikę można sięgnąć przed lub po zastosowaniu 

danej metody. Daje to nam swoistą „roadmapę” 

stosowania technik projektowych, ułatwia od-

nalezienie się w ich gąszczu, a przede wszystkim 

pomoże w odpowiedzi na bardzo praktyczne pyta-

nia: Co dalej? I co teraz zrobimy z tym, co właśnie 

wypracowaliśmy?

Książka Marcina Żmigrodzkiego, ze względu 

na wyżej wymienione walory oraz niezwykle 

klarowny i przystępny sposób opisu i prezentacji 

treści, to pozycja zarówno dla młodych, począt-

kujących adeptów sztuki zarządzania projektami, 

jak i dla doświadczonych w projektowych bojach 

wyjadaczy. Oni również z pewnością znajdą w niej 

mnóstwo inspiracji i być może dzięki tej publikacji 

sięgną po nowe, nie stosowane wcześniej techniki 

i narzędzia i wzbogacą nimi swój warsztat. 

Marcin Żmigrodzki, Instrukcja obsługi projektu, 

Helion, Gliwice 2021, s. 320

#AgileKtóryDziała – to z pewnością nie slogan tyl-

ko potwierdzone działania i doświadczenia zebrane 

przez Michała Dusińskiego i Tomasza Borowca. 

Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniach pro-

wadzonych przez autorów i  konsultować z  nimi 

kilka swoich projektów. Zawsze ich rady i przeka-

zywane doświadczenia trafiały do mnie, a wyko-

rzystując je osiągałam zamierzone efekty. Jest to 

nowość z  ostatnich miesięcy, więc tym bardziej 

sięgnęłam po tą pozycję!

Książka napisana jest w sposób praktyczny i ję-

zykiem, który pokazuje, że Panowie wiedzą o czym 

piszą. Z mojej perspektywy to pozycja, która nada-

je się zarówno dla osób, które jeszcze nie miały nic 

wspólnego z projektami zwinnymi i uwaga – nie 

mają też nic wspólnego z IT. Z każdą kolejną stro-

ną autorzy wprowadzają czytelnika w  myślenie 

agile’owe i wartości, którymi kierujemy się w tym 

podejściu. Zastosowane przykłady są z jednej stro-

ny życiowe, z drugiej – dobrze uzasadnione bizne-

sowo. Osoby, które pracują w projektach zwinnych 

dzięki tej książce mogą udoskonalić swój warsztat 

i przypomnieć sobie czasem te podstawowe, ale 

jakże istotne fundamenty agile. Czasem zapomi-

namy w naszej pracy o elementarnych zasadach 

i szukamy przyczyn naszych problemów dalej niż 

to konieczne – wtedy właśnie warto wrócić do 

korzeni. 

To, co jest mocną stroną tej książki, to to, że 

nie jest to książka tylko o  Scrumie. Owszem 

znajdziemy tutaj rozdział poświęcony Scrum, ale 

znajdziemy też rozdział pt. Nie samym Scrumem 

człowiek żyje. Wspomniane przeze mnie wcześniej 

wprowadzenie odbiorcy małymi krokami w świat 

pracy zwinnej i skutecznej możemy podzielić do-

datkowo na obszary poświęcone między innymi: 

historykom użytkownika – w jaki sposób je two-

rzyć i jaką mogą dostarczać nam wartość, skutecz-

ne zarządzanie Backlogiem Produktu, istotności 

roli Product Ownera, produktywności i zajętości – 

czyli jaką moc ma Kanban. 

Podsumowując – polecam książkę każdemu, 

kto miał styczność, bądź chciałby zrozumieć my-

ślenie agile’owe. Bo agile to stan umysłu, który za-

wsze może być bardziej doskonały niż wczoraj... 

Michał Dusiński, Tomasz Borowiec, #AgileKtóry-

Działa. Pracuj zwinnie i skutecznie, Helion, Gliwice 

2021, s. 160

Kompendium 
technik 
projektowych dla 
każdego
Szymon Pawłowski

Sam tytuł mówi 
za siebie!
Kamila Czerniak
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Niektórzy czytelnicy mogli poznać Marty Cagan z 

pierwszego wydania książki Inspired z 2017 roku, 

w której skupia się głównie na istocie startup-ów. 

Autor, zachęcony entuzjastycznym przyjęciem 

swojego pierwszego dzieła, postanowił przyjrzeć 

się wyzwaniom, przed którymi stają rozwijające 

się firmy, a także jak powstają produkty w dużych 

przedsiębiorstwach o charakterze korporacyjnym. 

Tak oto powstało drugie wydanie Zainspirowanych, 

które w moim odczuciu może być bardzo ciekawą 

lekturą dla osób już zarządzających produktem, w 

celu uporządkowania własnej wiedzy i zainspiro-

wania się metodami opisanymi przez autora, a tak-

że dla laików, takich jak ja, którzy “step by step” 

mają opisaną każdą rolę występującą w organi-

zacji oraz obowiązki i proces tworzenia produktu 

jakie im towarzyszą.

Marty, bazując na swoim wieloletnim doświad-

czeniu w kierowaniu zespołami produktowymi, 

skupia się przede wszystkim na potrzebach klien-

tów, dostarczając czytelnikowi swoje obserwacje, 

analizy i schematy działania. Aby jak najlepiej po-

kazać, co ma wpływ na sukces produktów opar-

tych na technologii, przytacza sylwetki osób, które 

zrewolucjonizowały rozwiązania takich gigantów 

jak Google czy Netflix. 

Autor przedstawia cały proces zarządzania 

produktem jako sztukę, gdzie wszystko co na 

ten produkt wpływa ma znaczenie i musi ze sobą 

współgrać – właściwi ludzie, właściwy proces, a 

także kultura produktu. Dużą uwagę skupia na 

osobie menedżera produktu, aby uświadomić jak 

wymagająca i odpowiedzialna jest to rola w całym 

procesie tworzenia produktu, a jednocześnie 

wciąż źle rozumiana i niedoceniana przez wiele 

organizacji. Warto też wspomnieć, że proces jest 

bardzo dokładnie opisany przez autora. Podaje on 

różne techniki pracy nad odkrywaniem produktu 

na każdym z jego etapów.

Często książki o podobnej tematyce potrafią 

znużyć czytelnika długością i trudnością opisów, 

co skutkuje utratą wątku. W tym przypadku jest 

zupełnie inaczej. Lektura jest podzielona tema-

tycznie na pięć części, a każda z nich na krótkie 

rozdziały. To, co przykuwa uwagę od pierwszego 

momentu to przystępna dla czytelnika czcion-

ka oraz uporządkowanie tematyczne i wizualne. 

Wszystkie zagadnienia, do których odnosi się au-

tor, stanowią fundamenty dla nowoczesnego opra-

cowywania produktów i każde z nich zostało przez 

niego opisane. Tak jak wspomniałam wcześniej, 

jest to kopalnia wiedzy, zarówno dla doświadczo-

nych menadżerów produktu, jak i tych rozpoczyna-

jących swoją karierę w tym kierunku. 

Marty Cagan, Zainspirowani. Jak tworzyć kultowe 

produkty technologiczne, Helion, Gliwice 2021, 

s. 306

Walidacja pomysłów biznesowych nie wymaga 
ogromnych nakładów inwestycyjnych ani za-
awansowanych narzędzi. Weryfikacja czy pomysł 
jest wystarczająco dobry to także nie jest kwe-
stia wielomiesięcznych testów. Eksperymento-
wanie i szybkie wyciąganie wniosków w oparciu 
o dane – to są narzędzia, w które warto inwesto-
wać i które znajdują się w zasięgu Twojej dłoni! 

Jak dokładnie przejść przez ten proces? Tego 
dowiesz się z  książki Davida J. Blanda i  Alexa 
Osterwaldera Testowanie pomysłów biznesowych. 
Książka ma bardzo przyjemny format i jest prze-
pięknie wydana (grafiki, schematy – chapeau 
bas!). Składa się z  czterech części opisujących 
proces nowoczesnego walidowania pomysłu na 
biznes.

Część pierwsza obejmuje zakres projektowa-
nia, czyli opisuje procesy doboru zespołu oraz 
formułowania pomysłu. Część druga to już testo-
wanie: stawianie hipotez, wyciąganie wniosków, 
podejmowanie decyzji oraz cały obszar zarzą-
dzania. Eksperymenty to rozdział trzeci, z którego 
dowiemy się w jaki sposób wybrać eksperyment, 
przeprowadzić rozpoznanie, a także potwierdzić 
informację. Warte podkreślenia jest, że w  tej 

pozycji znajdziesz aż 44 testy pozwalające na 
wyznaczenie swojej drogi do działalności na dużą 
skalę. Na sam koniec autorzy skupiają się na na-
stawieniu. Piszą o tym, na co należy uważać pod-
czas realizacji eksperymentu, jaka jest rola lidera 
w tejże działalności, oraz o samym nastawieniu 
organizacji. 

Książka sprawdzi się dla każdego, kto myśli 
o wystartowaniu z czymś „swoim”, dla każdego 
produktowca czy startupowca. Dla każdego, kto 
chce uchronić się od utraty pieniędzy zaaloko-
wanych w  nie do końca słuszną inicjatywę. Ta 
książka pomoże Ci zacząć testować pomysły 
biznesowe, doskonalić kompetencje w  zakresie 
testowania pomysłów, zwiększyć skalę prowa-
dzenia testów w swojej organizacji! 

David J. Bland, Alex Osterwalder, Testowanie 
pomysłów biznesowych, Helion, Gliwice 2020, 
s. 346

Drogowskaz 
do tworzenia 
kultowych 
produktów
Aneta Catalan – Sikorska

Czy Twój pomysł 
na biznes jest 
naprawdę dobry?
Monika Zofia Potiopa 
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Idę główną ulicą w  Szczecinie, moim rodzinnym 

mieście. Widzę starego znajomego. Uśmiecham 

się, zatrzymuję. Wymieniamy uprzejmości, py-

tam co u niego, co robi? On z wielkim uśmiechem 

mówi: „Jestem managerem”. Wypuścił powietrze. 

Nic więcej nie powie. Nie dowiem się. Najważniej-

sze, że jest managerem. 

A  więc już jesteś managerem. Chciałeś tego, 

marzyłeś. Tylko co dalej? Wiesz co robić? 

Gdy zostajesz managerem, zazwyczaj masz już 

jakieś doświadczenie zawodowe. Są wyjątki, ale 

o  polityce innym razem. Wracając do myśli… To 

oznacza, że pracowałeś już jako podwładny innego 

managera. I znaczy to tyle, że doświadczyłeś spo-

sobu zarządzania innej osoby. Która ma swoje do-

świadczenia, filtry codzienności, złe i dobre chwile, 

szkolenia lub brak szkoleń, swoje schematy z życia 

prywatnego, które przekłada się również na życie 

zawodowe. Pytanie, czy dobrze, że właśnie od 

niego się uczyłeś? Czego się dowiedziałeś o tym, 

jak wygląda praca managera? Jakie masz wnioski? 

A  może powiedziałeś: „Nigdy nie będę takim sa-

mym managerem!”. Ale wyszło jak z zarzekaniem 

się, że nie będziesz jak własna matka/ojciec, do 

czasu, gdy uświadamiasz sobie, że właśnie jesteś 

taki sam?

Gdy prowadzę warsztaty z  Management 3.0, 

czy inne z leadershipu, zawsze zadaję pytanie, kto 

Kinga Matysiak 
Trener zarządzania projektami i  kompetencji 
społecznych w biznesie. Od 2002 roku prowa-
dzi szkolenia w oparciu o autorskie gry i narzę-
dzia pracy. Doświadczenia w biznesie zdobywa-
ła pracując jako kierownik projektów, członkini 
zarządu. Jest trenerem akredytowanym przez 
APMG International oraz PeopleCert. Prowadzi 
zajęcia ze studentami na uczelniach w  całej 
Polsce. Jako Agent Zmiany pomaga organiza-
cjom metodycznie wprowadzać zmiany w  ich 
organizacjach. Jest Prezesem firmy szkolenio-
wej MINDSTREAM, specjalizującej się w szkole-
niach certyfikowanych z zarządzania projektami.

Zostań managerem, 
mówili… Będzie fajnie, 
mówili…
Kinga Matysiak

miał takiego szefa, o  którym jesteś w  stanie po-

wiedzieć – ten szef był/jest prawdziwym liderem, 

naprawdę dobrym szefem. Na grupy około 12-oso-

bowe zgłaszała się sporadycznie jedna osoba. 

Wiesz co to oznacza? Że średnio 99% osób uczest-

niczących w zajęciach nie doświadczyło pracy z ta-

kim szefem, który niósłby ze sobą dobre wzorce. To 

strasznie smutne. Liczba osób, których zapytałam, 

może nie liczy się w tysiącach, ale uważam, że wy-

niki są znamienne. Mówi to nie tylko o tym, że na 

nic książki i szkolenia z leadershipu, na które cho-

dzą, które czytają owi szefowie, ale też że osoby 

siedzące na sali, tylko w teorii usłyszą ode mnie, 

jaki powinien być skuteczny i  autentyczny lider. 

Jakie to smutne. 

To jakim jesteś managerem to nie tylko „dowo-

żenie” wyników. Czasem to jest tylko początkowy 

zryw, dobra passa początkującego, czasem dobry 

wiatr wiejący z rynku, czasem czynniki wewnętrz-

ne w organizacji, często bardzo dobry zespół. Na 

managera należy spojrzeć długofalowo, ale po-

znacie go po pierwszych decyzjach, pierwszych 

spotkaniach z zespołem, sposobem rozwiązywania 

konfliktów i  tego… jakim jest falochronem. Fa-

lochronem? Tak.

Managerowi płaci się za to, że jest jak firewall 

dla swojego zespołu. Jak doberman przy furtce, jak 

przyzwoitka na randce, jak bramkarz przed dysko-

teką, jak kod pin przy płaceniu w Biedronce – masz 

być ochroną dla swojego zespołu przed tym co 

spada z góry. A jak wiemy, z góry mogą spaść różne 

rzeczy, oj różne. I nie jest to manna zazwyczaj. Coś 

poszło nie tak, musisz się tłumaczyć przed swoim 

przełożonym? Nigdy nie mów, że to ktoś z zespo-

łu nawalił. Pamiętaj, bierzesz to na swoją klatę. 

Twój przełożony ma dla Twojego zespołu strasz-

ną wrzutkę, która rozmontuje pracę zespołu? 

Sprzeciw się, obroń argumentami, wybroń tak, by 

dodatkowe zadania nie wpadły w zakres Twojego 

zespołu. Szef żąda, byś zwolnił pracownika za ja-

kiś błąd? Powiedz, że za błędy nie można zwalniać 

ludzi, bo zaczną się bać pracować i  podziękuj za 

rozmowę. 

Za to pobieram pensję jako manager, że chronię 

swój zespół na ile mogę i powinnam, by pracował 

w przewidywalnym środowisku. Uważasz, że ludź-

mi powinno się zarządzać przez konflikt i  burze? 

Siadaj, pała. 

Managerowi płaci się za podejmowanie decyzji. 

Jeśli manager nie umie podjąć decyzji szybko i za-

stanawia się w nieskończoność – nie płaćcie mu. 

Jeśli nie umie podjąć decyzji na poziomie intuicji, 

mając często niepełne dane – nie płaćcie mu. Jeśli 

pyta wszystkich o zdanie i unika odpowiedzialno-

ści za decyzję – nie płaćcie mu. 

Za to pobieram pensję jako manager, że podej-

muję decyzję i biorę za nią pełną odpowiedzialność. 

Zatem trzy rady, młody managerze: 

1. Jeśli zapytałabym Cię, czy pracowałeś w zespole 

człowieka, którego możesz nazwać dobrym sze-

fem, prawdziwym liderem, a Ty odpowiesz „Nie”, 

to za żadne skarby nie postępuj jak Twoi dotych-

czasowi szefowie. Znajdź swoją drogę w auten-

tyczności i sprawiedliwości. Nie bądź jak własny 

ojciec, którym nie chciałeś być.

2. Bierz pieniądze (z czasem zawsze większe) za to, 

że chronisz swój zespół. Jesteś managerem, bo 

masz zespół. Bez nich zarządzałbyś co najwy-

żej własnym biurkiem. Więc chroń ich. To Twoi 

ludzie.

3. Bierz pieniądze (z czasem coraz śmielej) za to, że 

nie boisz się podjąć decyzji i powiedzieć, że jest 

Twoja, a potem nadstawić tyłek, za jej efekty. 
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W ponad 20-letniej pracy w  roli konsultanta 

często spotykałem u moich klientów dwa nastę-

pujące stwierdzenia. Pierwsze to: „my jesteśmy 

specyficzni, więc standardowe podejścia i rozwią-

zania do nas nie pasują”; drugie zaś to: „ponieważ 

wdrożył pan to rozwiązanie/podejście w  innej fir-

mie, to my byśmy chcieli wdrożyć je także u nas”. 

Zaraz, zaraz. Czy to nie jakaś sprzeczność? Bo 

albo jesteśmy specyficzni, albo pasują do nas 

rozwiązania z  innych firm. Jak więc sobie pora-

dzić z  tym jakże częstym i  bardzo praktycznym 

dylematem?

Moja odpowiedź ma dwa składniki: pierwszy 

to „Context is King”, drugi „one size does not fit 

all”. Zacznijmy od kontekstu, często w ogóle po-

mijanego lub wręcz lekceważonego czynnika. Kon-

tekst, czyli ta specyfika firmy z pierwszego akapitu, 

ma wiele twarzy. Na całościowy obraz kontekstu 

składają się między innymi: czynniki organizacyj-

ne, jak choćby struktura organizacyjna, jej histo-

ria, cele biznesowe i sytuacja biznesowa, czynniki 

ludzkie takie jak: kultura, zespół liderów, praktyka 

przywództwa, bezpieczeństwo psychologiczne, 

poziom wiedzy oraz doświadczenie menedżerów 

i pracowników, środowisko pracy. 

Kontekst to także produkty firmy: typ produk-

tu, stopień digitalizacji, czas cyklu życia, aktual-

ne miejsce w cyklu życia produktu oraz czynniki 

procesowe (standardy, przebieg procesów, proce-

dury organizacyjne), stosowane narzędzia i zbiory 

danych, a także czynniki techniczne (architektura 

systemów IT, poziom automatyzacji, stosowane 

techniki zarządzania i pracy). 

dr Jerzy Stawicki 
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem 
w obszarze zarządzania projektami, programa-
mi i portfelem projektów oraz budowania orga-
nizacji 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 orga-
nizacji poprzez samo-organizujące się zespoły 
i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych 
metod zarządzania, upełnomocniania zespo-
łów 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) – pro-
gramu kursów on-line z zakresu zwinnego za-
rządzania projektami, produktami i pracami.
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Różny kontekst. 
Wspólne problemy?
Jerzy Stawicki

Analizując tak rozumiany kontekst mogę przyznać 

stuprocentową rację osobom mówiącym: „my – 

czyli firma – jesteśmy specyficzni”. 

Tyle, że to tylko jedna strona medalu: różnice 

między poszczególnymi firmami związane z  ich 

specyficznym kontekstem. Jest też druga strona, 

strona podobieństw. Według moich doświad-

czeń – istnieje naprawdę wiele wspólnych zagad-

nień i wyzwań biznesowych dla firm różnych branż, 

czasem też będących na różnym etapie rozwoju. 

Strona o której w ogóle się nie mówi, wychodząc 

z uproszczonego założenia, że stwierdzenie „jeste-

śmy specyficzni” załatwia temat. 

Bardziej precyzyjne stwierdzenie to: „jesteśmy 

specyficzni” jeśli chodzi o  kontekst; „jesteśmy 

podobni, lub wręcz bliźniaczo podobni” jeśli cho-

dzi o  problemy biznesowe, jakie nas, czyli firmy, 

dotykają. Moim zdaniem większość problemów 

biznesowych, problemów zarządzania, w tym za-

rządzania projektami, jakie występują w  firmach 

są tymi samymi problemami, tylko „posadzonymi” 

w innym kontekście. Przykłady? Sądzę, że szybko 

podacie je sami.

Jeśli to moje stwierdzenie jest prawdziwe (kon-

tekst jest różny, problemy biznesowe są wspólne), 

to warto teraz przyjrzeć się jego praktycznym kon-

sekwencjom.

Po pierwsze: jeśli kontekst jest tak istotny, to 

nauki o zarządzaniu, w tym także nauki o zarzą-

dzaniu projektem, powinny zwracać dużą uwagę 

na kontekst i proponować narzędzia jego analizy. 

A może nawet Context Management powinno być 

kolejnym tzw. obszarem wiedzy w PMBOK® Guide?

Menedżerowie powinni więc mieć narzędzia 

umożliwiające zrozumienie kontekstu, jego 

szczegółową analizę, a więc swego rodzaju mapę, 

umożliwiającą „poruszanie” się po tym kontekście, 

czyli po terytorium. Dla mnie – turysty, wędru-

jącego po polskich górach, czy po wschodnich 

terenach kraju to oczywiste. Mam mapę, z którą 

poznaję terytorium, po którym się poruszam. Co 

to daje? Nie muszę chyba wyjaśniać. To dlaczego 

w  zarządzaniu, w  tym w  zarządzaniu projektami 

jest inaczej?

Po drugie: jeśli problemy są wspólne, to warto – 

będąc w roli menedżera, czy project menedżera – 

mieć kontakty z innymi firmami, właśnie po to, by 

poznawać ich problemy i  zastanawiać się, czy 

przypadkiem nie są to także… moje problemy. 

Czyli: poznawać przede wszystkim problemy. Roz-

wiązania i ich kontekst oczywiście też, lecz nie po 

to, by zrobić „copy-paste”, lecz by mieć materiał 

do przemyśleń. Bo rozwiązania nawet tych sa-

mych problemów, lecz doświadczanych w innym 

kontekście, w naszym środowisku będą… po pro-

stu inne!

I – po trzecie – jeśli rozwiązania będą inne, to 

także metody i techniki stosowane do ich rozwią-

zania powinny być dopasowane do tego konkret-

nego problemu w  konkretnym kontekście. A  to 

oznacza, że wszelkie „cudowne”, preskryptywne 

metody opisujące bezkontekstowe idealne roz-

wiązania – jak na przykład Scrum – po prostu nie 

przyniosą oczekiwanych rezultatów. Może więc 

zarówno menedżerowie, jak i  konsultanci zarzą-

dzania powinni znać szeroką gamę metod i technik 

i z nich „szyć na miarę” rozwiązania swoich – lub 

klienta – problemów?

Proste? Logiczne? No pewnie. Tylko dlacze-

go mój nowy klient także mówi o  zrobieniu „co-

py-paste” rozwiązania z  innej firmy i  innego 

kontekstu? 
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(przełyku, żołądku). Przenieś uwagę na pojawia-

jące się myśli i odczucia, zauważ je bez oceniania 

i  wartościowania, nie podążaj za nimi. Możesz 

ponownie skupić się na sygnałach dochodzących 

z ciała, być tu i teraz.

Elementy treningów 
relaksacyjnych

Jeśli możecie wygospodarować 20 minut tyl-

ko dla siebie, warto zastosować tzw. strategie 

relaksacji polegające na zniwelowaniu napięcia 

mięśniowego. Rozluźnianie mięśni jest bowiem 

ściśle powiązane z  redukcją stresu. Naszą ulu-

bioną, a  jednocześnie jedną z  najbardziej prze-

badanych i uznanych metod w tym zakresie jest 

progresywna relaksacja mięśni (PRM) popularnie 

zwana treningiem Jacobsona. Polega na napina-

niu wraz z wdechem i  rozluźnianiu z wydechem 

grup mięśni w ciszy, spokoju i skupieniu. Z uwa-

gi na to, że o ciszę i spokój trudno w warunkach 

pracy, proponujemy zastosować wybrane ele-

menty PMR. Jeśli masz taką możliwość, to znajdź 

miejsce gdzieś na uboczu lub zorganizuj wolną 

chwilę od telefonów i  rozpraszaczy. Usiądź wy-

godnie, spróbuj wyregulować oddech. Możesz za-

ciskać obie dłonie w pięści i je otwierać, podnosić 

i opuszczać ramiona, marszczyć i rozluźniać czo-

ło, brzuch, pośladki. Po kolei napinaj i  rozluźniaj 

mięśnie, skup się na swoim ciele. Jeśli nie jesteś 

pewien czy mięsień jest rozluźniony napnij go po-

nownie. Napięcie utrzymaj przez około 5 sekund 

i  rozluźnij. Pamiętaj o  oddechu. Rozluźniaj mię-

śnie twarzy, karku, ramion, grzbiet, brzuch aż po 

same końce palców u rąk i nóg.

Ćwiczenia oddechowe

Rozstrojone emocje? Łatwo wyprowadzić was 

z  równowagi? Ważnym elementem regulacji 

emocji w wielu technikach relaksacji jest oddech. 

Opanowanie go to nie tylko wstęp do odzyska-

nia równowagi, ale także samodzielna metoda na 

rozluźnienie, która obniża tętno, dotlenia mózg 

Uważność (mindfulness) 

Mindfulness potrafi wprowadzić w  nasze życie 

spokój, relaks, ukoić nasze zdrowie psychiczne 

i poprawić relacje z otoczeniem. Trening Reduk-

cji Stresu oparty na uważności (Mindfulness Ba-

sed Stress Reduction, MBSR) został opracowany 

pod koniec lat 70. XX w. przez J. Kabata-Zinna 

i  jest jedną z metod uważnej obecności. Polega 

na rozwijaniu umiejętności koncentracji na tym, 

co tu i teraz, na bieżących doświadczeniach, przy 

jednoczesnym zachowaniu postawy życzliwości 

i akceptacji. 

Istnieje szereg ćwiczeń mindfulness (w ramach 

MBSR i  w  innych systemach tego nurtu), które 

warto zgłębić i praktykować. Przykładowo, pijąc 

wodę, sok, herbatę, biorąc wdech skup się na tej 

czynności, uświadom ją sobie. Zobacz kolor napo-

ju, poczuj jego smak, zapach, temperaturę, struk-

turę. Zauważ to, co odczuwasz w głowie, w ciele 

„Wakacje? Już ich nie pamiętam” – zdarza 

Wam się tak odpowiedzieć współpracowni-

kom, którzy pytają Was o  to jak spędziliście 

czas wolny? Wracamy do biura i  odkopujemy 

się z zaległości urlopowych, mimo że przed wy-

jazdem dwoiliśmy się i troiliśmy. Staraliśmy się, 

by wszystko było wyprowadzone tak, by po 

wypoczynku nie musieć ślęczeć po godzinach.

I  wtedy pojawia się myśl – desperacko potrze-

bujemy kolejnego wyjazdu! Podejmujemy mozol-

ny trud przetrwania. Byle do zimy. Do następnej 

okazji wypoczynku. Planujemy, szukamy, żyjemy 

myślą o podróżach.

Jak w  tym wszystkim nie zwariować? Jak 

poradzić sobie z narastającymi emocjami i  zmę-

czeniem? Błogosławieni ci, którzy to potrafią. 

Postaramy się wam podpowiedzieć jak uspokoić 

umysł i  ciało oraz nabrać odrobinę dystansu do 

problemów zawodowych.
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Wakacje? Już ich 
nie pamiętam 

Joanna Lampart, Elżbieta Świtalska

Rys. 1. Poziom stresu podczas urlopu
Źródło: Opracowanie własne

64

STREFA NA LUZIE



Absolwentka Psychologii UAM. Zawodowo 
zajmowała się rekrutacją oraz projektami unij-
nymi od pisania wniosków o  dofinansowanie, 
po rozliczenie projektów. Obecnie kierująca 
swą uwagę na projekty po prostu. Zaintere-
sowana ludźmi i ich historiami, lubiąca proste 
rozwiązania i kreatywne pomysły.

Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o za-
rządzaniu i  jakości, mocno związana zarówno 
z teorią jak i z praktyką zarządzania projektami. 
Współpracuje z  uczelniami wyższymi ucząc 
studentów, a  jednocześnie prowadzi projekty 
współpracując z  biznesem, samorządami, or-
ganizacjami pozarządowymi i  środowiskiem 
naukowym. W  realizacji swej pasji czerpie 
z doświadczeń zdobytych przez lata pracy na 
stanowiskach związanych z zarządzaniem pro-
jektami, tworzeniem strategii i pisaniem wnio-
sków o dofinansowanie.

Joanna 
Lampart 

Elżbieta 
Świtalska

poprawia krążenie, dotlenia mózg i  wzmacnia 

układ odpornościowy. Dlatego w  ramach prze-

rwy od codziennych zmagań warto posłuchać 

jakiegoś żartu, spojrzeć na zabawny mem w sieci 

(przykład poniżej) i zdystansować się od otacza-

jącej rzeczywistości.

Drodzy Czytelnicy, życzymy wam wiele wypo-

czynku, śmiechu i relaksu. Pamiętajcie, już wkrót-

ce będą kolejne wakacje! Tymczasem zapraszamy 

do zabawy z  wykreślanką (na kolejnej stronie). 

Czekają na Was ciekawe nagrody.

Pamiętajcie, że osoby z  pewnymi dolegliwo-

ściami natury psychicznej i  fizycznej powinny 

skonsultować podane ćwiczenia (MBSR, PMR, 

oddech przeponowy) z  lekarzem, terapeutą. 

Śmiech i obcowanie z innymi możecie stosować 

bez recepty. 

kiedy już myślisz o wyjściu z pracy. Gdy będziesz 

ślęczeć przykuty do biurka nad niespodziewany-

mi „ASAPami” docenisz wcześniejszy ruch. 

Odłożenie rozpraszaczy

To chyba najtrudniejsze wyzwanie. Czasami trze-

ba wyłączyć dźwięki w komórce, zamknąć klien-

ta pocztowego i komunikatory, lub przynajmniej 

wyciszyć powiadomienia o przychodzących wia-

domościach. Jeśli koniecznie musisz, ustaw sobie 

powiadomienia tylko na wybrane osoby lub wątki, 

które nie wytrzymają bez odpowiedzi czasu prze-

znaczonego tylko na wykonanie obowiązków. Na 

początku może to być pół godziny bez rozprasza-

czy. Zorganizuj sobie miejsce pracy, tak żeby było 

jak najbardziej przyjazne dla Ciebie. Żebyś nie 

tracił czasu na ponowne wchodzenie w  proble-

matykę wykonywanego zadania, przypominanie 

sobie co chciałeś przed chwilą zrobić, napisać, na 

łapanie uciekających myśli.

Przerwa na lunch, 
na chillout

Sprawdzonym sposobem na oderwanie się jest 

wyjście na lunch z  biura, bądź jeśli nie możesz 

opuścić budynku, zmiana pomieszczenia. Rozmo-

wa z kolegami i koleżankami z pracy na tematy 

z  nią nie związane i  śmiech pomogą Ci się zre-

generować. Można przy tym ćwiczyć uważność. 

Spróbuj skupić się na tym, co ktoś w danej chwili 

mówi, jakie emocje okazuje i  jakiego rodzaju 

zagadnienia porusza. Czy dzieli z  innymi chwile 

z podróży, cieszy się czymś, a może go coś mierzi. 

Porozmawiaj o sprawach, które Cię bezpośrednio 

nie dotyczą. Smakuj jedzenie i napoje, zastanów 

się nad ich zapachem, konsystencją i  barwą. Ta 

przerwa należy do Ciebie i obchodzi Cię tylko to, 

co dzieje się w  danym momencie. Nie myślisz 

o obowiązkach, gdyż doświadczasz innych chwil, 

w innym miejscu.

Śmiech

Ostatnią, bardzo skuteczną metodą redukcji 

stresu jaką Wam proponujemy jest śmiech, który 

stymuluje wydzielanie tzw. hormonów szczęścia, 

i zmniejsza napięcie. Jest wiele prostych ćwiczeń 

tego typu. My chciałybyśmy Wam zaproponować 

wypróbowanie oddechu przeponowego. 

W tym celu wyprostuj się na krześle i połóż jed-

ną rękę pod żebrami. Powoli nabierz powietrze no-

sem tak, aby podniósł się Twój brzuch. Następnie 

napnij mięśnie brzucha i wypuść powietrze przez 

usta. Powtórz tę czynność kilka razy.

Pamiątka z wakacji 

Aby uspokoić myśli warto także zadbać o zabranie 

do biura pamiątki z wakacji. Może to być zdjęcie, 

muszla, coś co pomoże na moment zagłębić się we 

wspomnieniach. Zanurzyć się jeszcze raz w chwi-

lach, w których byliśmy zrelaksowani. Oddać się 

marzeniom. Poczuć słońce, wspomnieć odgłosy, 

zapachy, uczucia towarzyszące nam w chwilach, 

dla powrotu których zrywamy się z łóżka i drep-

czemy do pracy. Dokąd was zaprowadzą kolejne 

urlopy? Z kim będziecie podróżować?

Chodzenie zamiast 
komunikatora

To szczególnie ważne jeśli macie pracę siedzącą. 

Jeśli musisz przedyskutować jakieś zagadnienie, 

wstań od biurka, porozmawiaj z członkami zespo-

łu twarzą w twarz. Rozprostujesz kości, zmienisz 

miejsce, poprawisz ukrwienie i  nie będziesz co 

chwilę zerkać na zegarek. Prawda, że najdłuższe 

są dwie ostatnie godziny pracy? Chyba, że się po-

jawią tzw. „wrzutki”, czy jak inni mówią „bieżącz-

ka”. Zaplanuj sobie ostatnią godzinę pracy właśnie 

na bieżączkę. Wygospodaruj na nią czas w swoim 

kalendarzu, gdyż zwykle pojawia się w momencie, 
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Zgarnij nagrodę
Do wygrania są dwie książki wydawnictwa MT Biznes: 
Jeden na jeden. Odważne rozmowy z pracownikami Ingi Bielińskiej 
i Zofii Jakubczyńskiej.

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 
rozwiązania i kolejności zgłoszeń.

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

T K R Z Y W A D Z W O N O W A N W D A S M

W E T N E R K E A B N I K L U R O F D A I

B U D D Y L Q L Z E D R Q W T Z N M A O K

Q Z A R W I P E V N M E R C E X C E L C R

N A T T Y O P G B M W D E R N U I O N O O

X C A J K N S A I O P V F T T Y B O R L U

L N B C W N R T S U P L I S Y D U B E O S

Q F E R T E S I X Q I X N V C N M S U W Ł

W Ś C I E K Ł O Ś Ć N A E D Z Q T E Y N U

T Y L P C V A N K L N W M E N T O R I N G

W S A N U I Q A S D O W E C O X T W N F I

C V R Q W E R T Y I I D N N Ś V C A N K S

F A C Y L I T A T O R Q T E Ć B J C L A E

R T L I O N W P B C X Z P K E R H J G S D

F U S E R E X P E R I E N C E N K A W G H

Jesteś pasjonatem projektów tak jak my? W takim razie to zadanie na pewno sprawi Ci frajdę! 
Sprawdź, czy poradzisz sobie z odgadnięciem haseł, które zaszyfrowaliśmy w wykreślance. 
Szukaj odpowiedzi w pionie i w poziomie, a w ich odnalezieniu może Ci pomóc lektura niniejszego 
oraz poprzedniego (33) numeru Strefy PMI.

Wykreślanka

• Osoba, która w procesie onboardingu 
jest dedykowana do zaopiekowania 
się nową koleżanką lub nowym kolegą 

• Jedna z cech Project Managera, 
opisana w PMBOK® Guide, odnosząca 
się do akceptacji ludzi takimi, jacy są

• Całość wrażeń, jakich doświadcza 
użytkownik podczas korzystania 
z produktu

• Inaczej pielęgnacja, udoskonalanie 
Backlogu Produktu (w języku 
angielskim)

• Inna nazwa dla krzywej Gaussa
• Skrót od pięciu aspektów roli 

menedżerów w zmianie
• Pierwszy element wzoru na zmianę 

Richarda Beckharda
• Rola ułatwiająca dochodzenie do 

wspólnych wniosków, znajdowanie 
rozwiązań, które każdy uczestnik 
grupy akceptuje

• Ulubione narzędzie Project 
Managerów według ogólnopolskiego 
badania kierowników projektów

• … Poker, narzędzie z Management 3.0, 
pozwalające na ustalenie, o czym 
możemy decydować i na co mamy 
wpływ

• Niezależne podsystemy, 
dostarczające funkcjonalność 
biznesową i pozwalające na 
niezależność zespołów pracujących 
nad poszczególnymi funkcjami 
systemu

• … science – metody, procesy 
i systemy wydobywania spostrzeżeń 
z wielu danych 

• Forma efektywnego szkolenia 
i adaptacji pracownika, polegająca 
na zarządzaniu procesem edukacji 
drugiej osoby i wpływająca na wzrost 
jej kompetencji

• Skrót nazwy jednego z certyfikatów 
Disciplined Agile

• Pierwsza warstwa komunikatu 
w stylu NVC
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Bądź z nami na bieżąco – obserwuj w social mediach:

facebook.com/StrefaPMI twitter.com/StrefaPMI linkedin.com/company/strefa-pmi

Zapraszamy na portal Strefy PMI

www.StrefaPMI.pl

Najlepsze praktyki zarządzania, nowe 
trendy – analizy i opinie najlepszych 
specjalistów zarządzania projektami

Strefa Wiedzy Strefa Praktyki
Praktyczne zastosowania technik 
i narzędzi, case studies, porady 
i wskazówki od profesjonalistów

Strefa Wywiadu
Rozmowy ze światowymi i krajowymi 
ekspertami zarządzania projektami

Strefa Studenta
Świat zarządzania projektami 
z perspektywy studentów

Strefa PMI PC
Projekty, wydarzenia 
i ciekawostki z życia 
PMI Poland Chapter

Strefa Recenzji
Omówienia książek, 
które gorąco polecamy

Strefa Felietonu
Rozważania o życiu, projektach 
i zarządzaniu – w lekkiej formie 
i z przymrużeniem oka

https://strefapmi.pl/
https://www.facebook.com/strefapmi/
https://twitter.com/StrefaPMI
https://www.linkedin.com/company/strefa-pmi/


https://career.softserveinc.com/en-us/poland

