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The advance of technology is based on making it fit in so that you don’t
really even notice it, so it’s part of everyday life.
Bill Gates

Za oknem mrok, jesienna szaruga,
w naszych sercach i głowach nostalgiczny nastrój. To sprzyja poruszaniu
tematów ważkich, nie zawsze optymistycznych. W tę stronę skierowali
się również nasi Autorzy, którzy, nie
szczędząc nam osobistych obserwacji na temat współczesności, w punkt
wyłapują trendy, rysują przed nami
możliwe scenariusze i przede wszystkim – służą radą, jak efektywnie budować swoją
rzeczywistość.
W najnowszym wydaniu Strefy PMI zapraszamy do przyjrzenia się mrocznym stronom cyfrowego świata. Dokąd prowadzi nas cyfryzacja informacji, a obecnie i relacji,
internet rzeczy, a w końcu także cyfryzacja zmysłów? Jak przygotować siebie – i naszych najmłodszych – na wyzwania tzw. świata lustrzanego? Jak nie być samotnym
w świecie nieograniczonych kontaktów? Jeśli poszukujecie odpowiedzi na powyższe
pytania i chcielibyście lepiej zarządzać sobą w tej permanentnej zmianie – sięgnijcie
do wywiadu z jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, Natalią Hatalską (s. 50).
Sprawdźmy również naszą umiejętność niezależnego myślenia, tak niezbędną w świecie fake newsów, sztucznej inteligencji i postępującej algorytmizacji. Czy wiecie w jaki
sposób rozwijać w sobie tę zdolność? Z pomocą przychodzi Małgorzata Kusyk (s. 14),
proponując zestaw praktyk, o których warto pamiętać w codziennym przetwarzaniu
informacji i komunikowaniu się z otoczeniem.
W tym numerze języczek u wagi ponownie skierujemy ku kadrze menedżerskiej średniego szczebla. Jarosław Ściślak zarysowuje wyzwania stojące przed nią w zwinnej
rzeczywistości oraz podpowiada najlepsze strategie ich podejmowania (s. 22). Z kolei
Krzysztof Ogonowski kontynuuje temat zarządzania zmianą zapoczątkowany w poprzednim numerze i podpowiada jak z menedżera-opornika uczynić mocnego sojusznika zmiany (s. 11).
Przygotowaliśmy dla Was również pigułkę wiedzy dotyczącą „twardych” aspektów
zarządzania projektami i „okolic”. Jak, kiedy i dlaczego warto zarządzać programami
podpowiada nam Maciej Bodych (s. 18), z kolei Maciej Jarosz (s. 24) i Adam Guja (s. 40)
rozkładają DevOps na czynniki pierwsze, a z Adrianem Nowaczykiem możemy zagłębić się w zagadnienia związane z ewaluacją projektu (s. 20).
W Strefie Praktyki i tym razem nie zabrakło treści poświęconych tematyce samorozwoju. Ada Grzenkowicz w swoim autorskim cyklu Skrzynka z narzędziami proponuje
działania wspierające rozwój kompetencji liderskich (s. 29). Wśród nich znajdziemy także udzielanie i otrzymywanie feedbacku, który z kolei Ewa Koprowska (s. 26) porównuje
do – no właśnie – aromatycznego, mocnego i gorzkiego espresso czy słodkiego latte?
A gdy o komunikacji mowa, Jakub Kępiński podpowiada w jaki sposób rozmawiać i opowiadać – czyli jak usprawnić naszą komunikację, by osiągnąć zamierzone cele (s. 32).
Dla tych co lubią zwykle mówić – „to wszystko już było” – mamy coś specjalnego: artykuł Współczesne średniowiecze w organizacji, w którym Monika Potiopa przybliży Wam
koncepcję gildii i podpowie jak w organizację tchnąć ducha przeszłości z korzyścią dla
jej rozwoju (s. 34).
Co jeszcze przygotowaliśmy dla Was w tym numerze? Jak zwykle: aktualności z życia oddziałów PMI PC, garść informacji o rozpoczynającym się 16. Międzynarodowym
Kongresie PMI PC, fantastyczne wywiady, mistrzowskie felietony, propozycje lektur
na chłodne, jesienne wieczory, a także odrobinę rozrywki w ramach Strefy na Luzie.
W przededniu największego corocznego wydarzenia PMI Poland Chapter życzymy
wszystkim naszym Czytelnikom przyjemnej i inspirującej lektury, a tych, którzy będą
uczestniczyć w Kongresie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu – bo i Strefy PMI
tam nie zabraknie.
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Rok temu mówiliśmy o nowej normalności i o tym, że wszystko się zmieniło.
I wygląda na to, że rok później wszystko faktycznie się zmieniło. To, co wiemy o zarządzaniu projektami sprzed
pandemii stanęło na głowie w świecie
lockdownu. A następnie położyło się
w poprzek z nadejściem pracy hybrydowej i zmienionego postrzegania sensu istnienia przestrzeni biurowych.
Tegoroczna jesień zastała nas z przeczytanym PMBOK-iem
w wersji 7, który jest zdecydowanie nową jakością. Nie liftingiem
poprzednich wersji, ale faktycznie ponownie zbudowanym materiałem w duchu nowej strategii, na którą stawia PMI w swoich
globalnych działaniach.
Cóż, funkcjonujemy dziś w świecie wielu połączeń, niby sieci
pajęczej. W świecie, w którym dotknięcie owej sieci w jednym
miejscu rezonuje w całej jej rozpiętości. Gdy wczoraj płonie fabryka w Chinach lub pracownicy innej zamiast pracować wracają
do swoich domów w obawie przed wirusem, przerwane zostają

łańcuchy dostaw, w efekcie czego konsument na innym kontynencie ma kłopot z kupieniem nowego samochodu, a producent
tegoż pojazdu nie może dokończyć procesu produkcji.
W tym szaleństwie jest metoda, a metod tych coraz częściej
poszukujemy w budowaniu sieci powiązań nie tylko pomiędzy
nami, ale również pomiędzy urządzeniami i oprogramowaniem,
usprawniając sposoby komunikowania się pomiędzy nimi i pozwalając im się uczyć, również wzajemnie od siebie.
Dziś też już nikt nie powie, że albo zwinność, albo PMI. Bezkompromisowo nastawione na dostarczanie wartości klientom
agnostyczne podejście Disciplined Agile dziś jest częścią naszego
PMI-owego ekosystemu. Agile ma się dobrze. Choć dziś niewątpliwie podejście to jest dojrzalsze, niż owo zamanifestowane 20
lat temu w górach Wasatch.
Zapraszam na Kongres!

Złoty Sponsor
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Tomasz Grochowski
Prezes PMI Poland Chapter

W tym roku mam ogromną
przyjemność i zaszczyt koordynować prace związane z organizacją 16. Międzynarodowego
Kongresu PMI PC, który odbędzie się w dniach 22-25 listopada 2021 roku. Hasło przewodnie
tegorocznej edycji to Increase
your impact.
W tym roku również postawiliśmy na prelekcje (22-24 listopada) oraz warsztaty (25 listopada) w formie online. Tematyka poruszana w wystąpieniach będzie
dotyczyć nowinek ze świata zarządzania projektami. Nawiążemy
także do tematów powiązanych z Eco. A w jakiej formie – będziecie mieli Państwo okazję przekonać się już wkrótce.
W trakcie Kongresu odbędą się również panele dyskusyjne,
podczas których porozmawiamy między innymi o projektach realizowanych w ramach PMI PC – Programie Mentoringowym
i NGO, a także o biznesie – czyli temacie uwielbianym przez wielu
uczestników.

Spytacie Państwo – a co z networkingiem, który jest nieodłącznym elementem wszystkich Kongresów? Oczywiście, że będzie!
Podczas przerw na naszej platformie będziecie Państwo mogli się
przenieść do specjalnych pokoi i wypić wspólnie wirtualną kawę
czy herbatę i poplotkować o tym, co Was obecnie nurtuje lub co
Was ostatnio zaciekawiło.
Struktura Kongresu pozostaje niezmienna od lat – dłuższe
prelekcje będą przeplatane krótszymi i będą one w formule TED.
Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie!
W przerwach oprócz networkingu szykujemy dla Państwa kilka
niespodzianek.
Chciałabym także serdecznie podziękować wszystkim Wolontariuszom za Waszą pracę i ogromne zaangażowanie – to dzięki
Wam to wydarzenie będzie wyjątkowe!
Do zobaczenia na Kongresie, startujemy już 22 listopada o godzinie 16:00!

Marta Marcinkiewicz
Project Manager Kongresu

16. Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter
przygotowali:
Project Manager
Marta Marcinkiewicz

Programme Board

Zespół Prelegentów

Zespół Finansów

Patrycja Skibińska
Tomasz Grochowski
Marta Marcinkiewicz

Mateusz Piątek – Lider
Ula Chandlarska
Anna Girdziejewska
Klaudia Purchała-Przybyła

Nikola Startek – Lider
Paweł Dzwonkowski
Paweł Turel
Piotr Nowakowski

Zespół Sponsorów
i Partnerów

Zespół Marketingu

Zespół IT

Patryk Szlęk – Lider
Klaudia Purchała-Przybyła
Dorota Kamińska
Anna Kustrzepa

Rafał Młotek
Anna Kustrzepa
Klaudia Purchała-Przybyła
Łukasz Strzelec

Anna Kustrzepa – Lider
Paulina Gołębiewska
Dorota Żukowski

Partnerzy
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Co nas czeka na Kongresie –
uchylamy rąbka tajemnicy
Patryk Szlęk
Już 22 listopada rozpoczyna się 16. edycja
Międzynarodowego Kongresu PMI Poland
Chapter, który jest wyjątkowym spotkaniem wszystkich kierowników projektów
w Polsce i obowiązkowym terminem w kalendarzu kadry zarządzającej. Wydarzenie
stanowi wartościową platformę wymiany
doświadczeń i szerzenia wiedzy.
Przygotowaliśmy dla Was wiele inspirujących prelekcji i praktycznych warsztatów
z różnych obszarów związanych z zarządzaniem projektami.
Z nieskrywaną dumą pragniemy przedstawić naszych key note speakers – w tym roku

Patroni Medialni

8

będą to Daniel Gagnon oraz Jakub Lesiński. Daniel jest jednym z dwóch Disciplined
Agile Fellows na świecie i przeszkolił setki
praktyków w zakresie zestawu narzędzi DA.
Sam siebie określa jako „pełnego pasji lidera
katalizatora i etycznego destruktora”. Daniel
będzie mówił o DA w kontekście osiągnięcia zwinności na poziomie organizacji. Jakub
natomiast, to doświadczony trener, wykładowca akademicki oraz autor publikacji z zakresu zarządzania projektami. Specjalizuje
się w zarządzaniu zmianą i transformacją
organizacji oraz umożliwianiu rozwoju biznesu poprzez wdrożenia nowych produktów
i usług. W swoim wystąpieniu skupi się na

wpływie pracy zdalnej na interakcje w zespole projektowym.
Wywiady z Jakubem oraz Danielem przeczytacie na łamach niniejszego wydania
Strefy PMI. Czego natomiast można oczekiwać w ramach ścieżek tematycznych Kongresu?

Strategia PMI 4.0
PMI 4.0 to strategia rozwoju, która ma na
celu zaspokojenie potrzeb PM-ów określanych jako „twórcy zmian”, czyli to osoby,
które proaktywnie wprowadzają zmiany
i transformacje w firmach, ludziach i spo-

łeczeństwie. Specjaliści ds. projektów od
zawsze przewodzili zmianom i przekształcali pomysły w rzeczywistość. Strategię
4.0 przybliży prezes PMI Poland Chapter,
Tomasz Grochowski. Będzie ona również
jednym z tematów panelu dyskusyjnego
trzeciego dnia.

Social Network Analysis
Projekty są z natury złożone, podobnie jak
zarządzanie nimi. Ta złożoność wymaga
współpracy między różnymi podmiotami
projektu, która prowadzi do rozwoju sieci
zależności. Zrozumienie natury struktur
tych sieci może ujawnić spostrzeżenia
bardzo istotne dla pomyślnej realizacji projektu. W jaki sposób metody analizy sieci
społecznościowych (SNA) mogą być wykorzystane do zbadania strukturalnych cech
sieci projektowych? Jak takie sieci ewoluują
w trakcie realizacji projektu? Jaką może to
przynieść wartość w analizie interesariuszy
czy rozwijaniu zespołów? W dzisiejszym
świecie sieciowych społeczeństw liderzy
powinni myśleć w sposób spójnie uwzględniający wzajemne powiązania w ekosystemie, którego są częścią.
W ramach tej ścieżki zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Jakuba Petrykowskiego, managera IT, trenera i coacha, który
opowie, w jaki sposób nasze kontakty przekładają się na umiejętności. Jesteśmy przekonani, że ciekawość wzbudzi również tytuł
prezentacji Roberta Pławiaka – prezesa
zarządu spółki Intelligent Logistic Solutions
oraz prezesa Fundacji IT Leader Club Polska: „SOS do IT – jak to jest, że”.

Agile In Practice
Obecność tej koncepcji na Kongresie jest
niewątpliwie obowiązkowa. Temat wydawać
się może dobrze zbadany, dlatego zadbaliśmy o to, aby wystąpienia prelegentów rzuciły nowe światło na to, co już jest nam znane.
Wojciech Dymowski, doświadczony lider i menadżer, były dyrektor zarządzający

PMI Poland Chapter Poznań Branch, opowie o tworzeniu efektywnego i asertywnego
partnerstwa z klientem. Karolina Rucińska,
menadżerka wyspecjalizowana w projektach rozwoju nowego produktu, podzieli się
wachlarzem narzędzi przydatnym zespołom
w projektach tworzenia nowych rozwiązań.
Wysłuchamy również wystąpienia na temat
blasków i cieni zwinnej transformacji Ewy
Sońty-Drączkowskiej, która mówi o sobie,
że „pomaga wdrażać firmom zmiany i innowacje poprzez projekty”.

Disciplined Agile
Tematykę tę poruszyliśmy już na zeszłorocznym Kongresie. W tym roku chcielibyśmy zabrać uczestników w dalszą podróż po świecie
DA. Oprócz key note speakera Daniela Gagnon, przewodnikiem po tym świecie będzie
również Christian Tavera – instruktor PMI
ATP Disciplined Agile w regionie Ameryki Łacińskiej, który skupi się na koncepcji servant
leadership z perspektywy DA. Natomiast
Valentin Tudor Mocanu – jeden z dwóch
pierwszych Disciplined Agile Coaches and
Instructors w Europie, podzieli się swoim
doświadczeniem z zakresu zwinnego zarządzania projektem, produktem i strumieniem
wartości.

Industry 4.0
Świat technologiczny rozwija się nieustannie, a przemysł 4.0 jest kombinacją sprzętu,
oprogramowania oraz komunikacji. Maszyny
stają się inteligentniejsze i dzięki komunikowaniu się ze sobą wraz z wykorzystywaniem
danych będą miały możliwość tworzenia
swoich „sieci społecznościowych”.
Do współpracy przy tworzeniu tej ścieżki
zaprosiliśmy Karolinę Jarocką, ekspertkę
z dziedziny projektów IT oraz autorkę branżowego bloga. Podczas swojego wystąpienia
Karolina opowie, w jaki sposób płeć mózgu
determinuje przywództwo, jakie są realne
przyczyny mniejszości kobiet w branży IT,
a także jak budować swoją pozycję liderki.

Today’s ECO World
Ekosystem cyfrowy to złożona sieć interesariuszy, którzy łączą się w sieci i wchodzą
w interakcje cyfrowe w sposób, który tworzy
wartość dla wszystkich. Każdy cyfrowy ekosystem rozciąga się na wiele branż. Firmy,
które postrzegają swoich klientów, konkurentów i partnerów biznesowych przez pryzmat jednej branży, są w znacznie mniejszym
stopniu w stanie rozpoznać nowe typy klientów, konkurentów i partnerów biznesowych,
z którymi będą musiały wchodzić w interakcje, gdy ich branża będzie w coraz większym stopniu podlegać cyfryzacji. Niemniej
ważnym aspektem ECO jest także wpływ
cyfryzacji oraz marketingu, które swoimi
działaniami wpływają na realne wsparcie
w walce o środowisko naturalne.
Swoim spojrzeniem na temat roli zmiany
klimatu w budowaniu strategii rozwoju firmy
podzieli się Joanna Maraszek – współzałożycielka i wiceprezeska Planet-A Foundation.
Uczestnicy wysłuchają również wystąpienia
o cyfrowej ekologii w wydaniu technologicznej aktywistki Joanny Murzyn, z którą wywiad przeczytać można w bieżącym wydaniu
Strefy PMI.
Agendę Kongresu oraz szczegółowe biogramy prelegentów prezentujemy na stronie www.congress.pmi.org.pl Razem z nami
włączcie się w tworzenie tego niesamowitego wydarzenia, jego atmosfery i unikalności!
Czekamy na Was!
Patryk Szlęk
Lider Zespołu Marketingu w Teamie
Kongresowym

Patroni Medialni
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STREFA WIEDZY

Menedżer średniego szczebla –
naturalny sojusznik Project
Managera czy główny „opornik”
w projektach? Część 2.
Krzysztof Ogonowski
Co zrobić, aby menedżer
średniego szczebla
„chciał chcieć”?

Myśląc o roli menedżerów średniego
szczebla w zmianie, warto przywołać
obraz instrukcji obsługi maski tlenowej
w samolocie pasażerskim – „najpierw
załóż maskę sobie, a potem dziecku”.
Dla Project Managera ta instrukcja
może stanowić inspirację do pracy
z menedżerami w organizacji, w której
wdraża on zmiany. Oznacza to, że najpierw trzeba im pomóc wejść w zmianę
i oswoić się z nią na tyle, aby byli w stanie efektywnie wspierać w niej swoich
pracowników.

Warto pamiętać, że menedżer średniego
szczebla jest w zmianie naturalnym sojusznikiem Project Managera, gdyż to on, a nie
PM zarządza pracownikami, których zmiany
dotyczą. Mówimy tu o kierownikach zespołów, koordynatorach, menedżerach działów,
etc. – czyli o osobach mających „pod sobą”
pracowników szeregowych. Co więc zrobić,
żeby osoby te zamiast być opornikami były
wsparciem dla projektu?

Warto pamiętać, że menedżerowie najpierw
są „pracownikami”, a potem dopiero „osobami funkcyjnymi”. To znaczy, że sami muszą przejść przez zmianę, zanim będą mogli
prowadzić przez nią pracowników. Tak więc
najpierw trzeba zbudować wśród nich świadomość potrzeby tej zmiany oraz chęć do wzięcia
w niej udziału. Już sam fakt, że oczekujemy
od nich aktywnej roli względem ich zespołów
także będzie zmianą. Pamiętając, że tylko
około 34% menedżerów jest do tej roli właściwie przygotowane (Badania Prosci) koniecznie
trzeba ich to tej roli najpierw przygotować. Jak
to zrobić?

W pierwszej części artykułu (Strefa PMI
nr 34, s. 12-13) była mowa o roli menedżerów w zmianie i o przyczynach, dla których
często jej nie pełnią. Tym razem przyjrzyjmy
się temu, co Project Manager może zrobić,
aby menedżerowie nie tylko mieli na zmiany
otwartość, ale także aby wzięli na siebie rolę
liderów tych zmian w swoich zespołach i byli
gotowi, aby skutecznie ją pełnić.

Po pierwsze: „Załóż okulary AKDAR”
Jeśli ktoś pamięta model ADKAR, opisujący 5
kroków do skutecznej zmiany, to zapewne pamięta również dwa pierwsze etapy w tym modelu: Awareness (Świadomość – że zmiana jest
potrzebna i nieuchronna) oraz Desire (Chęć do
zmiany – do wzięcia w niej udziału, z pełną
świadomością, jak wpływa na nasz sposób
pracy i na naszą przyszłość w organizacji).

Po drugie: Zaangażuj Sponsora
Menedżerowie nie będą w zmianie słuchać
Project Managera, jakkolwiek by on nie był
kompetentny, przyjazny czy elokwentny.
Wyniki badań wyraźnie pokazują, że preferowani nadawcy informacji o biznesowych
aspektach zmiany to wyższa kadra kierownicza, a o wpływie zmiany na daną osobę i jej
zespół – bezpośredni przełożeni. A nie zespół
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na temat zmiany
Informacje
biznesowe

Informacje
indywidualne

być jednak wyjście z alternatywną propozycją,
która uwzględnia zasygnalizowane powyżej
rekomendacje. To z kolei wymaga od PM-a dodatkowej pracy: zaplanowania takich działań,
przygotowania do nich Sponsorów, przygotowania odpowiednich materiałów, efektywnego przeprowadzenia warsztatów i innych sesji
angażujących menedżerów. W tym zakresie
Project Manager może, a praktyka pokazuje,
że nawet powinien, korzystać z pomocy wyspecjalizowanej roli, którą określa się mianem
Change Managera. Kogoś, kto ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby takie działania
skutecznie przeprowadzić – a przede wszystkim ma na nie czas, którego PM-owi bardzo
często brakuje.

CEO/Prezes
Dyrektor zarządzający
Dyrektor

Szef działu
Bezpośredni przełożony
Specjalista ds. komunikacji
Przedstawiciel HR
Członek zespołu projektowego

Kierownik projektu
Członek zespołu CM
Kierownik zespołu CM
Inni

Rys. 1. Preferowani nadawcy informacji na temat zmiany
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projektowy, osoby z komunikacji, HR, czy eksperci od zarządzania zmianą.
Tak więc w przypadku menedżerów średniego szczebla konieczne jest zaangażowanie do
pracy z nimi ich szefów, czyli senior management – Dyrektorów, Dyrektorów Zarządzających, członków Zarządu. To oni mają autorytet
i władzę, aby stawiać przed menedżerami
wyzwania i zapraszać ich do wzięcia udziału
w zmianie. Rolą PM-a w tej sytuacji powinno być stworzenie okazji, aby takie interakcje
się odbyły. To wymaga bezpośrednich spotkań
dedykowanych dla menedżerów, z udziałem ich szefów, na przykład warsztatów czy
innych rodzajów działań komunikacyjnych.
Powinny one dawać szansę na komunikację
dwustronną, czyli konieczne jest zorganizowanie odpowiednich sesji feedbackowych,
pytań i odpowiedzi – aby menedżerowie mogli wyrazić swoje wątpliwości, zadać pytania
i uzyskać na nie odpowiedzi. Dopiero wówczas
można przyjąć, że rozumieją na czym zmiana
polega, a także mają szansę zrozumieć w niej
swoją rolę, której oczekują ich przełożeni. Takie sesje powinny być dedykowane dla menedżerów, a nie na przykład w postaci spotkań
typu „town hall”, gdzie spotykają się wszyscy,
także pracownicy. Menedżerowie potrzebują
przekazu specyficznego, dostosowanego do
ich kontekstu w zmianie, ich sytuacji i poShould
trzeb – także związanych z wymaganiami,

1

które się im stawia. Dopiero potem można
przystąpić do działań angażujących pracowników. Oznacza to, że PM powinien w planie
projektu uwzględnić pracę z menedżerami
wcześniej.

Po trzecie – zacznij wcześniej, niż
Ci się wydaje, że powinieneś
Okazuje się, że przytłaczająca większość
uczestników badań następnym razem rozpoczęłaby zarządzanie zmianą wcześniej. To
samo dotyczy zaangażowania menedżerów
średniego szczebla. Nie oznacza to, że należy się z nimi komunikować tuż po pierwszym
SteerCo, na którym inicjatywna projektu została zaakceptowana. Trzeba to robić rozważnie i z odpowiednim przygotowaniem – a co
najważniejsze, w odpowiednim czasie. Jednak
doświadczenia pokazują, że robimy to za późno. Czasem stawiamy menedżerów w sytuacji,
że dowiadują się o zmianie w ostatniej chwili – niby przed swoimi pracownikami, ale nie
dając im szansy na rozwianie ich własnych
wątpliwości i nie przygotowując ich do ich
roli w zmianie. Co gorsza, czasem o zmianie
menedżerowie dowiadują się przypadkiem, na
przykład od swoich pracowników.
Oczywiście nie jest tak, że PM ma w tym
zakresie pełną swobodę działania. To Sponsorzy zmiany narzucają często taki właśnie spoDid
sób działania – rolą Project Managera powinno

Rysunek 2. Kiedy należy rozpocząć
zarządzanie zmianą?
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Po czwarte – zaangażuj
menedżerów „do czegoś”, a nie tylko
się z nimi komunikuj
Każdy człowiek (podkreślam, każdy!) dużo lepiej reaguje w sytuacji zmiany, gdy: (1) wie, co
się dzieje oraz (2) czuje, że ma na cokolwiek
wpływ. O informowaniu już była mowa, zajmijmy się teraz tym drugim elementem, czyli
daniem menedżerom poczucia wpływu. Na
co? Na przykład na to, jak będzie wyglądała
ich przyszłość – czyli zaangażujmy ich w projektowanie docelowych rozwiązań czy analizę
obecnych procesów. Jeśli nie jest to możliwe, to choćby z wyprzedzeniem konsultujmy
z nimi zagadnienia projektowe, aby mogli
się z nimi oswoić wcześniej. To daje im poczucie wpływu na przyszłość, a PM-owi daje
większą pewność, że docelowe rozwiązania
będą nie tylko dobrze wyglądały „na papierze” (w excelu czy w powerpoincie zazwyczaj „wszystko się zgadza”…), ale także będą
przynosiły organizacji realne korzyści i będą
możliwe do wdrożenia, oraz dopasowane do
kultury danej firmy. Takie działanie wielokrotnie zwiększa szanse na terminowe osiągnięcie
zakładanych korzyści biznesowych projektu.
Należy jedynie pamiętać, że taki proces pracy
z menedżerami powinien zacząć się od jasnego postawienia celu i warunków brzegowych
(co należy osiągnąć), a menedżerom można
pozostawić swobodę co do sposobu osiągnięcia tego celu (jak do tego dojść), oczywiście przy spełnieniu tych warunków. Nie ma
także konieczności angażowania ich wszystkich, wystarczy zaangażować odpowiednio
umocowanych przedstawicieli tej grupy oraz
sensownie to zakomunikować pozostałym. To
także wymaga osobnej pracy i czasu – jeśli
PM go nie ma, wówczas również powinien
skorzystać z pomocy innej osoby (np. Change
Managera).

Czasem podjęcie działań angażujących menedżerów w projektowanie rozwiązań nie jest
możliwe – ani nawet nie można ich z nimi
wcześniej skonsultować. Nawet wówczas
można dać im poczucie wpływu: zapraszając
wcześniej do zaprojektowania, w jaki sposób
ta zmiana będzie wdrażana. Samo to działa
angażująco, mobilizująco i przekierowuje uwagę menedżerów z obaw, strachu i niepewności
w kierunku konstruktywnego działania.

Po piąte – przygotuj ich do pełnienia
roli w zmianie!
Może się wydawać, że pełnienie roli w zmianie
przez menedżera, to nie jest „interes” PM-a.
Przecież PM nie może „niańczyć” kilkudziesięciu, kilkuset czy kilku tysięcy dorosłych osób,
które są na stanowiskach kierowniczych, nawet jeśli to kierownicy operacyjni. Te osoby
powinny wiedzieć, co mają robić, za to płaci
im firma. To nie PM je wybierał, nie on je przygotowywał do ról kierowniczych i nie on jest
ich szefem. A poza tym to nie mieści się w zakresie projektu, nie ma na to budżetu ani czasu.
Wszystko to prawda, tylko co z tego, skoro
od zaangażowania właśnie tych menedżerów
zależy powodzenie projektu?
Stopień gotowości tej grupy do zmiany oraz
do pełnienia w niej roli CLARC (patrz 1. część
artykułu) powinien być zbadany na etapie
przygotowania do zmiany. Są do tego narzędzia i nie jest to skomplikowane zadanie –
ale nie należy ono na przykład do HR, tylko
właśnie do Project Managera. To on powinien
je zainicjować i korzystać z pomocy osób,
które w tym zakresie mają wiedzę i kompetencje – między innymi właśnie zespołu HR.
Trzeba jednak jako PM mieć w tym zakresie
inicjatywę.
Na podstawie wyników takiej analizy należy podjąć odpowiednie działania, np. edukacyjne. Menedżerowie powinni wiedzieć, na
czym polega ich rola w zmianie (np. w modelu
CLARC), jakie narzędzia mają do pomocy (ADKAR) i jak w praktyczny sposób z nich korzystać. Moje doświadczenia w pracy z tą grupą
jednoznacznie prowadzą do wniosku, że taka
edukacja musi być maksymalnie praktyczna, nastawiona na konkretne umiejętności
i praktyczne przykłady, najlepiej dotyczące
tego konkretnego projektu/zmiany. Ale powinna być poprzedzona świadomością potrzeby zmiany oraz swojej w niej roli i chęcią do
wejścia w tę zmianę i do pełnienia roli (patrz
zasada nr 1).
I znowu wracamy do pytania: kto ma to
zrobić? Jak PM ma na to znaleźć czas? Odpowiedź znowu jest prosta (chociaż nie zawsze

łatwa do zastosowania w praktyce) – zaangażuj kogoś do pomocy, bo sam tego nie zrobisz…
Czyli Change Manager znowu „puka” do drzwi
PM-a…

I wreszcie po szóste – daj konkretne
wsparcie w trakcie projektu, bo
menedżerowie nie mają czasu!
Menedżerowie średniego szczebla nie mają
czasu, aby wspierać swoich pracowników
w zmianie. Są odpowiedzialni za BAU (business as usual) i za operacyjne wskaźniki biznesowe. I na nich powinni się skupić. Trzeba
zatem podsuwać im gotowe rozwiązania, aby
mieli czas pracować ze swoimi zespołami
w zmianie. I w tym zakresie z pomocą przychodzą nam wyniki badań i dobre praktyki,
które są stosowane w projektach na całym
świecie. Co więc można zrobić?
• Dać menedżerom wsparcie poprzez ustrukturyzowaną komunikację – zaplanowaną,
dostosowaną do nich i do ich zespołów,
dwustronną, interaktywną, budującą zaangażowanie, a nie tylko przekazującą informację o planach i statusie projektu.
• Zintegrować działania, które menedżerowie mają podejmować wobec swoich
zespołów w zmianie z ich pracą codzienną – spotkaniami operacyjnymi, rutynowymi obchodami stanowisk pracy, regularnymi
przeglądami zadań, etc.
• Dać menedżerom narzędzia związane
z projektem: gotowe Q&A, talking points
na spotkania z pracownikami, listy kontrolne do spotkań, ciekawostki na temat projektu.
• Prowadzić regularne spotkania z menedżerami, w tym służące omawianiu postępów zmiany w ich zespołach i w całej
organizacji (dać im szerszy kontekst).
• Dostarczyć łatwo „przyswajalne” pigułki
wiedzy o tej konkretnej zmianie, o roli menedżera w takiej sytuacji, o samym procesie
zmiany, o naturze oporu, etc.
• Angażować Sponsorów, aby podtrzymywali u menedżerów motywację do zmiany,
modelować zachowania i dawać dobry
przykład – zaplanowane i odpowiednio
przygotowane interakcje, rozłożone w czasie projektu.
• Zapewnić im ciągłe wsparcie w trakcie
wdrażania zmiana: coaching, mentoring –
aby mogli skutecznie wykorzystywać zdobytą wiedzę i otrzymywane materiały.
• Jeśli jest potrzeba – uruchomić i prowadzić
zespół Ambasadorów/Agentów Zmiany,
którzy będą wspierać menedżerów i ich
zespoły swoją konkretną wiedzą na temat
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wdrażanych rozwiązań i dodatkowo „zarażać” innych swoim pozytywnym podejściem
do tematu.
W ramach praktyki doradczej autor artykułu miał okazję stosować wyżej wymienione
metody. Zazwyczaj z pozytywnym rezultatem – osiągając lepsze zrozumienie przez
menedżerów samej zmiany oraz jej przyczyn, a w efekcie ich większe zaangażowanie
w trakcie wdrażania.

Menedżer – czyli jednak
sojusznik PM-a!
Podsumowując warto powtórzyć, że menedżer może być sojusznikiem, ale może też
stać się opornikiem w zmianie. Jego postawa
przekłada się na stopień osiągnięcia celów
projektów, czas i budżet jego realizacji, czyli
na ROI z wdrożenia. Im projekt jest trudniejszy z punktu widzenia oddziaływania na organizację i pracowników, tym rola menedżerów
staje się bardziej kluczowa. Jak widać Project
Manager może wiele zrobić, aby mieć ich po
swojej stronie. Nie zrobi tego sam, ale nie
musi w tym zakresie „wymyślać prochu”. Badania wskazują liczne dobre praktyki, które
PM ma do dyspozycji. Warto z nich skorzystać, aby najpierw skutecznie przygotować
menedżerów do zmian, a potem uzyskać ich
wsparcie. Wówczas można zamienić nawet największe wyzwanie i najtrudniejszą
zmianę w ciekawą przygodę.

Krzysztof
Ogonowski
Prezes Silfra-Consulting, BPI Group. Ekspert
w zakresie zarządzania zmianą i projektami.
Ma 16 lat doświadczenia we wdrażaniu zmian
organizacyjnych, procesowych oraz transformacji biznesowej w największych firmach
w Polsce i w Europie, m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, transportowej oraz usług dla biznesu. Uczestniczył
w tworzeniu PMI w Polsce. Jest współzałożycielem ACMP (Association of Change Management Professionals) – globalnej organizacji
zrzeszającej praktyków zarządzania zmianą.
Jest instruktorem PROSCI w dziedzinie Change 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.
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Zamiast chłodzić, przestań
przegrzewać
Jak tworzyć środowisko niezależnego myślenia?
Małgorzata Kusyk
Z ciekawości zapytałam znajomą na
LinkedIn czy i jak, jeśli tak, zmieniła się
perspektywa i rola HR Business Partnera
(HRBP) w związku z pandemią. Odpowiedź,
którą otrzymałam brzmiała następująco:
„Rola HRBP ewoluuje nieustannie. Pandemia spowodowała zwiększenie atencji na
kondycję psychofizyczną pracowników”.
Przyglądam się temu zjawisku trochę
z przerażeniem. Coraz częściej firmy proponują programy well-being, treningi
uważności czy umiejętności walki ze stresem, które nie tylko nie rozwiązują, ale co
gorsze, przysłaniają realne przyczyny problemów.
Żaden, choćby najlepszy program poprawiający zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników nie zastąpi przyjaznego człowiekowi
miejsca pracy. Podobnie jak na niewiele się
zda oblewanie zimną wodą przegrzanych
hamulców, zamiast zaprzestania ich prze-
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grzewania. Powtarzam jak mantrę za Michałem Rączką: „zmieniaj system, a nie ludzi”.

Dlaczego programy wellbeing mogą przynosić
odwrotny skutek?
Jak pisze Laura Marsh w artykule Mindfulness robi wam wodę z mózgu1: „W samym praktykowaniu uważności trudno
dopatrzyć się czegoś godnego potępienia. Thomas Joiner definiuje uważność w książce Mindlessness jako ‘świadomość różnorodności,
subtelności i złożoności chwili obecnej’. Jednak propagowanie medytacji i spokoju w miejscu pracy może sprzyjać kulturze akceptacji,
a przez to utrwalać nieznośne warunki. Praktyki te zachęcają pracowników, by oddzielili
swój dobrostan duchowy od ekonomicznego
i skupili całą uwagę na tym pierwszym – kosztem drugiego. Tym trudniej będzie im dostrzec,
jak ściśle te dwie sfery są powiązane i jak szyb-

ko zawodowy stres przesącza się do życia prywatnego. Skoro szczęście jest czymś, co ma się
w sobie, to brak szczęścia jest kwestią czysto
osobistą. Praca nie ma z tym nic wspólnego”.
Przez ostanie kilka lat, staramy się nie
tylko przybliżać wyzwania, przed którymi
stoi dzisiejszy świat, ale przede wszystkich
poszukujemy rozwiązań, które testujemy
w praktyce, i którymi dzielimy się między innymi na łamach Strefy PMI. Jedno z najważniejszych pytań jakie sobie dziś stawiamy, to
jak wzmacniać motywację i zaangażowanie
w zespole?

„To nie finanse, ani strategia, ani
technologia, ale właśnie praca zespołowa jest decydującym
czynnikiem przewagi konkurencyjnej – zarówno dlatego, że jest tak potężna i wszechmocna, jak i dlatego,
że występuje tak rzadko”
Patrick Lencioni

Zachęcam więc do zajrzenia do wcześniejszych naszych artykułów, w których podajemy konkretne modele i praktyki tworzenia
przyjaznego człowiekowi środowiska pracy.
Barbara Mróz napisała o empatycznej komunikacji i psychologicznym bezpieczeństwie,
natomiast ja poruszyłam takie tematy jak
teaming i przeformułowywanie (ang. reframing for learning) czy przywództwo transformacyjne, które w przeciwieństwie do
transakcyjnego („kijek i marchewka”) eliminuje kary i nagrody wpływając na motywację
wewnętrzną.

Jak uruchomić niezależne
myślenie?
W tym artykule chciałabym podzielić się
koncepcją tworzenia przestrzeni niezależnego myślenia (ang. Thinking Environment). Została ona opisana w książkach Nancy Kline
Time to Think i More Time to Think. The Power
of Independent Thinking, a „sprowadził” ją
do Polski, podobnie jak teaming, Mike Rawlins. To pozycja obowiązkowa studiów podyplomowych Transition Manager Academy,
skierowanych do liderów projektów i programów transformacyjnych, realizowanych we
współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Uczestnicząc w tym, jak i pozostałych
naszych programach, można nie tylko się
z koncepcją zapoznać, ale przede wszystkim
jej doświadczyć.
Nancy proponuje model, na który składa
się 10 komponentów, które tworzą środowisko, w którym ludzie się otwierają i z zaangażowaniem działają, zmieniając swoje życie,
a przy okazji świat na lepsze. Przestrzeń, która jest otwarta na drugiego człowieka, traktuje go z godnością, zapewnia bezpieczeństwo
i zaufanie oraz wspiera autentyczne zachowania, gdzie każdy może być sobą – zrzuca maskę. W takim otoczeniu kontrolę,
pośpiech i pewność, zastępują szacunek,
odprężenie i zainteresowanie.

10 składników środowiska
niezależnego myślenia
Poniższe dziesięć elementów składa się na
system, który ułatwia myślenie i wydobywa
z nas wszystko co najlepsze.
1. Atencja (ang. Attention) – słuchanie
bez przerywania, z zainteresowaniem co
inni mają do powiedzenia.
2. Równe traktowanie (ang. Equality) –
czas wypowiedzi i wysłuchania jest
taki sam dla wszystkich, niezależnie od

miejsca w hierarchii organizacyjnej czy
rodzinnej.
3. Odprężenie (ang. Ease) – uwolnij się od
pośpiechu. My tak szybko dzisiaj żyjemy.
4. Uznanie (ang. Appreciation) – doceniaj
często. Zasada 5:1, czyli 5 razy doceńmy
i raz skrytykujmy.
5. Zachęta (ang. Encouragement) – zachęcaj do wychodzenia poza schematy
i eliminowania rywalizacji w myśleniu.
Lepszy od kogoś niekoniecznie oznacza
dobry.
6. Uczucia (ang. Feelings) – zgoda na pokazywanie emocji. Strach nas ogranicza,
szczególnie ogranicza myślenie. Płacz
jest dozwolony, gdyż może uczynić nas
mądrzejszymi.
7. Informacja (ang. Information) – dostarczaj fakty. Zmierz się z tym co odrzucasz,
gdyż to uwalnia jasność myślenia.
8. Różnorodność (ang. Diversity) – zachęcaj do rozbieżnego myślenia i zapewnij różnorodność. Umysł pracuje lepiej
w obecności rzeczywistości, a rzeczywistość jest różnorodna.
9. Dociekliwe pytania (ang. Incisive Questions) – usuwanie nieprawdy ogranicza założenia (przekonania), które blokują
myślenie. Nasze założenia w stosunku
do świata i innych rządzą wszystkim.
Jedne nas wspierają, inne nie. Dlatego
też warto wyłączyć swojego autopilota – kwestionować przekonania, które
nas ograniczają i wznieść się na nowy
poziom myślenia, który wcześniej był dla
nas niedostępny. Więcej, w tym przykłady pytań poniżej.
10. Miejsce (ang. Place) – stwórz fizyczne środowisko, które „mówi” – Ty masz
znaczenie. Kiedy otoczenie potwierdza,
że jesteśmy ważni, nasze myślenie jest
na najwyższym poziomie. Zaakceptuj też
swoje ciało, dzięki czemu twoje myślenie
się rozwinie.

Dociekliwe pytania
Jedna z najbardziej pożądanych dziś kompetencji lidera, a nawet pokusiłabym się
o stwierdzenie, że każdego człowieka, to
ciekawość. Często to błędne założenia
utrudniają nam działanie, a następujące pytania uruchomią myślenie i pomogą je usunąć.
Można zadać je sobie lub rozmówcy, który
poprosi nas o pomoc. Zamiast dobrych rad,
zapytaj:
• O czym chciałbyś pomyśleć i jakie są Twoje
myśli?
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• O czym jeszcze myślisz, co czujesz lub co
chciałbyś powiedzieć?
• Co jeszcze chciałbyś osiągnąć podczas tej
rozmowy?
• Jakie przyjąłeś założenie, które powstrzymuje Cię od podjęcia działania?
• Czy uważasz, że to założenie jest prawdziwe?
• Dlaczego tak uważasz?
• Co w zamian jest prawdziwe i uwalniające?
• Gdybyś wiedział, że (tu wstaw prawdziwe
założenie), jak byś postąpił?
• Co jeszcze zrobiłbyś?

Refleksja zamiast
podsumowania
Moje serce się raduje, kiedy podobnie jak
Sara, jedna z bohaterek książki Nancy Kline,
obserwuję jak czterdzieścioro młodych ludzi
w wieku 7-12 lat oraz dorośli wolontariusze
gameScrum2, stajemy się partnerami w myśleniu (ang. Thinking Partners), dzięki czemu
kreatywność i zaangażowanie, tłamszone
na co dzień w szkole, wybucha jak wulkan.
Dając dzieciom autonomię, doceniając ich
talenty i tworząc przyjacielskie relacje, można powiedzieć, że doświadczamy cudu, choć
to tylko praktyka tego, o czym wiemy od 70
lat na temat motywacji wewnętrznej i opłakanych skutków stosowania nagród i kar.
1. https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/mindfulness-korporacje-prawa-pracownicze/
2. gameScrum to projekt społeczny, którego celem jest nauka przedmiotów szkolnych przez
zabawę i realizację projektów z wykorzystaniem
Scrum.

Małgorzata
Kusyk
Pasjonatka zarządzania projektami z ponad
20-letnim doświadczeniem w globalnych
projektach i programach w różnych sektorach
i branżach. Ambasadorka zwinności i turkusu,
mentorka, trenerka biznesu i społeczniczka.
Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne
i zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordynatorka merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego, twórczyni innowacyjnych programów
szkoleniowych i rozwiązań biznesowych z zakresu zarządzania projektami, zespołami i organizacjami oraz przywództwa takich jak Akademia Transition Managera oraz współtwórczyni
Akademii Zwinnej Liderki, Akademii Zwinnego
Przywództwa oraz pierwszej na świecie sieci
pokoi webinarowych Be-Web. Wyróżniona tytułem „Strong Women in IT 2019”.
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Jak tego nie robić? Złe (i jeszcze
gorsze) praktyki działania
komitetów sterujących
Szymon Pawłowski

Przez lata wokół koncepcji komitetu sterującego, jako wieloosobowego organu
(w kontraście do jednoosobowego sponsora), nadzorującego i decyzyjnego w projekcie, narosło wiele mitów i kontrowersji.
Z jednej strony mamy szczytne założenia
różnych metodyk, mówiące o organie, który zapewnia projektowi przywództwo, klarowną wizję i zasoby, sprawnie podejmuje
decyzje, usuwa przeszkody i wspiera kierownika projektu. Z drugiej – mamy często
smutną rzeczywistość komitetów ogarniętych bezwładnością decyzyjną, wtrącających się w bieżące kwestie realizacyjne,
generujących problemy i przeszkody zamiast pomocy w ich rozwiązywaniu. Czym
więc jest w praktyce komitet sterujący?
Zmorą kierownika projektu, swoistym „sądem ostatecznym”, utrapieniem i utrudnieniem w jego codziennej pracy? Czy jednak
może mu pomagać, skutecznie wypełniając obowiązki poziomu sponsorskiego?
Komitety sterujące jako wieloosobowe grona
decyzyjne upowszechniły się w Polsce wraz
z rosnącą popularnością metodyki PRINCE2®,
zwłaszcza w organizacjach sektora publicznego i spółkach Skarbu Państwa. Ale nie
tylko – opisane poniżej złe praktyki KS-ów
mają miejsce także w korporacjach – wydawałoby się – poukładanych i dojrzałych w zarządzaniu. Niestety, pomimo wielu licznych,
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całkiem dobrych i praktycznych wskazówek
PRINCE2®, wdrażanie tej metodyki w wielu
organizacjach rozminęło się z jej intencjami.
A ten rozjazd między metodycznymi zasadami a rzeczywistością polskich projektów da
się szczególnie zauważyć, obserwując właśnie działanie komitetów sterujących.

Jedno- czy
wieloosobowo?
Czy wieloosobowe ciało zarządzająco-decyzyjne może działać efektywnie? Zawsze, gdy
się nad tym zastanawiam, przypomina mi się
rzucona kiedyś dobra rada starszego kolegi, zaprawionego w organizacyjnych bojach: „Chcesz
utopić jakiś pomysł – powołaj komisję dla jego
rozpatrzenia, możliwie jak najszerszą”. Komisja
musi się zebrać, podebatować, co w przypadku wielu zaangażowanych osób nie jest łatwe.
Różnice poglądów sprawią, że postępy w rozwijaniu pomysłu będą znikome, a po jakimś
czasie każdy o nim zapomni.
No więc właśnie – czy to nie jest tak, że
wieloosobowe ciało decyzyjne staje się wręcz
naturalną przeszkodą w skutecznym zarządzaniu projektami? Czy typowy dla amerykańskiego podejścia jednoosobowy sponsorship
nie byłby lepszy? Tu zastrzeżenie – choć
standardem w podejściu PMI® jest sponsor
jako jedna osoba, to PMBOK® Guide tego nie
przesądza, definiując sponsora jako „osobę

lub grupę, zapewniającą zasoby i wsparcie dla
projektu, programu lub portfela, odpowiedzialną za stworzenie warunków do jego sukcesu”.
W zasadzie od początku swojej przygody
z projektami nie należałem do entuzjastów
komitetów sterujących, także na skutek
własnych, nie najlepszych doświadczeń
z tego rodzaju gronami decyzyjnymi. Poniżej przytoczę wiele złych praktyk, na jakie
natknąłem się w ramach praktyki doradczej,
obserwując działanie komitetów sterujących
w wielu branżach i organizacjach. Zdarzało
mi się nawet trafiać na takie komitety, które
przywoływały od razu na myśl słowa piosenki
Wojciecha Młynarskiego:
Bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą
tak streszczę:
„Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co
by tu jeszcze?”
Przyjrzyjmy się więc temu, co zgrzyta
w rodzimej praktyce sponsorshipu projektów.

Przerośnięte organy
Niewątpliwą praprzyczyną wielu złych praktyk związanych z funkcjonowaniem komitetu
sterującego jest zbyt duża liczebność tego
grona. Typową praktyką wielu organizacji
jest powoływanie do komitetu sterującego
wszystkich przedstawicieli kadry zarządzającej, którzy – choćby potencjalnie i w zupełnie luźny sposób – są związani z projektem.

Dlatego zdarzało mi się obserwować działania komitetów składających się z kilkunastu
lub nawet dwudziestu kilku osób.
Przyczyn takich sytuacji jest wiele, a skutki – opłakane. Zaczynając od przyczyn – bardzo często wieloosobowe komitety powstają
z chęci rozmycia odpowiedzialności, bazując na przekonaniu (z gruntu fałszywym), że
im więcej osób zaangażowanych w podejmowanie decyzji, tym mniejsza indywidualna odpowiedzialność za nie. To rozmywanie
odpowiedzialności, wbrew powszechnej opinii, wcale nie jest praktyką spotykaną tylko
w jednostkach sektora publicznego, często
mamy z tym do czynienia także w prywatnych korporacjach.
Inną przyczyną rozrostu komitetów sterujących jest menedżerska wersja FOMO (fear
of missing out) – obawy dyrektora przed tym,
że coś go ominie, że jakaś decyzja zostanie
podjęta bez niego, że nie na wszystko będzie
miał wpływ. W związku z tym, do komitetów
tych ważniejszych projektów zapraszani są
wszyscy kluczowi menedżerowie, tylko dlatego, by nie poczuli się pominięci.
A już największą aberracją, z jaką spotkałem się w swojej praktyce konsultingowej
było ustalenie, w pewnej organizacji, że
za „zasiadanie” w komitecie sterującym należy się… dodatek do pensji. Nietrudno się
domyślić, że co bardziej zaradni dyrektorzy
stworzyli całe systemy włączania się do „pracy” w komitetach sterujących projektów, na
zasadzie wzajemności oczywiście.

Decyzyjny bezwład
Co jest zatem złego w tym, że komitet
sterujący składa się z wielu osób? Przede
wszystkim trudność w zebraniu takiego grona, uzyskaniu od niego jakiejkolwiek decyzji.
A przecież najbardziej od KS-u oczekujemy
właśnie sprawnego podejmowania trafnych
decyzji. Najgorsze, co może się zdarzyć
w projekcie, to długie, przeciągające się
oczekiwanie na decyzję, zwłaszcza w przypadku kryzysu czy jakiekolwiek sytuacji nadzwyczajnej. Kryzys się gwałtownie rozwija,
a decyzji brak, bo szybkie i ad hoc zebranie
rozrośniętego do granic możliwości komitetu
graniczy z cudem.
Tu przychodzi mi na myśl jeszcze jedna, nieciekawa praktyka, stosowana w wielu organizacjach – podejmowanie decyzji poprzez
demokratyczne głosowanie. W projektach,
z natury trudnych, problematycznych i burzliwych, demokratyczny werdykt raczej się nie
sprawdzi. Tu powinno być jak w wojskowym

sztabie – sztab się naradza, każdy z jego
członków przekaże swoje stanowisko, różne potrzeby zostaną rozpatrzone i w miarę
możliwości uwzględnione, ale to głównodowodzący podejmie decyzję, do której wszyscy
się dostosują.

Posiadówki i magiel
Inną często spotykaną złą praktyką jest wpisywanie do firmowej metodyki zasady, że
komitet sterujący ma spotykać się na regularnych posiedzeniach, najczęściej – comiesięcznych. I tu od razu pojawia się pytanie: po
co? Skoro komitet sterujący ma sprawnie podejmować decyzje, to powinien się spotykać,
kiedy jest taka potrzeba, a nie w terminach
ustalonych z góry, tylko dlatego, że to jedyny
sposób by zebrać razem całe grono.
Nie jestem absolutnie przeciwnikiem spotkań, uważam wręcz, że bliska współpraca
i spotkania „twarzą w twarz” kierownika
z komitetem są najlepszym, co może się zdarzyć w projekcie. Ale wtedy, gdy jest taka
potrzeba, zwłaszcza ze strony PM-a. Spotkania są dobre, jeśli służą podjęciu właściwych
decyzji, zrozumieniu różnych perspektyw
i przedyskutowaniu różnic zdań. A rutynowe
spotkania bez jasnego celu służą najczęściej tylko „przemaglowaniu” kierownika projektu. Znam organizacje, w którym skrót KS
rozszerza się częściej jako „komitet stresujący” a jego posiedzenia nazywa się „seansami
nienawiści”. Smutna to rzeczywistość, gdy
członkowie takiego komitetu, zamiast pomagać, udowadniają swoją rzekomą przydatność
w tej roli poprzez stawianie PM-a w krzyżowym ogniu pytań, nie zawsze z sensem.
Kończy się to tym, że kierownik projektu
kilka dni przygotowuje się do takiego posiedzenia, a kolejne kilka dni po nim odchorowuje, odbudowując w sobie stopniowo chęć do
mozolnego pchania projektu do przodu.

Co by tu jeszcze…
Wyżej wymienione problemy związane są
z wieloosobową naturą komitetu sterującego.
W praktyce projektowej mamy też do czynienia z typowymi błędami zarządzania na poziomie sponsorskim niezależnie od tego, ile osób
będzie ten poziom reprezentować. Głównym
takim błędem jest brak współpracy, a w zasadzie zbyt duży dystans i niedostępność
komitetu dla kierownika projektu, brak
możliwości uzyskania wsparcia, interwencji
w sprawach przekraczających możliwości
PM-a czy nieformalnych konsultacji.
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Innym takim błędem jest micromanagement – nieustanne wtrącanie się w codzienną pracę kierownika projektu zamiast
wytyczania jasnych celów, pilnowania ich
oraz dbania o ogólny postęp projektu i jego
zgodność ze strategią.
I wreszcie, niestety bardzo typowy wśród
przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej,
kompletny brak wiedzy o zarządzaniu projektami, połączony z niechęcią do rozwoju
kompetencji w tym obszarze. Bo przecież
projekty to coś mało istotnego, co dzieje
się „niżej” i jakoś ludzie sobie radzą, a rolą
dyrektora jest tylko ich pilnować i poganiać…

***
Dlaczego więc jest tak źle, skoro powinno
być tak dobrze? Przecież projekty są narzędziem realizacji strategii, przecież do ich skuteczności i efektywności często zależy „być
albo nie być” firmy. Czy jeśli zdecydowaliśmy
się na wieloosobowe komitety zamiast jednoosobowego sponsora to jesteśmy zdani na
porażkę? Czy komitety sterujące mogą dobrze spełniać swoją rolę? Oczywiście – mogą,
pod warunkiem, że unikną wszystkich wyżej
wspomnianych błędów: ograniczą swoją liczebność, będą sprawnie podejmować decyzje a nie tylko się spotykać, nastawią się na
współpracę i otwartość na potrzeby kierownika projektu.
Ale to już temat na odrębny artykuł, którego możecie się spodziewać (najprawdopodobniej) w kolejnym numerze Strefy PMI.

Szymon
Pawłowski
Redaktor naczelny Strefy PMI. Kierownik projektów, konsultant, trener i mentor w obszarze
zarządzania projektami z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań z zakresu
zarządzania projektami, portfelami, PMO i ryzykiem. 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, ciągłego doskonalenia i dzielenia się wiedzą, od
wielu lat zaangażowany w prace PMI Poland
Chapter. Dwukrotnie członek Rady Programowej Międzynarodowego Kongresu PMI Poland
Chapter, członek zespołu weryfikującego polskie tłumaczenie szóstej edycji PMBOK® Guide.
Prywatnie – miłośnik górskich i leśnych wędrówek, żeglowania, książek, czarnej kawy
i czerwonego wina.
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Praktycznie o programach, czyli
jak, gdzie, kiedy i dlaczego warto
Maciej Bodych
Rosnąca złożoność projektów powoduje,
że kierownicy projektów oraz organizacje
szukają rozwiązań i technik związanych
z zarządzaniem programami. Mnogość departamentów i działów (a nawet krajów)
zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, a przy tym coraz większa otwartość Dyrekcji i Zarządów do delegowania
uprawnień w organizacji powoduje, że
w firmach „robi się miejsce” na zarządzanie programami. Nie mówimy tutaj jednak o dodatkowej metodycznej nazwie,
ale rzeczywistym zapewnieniu korzyści
dla firmy z organizacji i synchronizacji
realizowanych powiązanych projektów.
Czy w takim razie jesteśmy gotowi na
zarządzanie programami i czy do końca
rozumiemy, co oznacza wdrożenie ich
w przedsięwzięciu lub całej organizacji?
Spójrzmy na kilka praktycznych aspektów
prowadzenia programów.

Zastosowanie
programów
Pierwszym ważnym aspektem jest odpowiedź na pytanie – gdzie mam zastosować
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zarządzanie programem? O ile oczywiste
jest, że wdrożenie w wielu krajach złożonych rozwiązań informatycznych lub inwestycyjnych jest miejscem na program,
o tyle wiele innych przedsięwzięć stanowi
już znak zapytania, czy jest to złożony projekt, czy program? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że zastosowanie programu
oznacza dodatkową warstwę zarządczą nad
projektami, która kosztuje! Dlatego wartość z zastosowania tego podejścia musi
być widoczna. Drugi aspekt to rzeczywiste
oddelegowanie uprawnień do podejmowania decyzji za projekty znajdujące się
w programie. Czy Twoja organizacja jest na
to gotowa? Oczywiście główną korzyścią
z zastosowania programów jest dostarczenie wspólnych korzyści z synchronizacji
projektów. Miałem okazję wdrażać metodykę zarządzania programami w firmie telekomunikacyjnej, gdzie Zarząd zgodził się na
prawie wszystkie elementy podejścia, tylko
chciał samodzielnie decydować o każdej
bramce decyzyjnej i zmianie w projekcie.
Przy takim podejściu wystarczy zarządowi
sprawnie działające PMO i nie potrzebuje
kierownika programu.

Wiele firm realizuje programy nie nazywając
ich programami. Pierwszą kwestią do rozwiązania jest sama nazwa – czy powinniśmy ją
wprowadzać? Z punktu widzenia organizacji
i uczestników projektów nie zawsze wskazane jest wprowadzanie nowych skomplikowanych bytów. Pamiętam dyskusję z jednego
programu, gdzie było tyle propozycji nazywania elementów programów (projekty składowe, strumienie, komponenty – zgodnie
z metodyką, projekty zależne, itd.), że komitet sterujący nie mógł się zdecydować na
wybór nazwy. Ze względu na komunikację
z otoczeniem (inwestorzy, mieszkańcy, media) przyjęto nazwę dla całości „Projekt”.

Problem z podziałem
obowiązków
Najważniejszym aspektem programu, który
powinien być zaprojektowany na początku,
jest struktura organizacyjna i uprawnienia
w programie. Zacznijmy od składu osobowego Komitetu Sterującego dla programu, który
musi działać sprawnie i podejmować decyzje
strategiczne. Moim ulubionym przykładem
jest sektor publiczny, gdzie do komitetu

sterującego programu zaproszono przedstawicieli wszystkich projektów wchodzących
w skład programu. Spotkania 30-osobowego
komitetu musiały trochę trwać… W praktyce tylko dwie osoby na poziomie programu decydowały o wszystkim, ale Komitet
trzeba zorganizować w odpowiednim dla
wszystkich terminie. Drugi poziom to odpowiedzialność za projekty i uprawnienia
w kontekście podejmowania decyzji strategicznych dla projektów. Czy potrzebujemy
Komitetu Sterującego do danego projektu?
Kto powinien być Sponsorem projektu w programie? Na te pytania musimy odpowiedzieć
z punktu widzenia korzyści każdego projektu
i efektywności podejmowania decyzji (które
wpływają na program jako całość).

Strumienie vs projekty

O dostosowaniu
programów
Czwarty aspekt to specyfika programu, która zawsze wymaga dostosowania. Pierwszym
obszarem jest podział obowiązków zarządczych. Kierownik programu nie jest w stanie
realizować wszystkich aspektów sam. Powołanie biura zarządzania programem wraz
ze zdefiniowanym składem osobowym to
jedna z pierwszych decyzji. W jednym programie inwestycyjnym do biura zatrudniono
dwóch specjalistów na pełen etat zajmujących się tylko komunikacją zewnętrzną.
Drugi temat to raportowanie – jakie dane
są nam potrzebne z projektów, jak będziemy monitorować status korzyści, jak będą
wyglądać raporty dla Komitetu, Inwestora,
Banków, Grupy Kapitałowej, mediów, itp.?
Trzeci aspekt to samo monitorowanie zakresu programu. Pomimo faktu, że to w projektach realizujemy główne prace i produkty, to
musimy zapewnić sobie pilnowanie zakresu
na poziomie programu. Robimy to nie tylko
w celu monitorowania postępu, ale również
synchronizacji podziału zakresów i monitorowania zależności między elementami
programu. Kolejny aspekt to sposób współFot. pascal OHLMANN z Pixabay

Trzeci aspekt do ustawienia to organizacja
podprogramów, projektów i innych prac
w programie. Musimy tutaj zdecydować,
które elementy powinny zostać zidentyfikowane jako osobne projekty, a które możemy po prostu traktować jako strumień prac
(możliwe, że zarządzany przez osobnego
kierownika projektu). Powinniśmy wybrać
najprostszą możliwą strukturę, która zapewni nam realizację przedsięwzięcia. Gdzie
w takim razie potrzebne nam są projekty
w programie? Na przykład wprowadzając
program w wielu krajach, w jednym kraju
musimy powołać dedykowany projekt i to
w dodatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej spółce zależnej. Taki projekt
oprócz korzyści na poziomie programu, będzie też realizował korzyści dla danej spółki.
Czy na przykład budowa stadionu, który był

rozbudowywany na potrzeby organizacji mistrzostw świata czy Europy, realizuje tylko
korzyści dla programu? Nie! Jego cykl życia
jest dłuższy i decyzje o tym projekcie powinny zapadać pod kątem nie tylko programu.
Dlatego w takiej sytuacji nie tylko będzie
nam potrzebna struktura projektu, ale również lokalny Komitet Sterujący projektu, który zadba o przyszłe korzyści dla organizacji
(a nie tylko programu).
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pracy z dostawcami. Bardzo często wymagane jest ich zarządzanie na poziomie programu
w celu synchronizacji prac i ustalania priorytetów. Te wszystkie aspekty wymagają decyzji i ustawienia jeszcze przed rozpoczęciem
realizacji projektów.

Podsumowanie
Co w takim razie zrobić, jeśli organizacja
lub my sami nie posiadamy zdefiniowanej
metodyki i doświadczeń z zarządzaniem
programami? Najprostsza odpowiedź brzmi:
użyj podejścia projektowego! Tylko sprawdź
wszystkie obszary wiedzy i dostosuj je do
specyfiki i skali programu.
Zarządzanie programami zyskuje na znaczeniu w coraz bardziej złożonych i rozbudowanych inicjatywach realizowanych
w organizacjach. Co więcej, zależności
technologiczne, architektoniczne, czy funkcjonalne dotyczące wdrażanych w firmach
zmian powodują, że wiele praktyk z zarządzania programami może mieć również zastosowanie w inicjatywach mniejszej skali.
Niestety tylko pojedyncze organizacje mogą
pochwalić się wdrożonymi dobrymi praktykami zarządzania programami i brak jest
gromadzenia wiedzy w tym zakresie. Podnoszenie dojrzałości zarządzania projektami
w firmach powoduje też, że coraz większa
jest gotowość organizacji do delegowania
uprawnień do zarządzania „grupą projektów”. Patrząc w przyszłość – zarówno kierownicy projektów powinni rozwijać swoje
kompetencje w tym zakresie, ale również
PMO powinno pomyśleć o przygotowaniu
się na kolejny krok w organizacji projektów
w firmie.

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 specjalizującej się w szkoleniach, ustawianiu PMO oraz
zarządzaniu projektami i portfelem projektów.
Współautor książki PMO. Praktyka zarządzania
projektami i portfelem projektów w organizacji.
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Ewaluacja, czyli informacja
zwrotna dla projektu
Adrian Nowaczyk
Kultura informacji zwrotnej jest nieocenionym narzędziem w wielu organizacjach.
Na ogół feedback kojarzony jest z komunikacją i relacjami interpersonalnymi, co jest
jak najbardziej słusznym tokiem myślenia – spójrzmy jednak na ten temat troszkę szerzej, czyli przez pryzmat otoczenia
projektowego oraz projektu jako całości.
Informacja zwrotna w tym przypadku to
nic innego jak ewaluacja.
Jest to pewnego rodzaju uproszczenie, jednak
bardzo dobrze obrazuje zasadność oceniania
projektów. Proces ewaluacji, w odróżnieniu
od feedbacku, jest bardziej ustandaryzowany i ma swój czas oraz miejsce w cyklu życia
projektu. Istnieją nawet organizacje, takie jak
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, które
swoje aktywności w całości poświęcają tematyce ewaluacji. Na razie skupmy się jednak
na podstawach.
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Dlaczego?
Ewaluacja nie jest tylko sztuką dla sztuki –
niesie ona ze sobą realną wartość i jest cenną informacją zwrotną dla całego otoczenia
projektowego. Osoba dokonująca ewaluacji
może skupić się na analizie bieżących działań
i procesów – mówimy wtedy o tak zwanej
ewaluacji formatywnej. Kolejną możliwą
ścieżką jest koncentracja na wynikach i projekcie jako całości, mamy wtedy do czynienia
z ewaluacją konkluzywną. Bez względu na
rodzaj oceny, nadrzędnym celem jest dostarczenie informacji, która pozwoli podnieść
wartość aktualnych i przyszłych projektów.

Kiedy?
Mogłoby się wydawać, że ocena projektu
rozpoczyna się w momencie jego zakończenia i dostarczenia wyników. W wielu przy-

padkach jest to jak najbardziej prawdziwe,
jednak nie wyczerpuje całkowicie dostępnych opcji.
Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w fazie przedprojektowej, projekt jeszcze nie wystartował, a cała uwaga skupia się na podjęciu
decyzji, czy realizować dane przedsięwzięcie,
czy też nie. Jest to idealny moment na wykonanie ewaluacji ex-ante, zwanej też systemową. Ma ona na celu ustalenie, w jakim
stopniu podejmowany projekt będzie zgodny z przyjętymi założeniami oraz czy będzie
w stanie dostarczyć oczekiwanych korzyści
w perspektywie długoterminowej. Ocena nie
musi być odrębnym, ani skomplikowanym
działaniem. Informacji, które pozwolą skutecznie dokonać ewaluacji warto poszukać
w istniejącej już dokumentacji, takiej jak na
przykład matryca logiczna projektu.
Stało się – projekt wystartował, przygotowano idealny plan, zadania zostały przydzie-

Ewaluacja ex ante

Przygotowanie

Ewaluacja bieżąca

Inicjowanie

Ewaluacja ex post

Realizacja

Zamykanie

Eksploatacja

Ewaluacja końcowa
Ewaluacja projektów w cyklu życia projektu.
Źródło: opracowanie własne

lone, a wykresy Gantta skrupulatnie obrazują
harmonogram prac. Wszystko byłoby idealne,
gdyby nie fakt, że zadania znajdujące się na
ścieżce krytycznej są znacząco opóźnione.
Krótko mówiąc, pojawia się pewna przeszkoda, która musi zostać usunięta. Rozwiązywanie problemu, jeśli nie wymaga doraźnego
działania, zazwyczaj rozpoczyna się od poszukiwania jego przyczyny, a następnie wygenerowania pomysłów na rozwiązanie – w tym
konkretnym przypadku na przykład poprzez
zmianę podziału zasobów. Zaskakujący może
być fakt, że takie działanie, mające na celu
wykrycie i wyeliminowanie istotnych problemów jest również ewaluacją – tym razem
mowa o ewaluacji on-going, znanej też jako
ewaluacja bieżąca. Ten rodzaj oceny nie ma
sztywno określonych ram czasowych. Ewaluacja bieżąca jest zazwyczaj związana z odnotowaniem problemów.
Sukces – wyniki zostały dostarczone i czas
powoli przejść w fazę zamykania projektu.
Obok obowiązkowych punktów i formalności
zazwyczaj na tym etapie dokumentuje się
wszystkie lessons learned. Proces ten dla
wielu Project Managerów jest naturalnym
etapem cyklu życia projektu, nie wszyscy
zdają sobie jednak sprawę, że dokonują wtedy ewaluacji końcowej, której celem jest
zebranie wniosków i doświadczeń, które pomogą lepiej realizować projekty w przyszłości.
Ocena ta wykonywana jest jeszcze przed
ostatecznym zamknięciem projektu.
Projekt zakończył się kilka miesięcy temu,
zespół projektowy został rozwiązany, a wyniki projektu stały się częścią zwykłej działalności operacyjnej – innymi słowy: wszyscy
zapomnieli już o naszym wspaniałym projekcie, który przecież i tak zakończył się sukcesem. Ale czy na pewno? Z odpowiedzią na to
pytanie przychodzi nam ewaluacja ex-post,
czyli badanie sprawdzające długoterminowe
korzyści wynikające z projektu. Oceniany
jest między innymi stopień realizacji celów,
efektywność kosztowa oraz trwałość efektów, zwłaszcza po zakończeniu finansowania.
Krótko mówiąc, ten rodzaj ewaluacji odpowiada na pytanie, czy projekt miał sens.

Jak?
Wiemy już dlaczego i kiedy dokonywać ewaluacji projektów. Czas postawić kolejne, zasadnicze pytanie: Jakie są jej podstawowe
kryteria oceny? Oprócz tego, że kryteria
powinny być skonstruowane w sposób
jasny i zrozumiały, muszą być one zbieżne
z kluczowymi pytaniami zadanymi w procesie
ewaluacji.
Wyobraźmy sobie projekt wdrożenia systemu informatycznego, który ma skrócić czas
oczekiwania na połączenie z konsultantem
podczas kontaktu telefonicznego z infolinią,
co ma się przełożyć na zwiększenie poziomu
satysfakcji klientów. W pewnym momencie
zostaniemy zapewne zapytani w jakim stopniu zaproponowany cel projektu (wdrożenie
systemu IT) odpowiada zidentyfikowanemu
problemowi (niski poziom satysfakcji klienta). Odpowiadając na takie pytanie określamy
trafność (ang. relevance), inaczej mówiąc
sprawdzamy czy system informatyczny jest
odpowiednio dobranym rozwiązaniem dla
naszego problemu – wysoka liczba niezadowolonych klientów. Warto przy tej okazji
wspomnieć o innej mierze, czyli o skuteczności (ang. effectiveness), która pozwoli
określić stopień zrealizowania celów projektowych – odpowie na pytanie, na ile nasz
system przyczynił się do faktycznego wzrostu satysfakcji.
Jak wiadomo projekty generują pewne
koszty, których wielkość zależy od jego
skali. Uruchomienie i obsługa systemu
informatycznego z naszego przykładu generuje niewątpliwie pewne wydatki. Miara
efektywności (ang. efficiency) pozwoli nam
ocenić jaki jest stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych rezultatów – krótko
mówiąc, czy projekt był dla nas opłacalny.
Należy przy tym pamiętać, że nie mówimy
tylko o środkach finansowych, ale również
o zasobach ludzkich.
Po kilku tygodniach od uruchomienia
systemu IT odnotowano wzrost pozytywnych ocen otrzymanych od klientów. Jest to
niewątpliwie miara sukcesu projektu, warto
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jednak spojrzeć na te wyniki w dłużej perspektywie czasowej, szczególnie na okres
operacyjności. Długoterminowa obserwacja
korzyści pozwoli ocenić trwałość efektów
(ang. sustainability), czyli kolejnej z rekomendowanych miar ewaluacji. Załóżmy, że zlecono odpowiednie badania, a wynik potwierdził
wzrost satysfakcji klientów oraz utrzymanie
się wskaźnika satysfakcji na stabilnym poziomie przez ostatnie kilka miesięcy. Analizy te
ujawniły również inną ciekawą zależność –
ustabilizowanie wskaźnika zadowolenia spowodowało wzrost liczby klientów. Rodzi się
pytanie – czy wdrożenie systemu obsługi
klientów miało realny wpływ na pozyskanie nowych klientów? Warto przy tej okazji
przyjrzeć się metryce o nazwie wpływ (ang.
impact) – jest to kryterium, które ocenia
zależność pomiędzy celem projektu, a celami ogólnymi organizacji. Warto tu również
sprawdzić, czy osiągnięte korzyści poniesione przez docelowych beneficjentów (niezadowoleni klienci) mają wpływ na szerszą liczbę
osób (potencjalni klienci).
Powyższe miary to wytyczne Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, należy jednak
pamiętać, że kryteria powinny być dobrane
do specyfiki projektu, tak aby uzyskane odpowiedzi niosły realną wartość dla naszego
przedsięwzięcia, a odpowiedni ich dobór jest
zadaniem dla osoby zlecającej ocenę.
Skutecznie przeprowadzana ewaluacja jest
niewątpliwie źródłem informacji o projekcie.
Odpowiednia interpretacja wyników pozwoli
natomiast zorientować się w jakim kierunku
zmierza projekt – upewni nas, że obraliśmy
kurs w kierunku „sukces” lub uświadomi, że
zboczyliśmy z obranej wcześniej ścieżki i konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą
wrócić projektowi na odpowiednie tory.

Adrian
Nowaczyk
Big Data & Advanced Analytics Engineering
Manager w Commerzbank AG. Absolwent
Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych 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 Payments, wspierając rozwój rozwiązań ICT i systemów płatności mobilnych. Prywatnie zapalony podróżnik.
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What Does Agile Demand from
the Middle Management?
Jarosław Ściślak

McKinsey has published recently an article entitled “How companies can help
midlevel managers navigate agile transformations?”, where the authors have created a very pessimistic vision of four major
requirements that organizations put on
modern leaders. They need to be incredibly agile and have multiple competencies.
What are they and is it realistic to expect
so much from one man?
In a nutshell – yes and no. We are only
human and have limited capabilities, despite “impossible is nothing” commercials.
It’s unlikely for a miner to become a CEO of
a software company as well as for a swimming medalist to shift and become a fashion
expert. People have a lifetime of knowledge,
experiences, and domain expertise. It’s not
that simple to know everything, even if our
expertise is, indeed, vast. Yet, modern organizations require four key competencies
from their leaders. They expect them to be:
• visionaries who inspire people,
• architects who can make an agile strategy
and operational model,
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• trainers who enhance teams’ capabilities,
• facilitators who create environments for
better work.
Isn’t that a little too much, especially for
mid-level managers, scrum masters, product owners, or whoever we imagine? Some
people choose their roles in a given organization, some inherit it from a previously hired
person, some are given a “deal that can’t be
thrown away”. Either way, some people out
there are put in a position where one fulltime job falls a little short when it comes to
expectations.
Chris Lukassen, the author of The Product
Samurai handbook for product owners, said
one time: “I like to think that organizations
never actually reach the agile threshold but
rather get better at it. Like an athlete that
never stops his training. There are always
obstacles on the way, I call it managing the
system. What impacts your speed the most,
when you go by car in the evening? Your attitude, skills, car? Most likely, it will be the traffic. If someone would get past us and free up
the road, we will go as fast as possible. This is

how management should look like in an agile
organization – you manage the system, not
the people”.

Trust – an ultimate
currency of tomorrow
This is where the four previously mentioned
expectations come to mind. It’s a lot for one
person, especially in the position of middle
management. This person is the missing link
between “soldiers in trenches” and upper
management, reporting to the CEO. They
are in the most uncomfortable position out
there. Middle management needs to present
results, as well as train people, and remove
obstacles for them. And have only eight
hours a day to do it all; at least in the optimistic version of reality. With widely adopted
remote work, this can easily turn into ten or
twelve hours a day.
The good news is that Lukassen provided
an easy way out. If you’re stuck in a middle
management position, you don’t have to be
a know-it-all. You just have to know what
tools to use and how to play with them.

The key issue is to remove obstacles. For
many years, I have worked on employment
contracts. Many times, I was expected to
improve organizations from within, even
when this scope wasn’t a part of my job
description. I was getting increasingly frustrated with managers that didn’t want to
see value in my propositions. From fairly
easy ones like shifting to remote work (the
joke is on you, my friends!) to complicated
rebranding endeavors. Luckily enough, I was
able to make some moves and improve a few
companies from within. The success factor
wasn’t based on removing obstacles, but it
should be. Here’s what I have learned over
the years.

Tips on getting things
done
Nobody listens to you until you bring the
proof. Social proof, market proof, case study,
whatever you call it. Managers don’t listen
unless they can see for themselves. Many
people lack the ability to imagine something,
they need to travel the road already taken.
Even if it means following, not leading.
Even then, nobody will take you seriously unless you provide an alternative. Many
creative agencies like to play a little trick
on their clients, who pay for a marketing
slogan or a visualization. The agency brings
three propositions to the table. Two are fairly weaker and one is really good. The trick is
to shift the attention to the good one. Why?
Because it’s scientifically proven that we, as
human beings, are lost with too many similar choices. Did you know that it takes 17
minutes on average to pick a movie to see on
Netflix? Too many choices, so little time… If
you want your managers to pick a really good
strategy, slogan, proposition to improve the
company, give them choices but take away
the pain. Make one that is brilliant and two
that are just ok.
If you can’t inspire people, throw away
what’s unnecessary. An interesting definition of a sculptor: it’s someone who removes
unnecessary portions of a stone or marble
to show the audience the rest. According
to this definition, sculpting is not about
creating a sculpture, it’s about removing the
trash that distorts the view. It’s similar with
product teams or any creative teams for that
matter. If you, as a team, don’t know what
to do, what direction to take with a project
or you can’t personally inspire people (it’s
just not in your nature), remove the noise to

make the signal shine. For example: if your
team struggles on picking the name for the
product you’re currently working on and it
takes hours to finally pick something that
everyone can get behind, go back to the beginning. What does the product really need?
What name will give it a market presence?
What will resonate with the audience? What
will enhance marketing messaging? In this
particular example, it’s not about the name
that resonates with you and “sounds nice”.
It’s about what the product needs and what
customers, not your team, can gather behind.
Here’s a quick food for thought – true
leadership and team inspiration, for that
matter, is not about a Cuban-style, ten-hour
speech. It’s about passing through when the
team is stuck and lending them a fishing rod
to finally catch something. True visionaries
need seconds, not hours. With you, your
team will need a second too.
Middle managers don’t need to know
everything. Some things, like going back
to the roots in the example above, can be
trained. You just need a person who can
point you in the right direction and teach
you how to navigate through the maze. Then
these previously mentioned four horsemen
of the apocalypse… excuse me, four agile
middle-management expectations, will not
get so frustrating.

Removing obstacles
You can start with simple things. If an obstacle is a big one and there is not enough
time in the sprint, just change the definition
of the sprint. Make it two weeks instead
of one. Why not, who cares? “Individuals
and interactions over processes and tools”,
right? In agile, many things are contractual. If something doesn’t work, change the
damn contract. If, for some reason, it’s not
possible, remove another obstacle, which is
the definition of done. Change it! Don’t be
afraid! What would happen, if you couldn’t
make a 100% but 80% or even 70% and finish up with the rest in the next sprint?
In this example, try to think like a parent
talking to your child. Children don’t like discipline. They don’t want to start with hard
things to remember or do. They would rather skip to the easiest part of the homework
and forget about the rest, not doing it at all.
For them, it’s counterintuitive. For us, doing
it the hard way should always be a priority.
Why? Because if we start with a portion of
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a challenge, we can actually do it and the
missing 30% will fall into place naturally.
The next time, when something hard comes
along, it will be easier and easier, and easier, every single time. That’s how you build
a team, by the way.
Removing obstacles in this particular example is about removing the noise and focusing on a signal. The noise is the easy part
of the project that you can do anytime in the
sprint. The signal is what makes your team
hate you. If you make your team focus on
the hard part of their job and not letting go,
they will thank you in the long run because
next time around the hard part will take less
time to process and manage. And finally, it
will take less time to figure it out and to implement it.

We don’t have to be
perfect
We just need to be efficient. We all have
challenges, faults, built-in thought patterns,
favorite ways to handle things. It’s natural.
When working in a team, it’s about a leader
and his way of handling things that guides
us. I have learned that the best way to handle the team is by letting the team handle
itself. Remove obstacles. Inspire by little yet
efficient examples. And let the upper management know that you don’t have to do
and know everything. Especially if it’s way
beyond your pay grade.
Be present, listen to the team, and simply manage. One crisis at a time. Contrary
to a popular belief, it’s not that hard. Sometimes, the simplest things are those that
give us the biggest headaches.

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

23

Fot. stock.adobe.com

STREFA WIEDZY

Trzy drogi DevOps: Flow,
Feedback, Continuous
Experimentation & Learning
Maciej Jarosz
Zastrzeżenie: DevOps jako ruch i dyscyplina
ma wiele definicji. Na potrzeby artykułu autor wzoruje się na definicji podanej przez Marca Hornbeeka w książce Engineering DevOps,
zapożyczając również różne elementy z innych źródeł np. ITILv4.

Czym są trzy drogi
DevOps?
Celem artykułu jest pokazać czytelnikom,
że dane koncepty można rozumieć na różne
sposoby i podzielić się nimi z innymi praktykami DevOps, by dojść do nowych wniosków.
Spróbujmy spojrzeć na trzy drogi DevOps
jako jednocześnie:
• wysokopoziomowe rozbicie całego procesu wytwórczego oprogramowania na
trzy części, występujące po sobie w logicznej sekwencji,
• wartości oraz różne filozofie stojące za
procesem wytwórczym przy użyciu dyscypliny DevOps,
• konkretne zbiory inżynieryjnych praktyk
pomagające w optymalizacji procesu pracy,
monitorowaniu, obserwowalności i w koń-
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cu na umożliwieniu ciągłych, technicznych
eksperymentów pozwalających uzyskać
przewagę na rynku.
Spokojnie, to jest tak proste jak się wydaje.
Jakbym miał to porównać do sprzętu hardware to pewnie byłaby to lornetka z trzema
trybami widzenia – normalny, termowizja,
noktowizja – jeden przedmiot, natomiast
możemy na niego patrzeć z różnych perspektyw, jak i patrząc przez niego możemy
dostrzec inne aspekty tego co obserwujemy.
Żeby obraz był pełniejszy, należy uwzględnić jeszcze trzy główne obszary przez jakie
dyscyplina DevOps może być i jest rozwijana – Ludzie/Kultura, Procesy/Praktyki oraz
Technologie/Narzędzia.
Teraz rozbijmy na części poszczególne trzy
drogi DevOps.

Pierwsza droga DevOps –
Flow
Nie od dziś wiadomo, że “Flow is the King”.
Wszystko płynie – praca, pieniądze, czas...
Jak z tego korzystać, by zwiększać sobie

szansę na sukces w biznesie? Tak, by praca
płynęła przez system stabilnie, wszelkie spowolnienia były wykrywalne i namierzalne do
momentu wystąpienia, tak byśmy w takim
wypadku mogli odblokować przepływ pracy
przez system.
By prawdziwie czerpać korzyści z ciągłego
przepływu powinniśmy odpowiedzieć na pytania:
• Czy nasz przepływ pracy, pomysłów,
usprawnień jest ciągły i niezaburzony od
etapu planowania do etapu operacji IT?
• Czy nasze łańcuchy narzędzi są zdefiniowane pod dany strumień wartości,
a rezultaty pracy są deterministyczne i powtarzalne?
• Czy każdy etap naszego strumienia wartości ma jasno zdefiniowane punkty wejścia i wyjścia, jak i bramki logiczne (gates)
a praca jest zdefniowana i nie wypływa
poza te etapy?
• Czy etapy pracy w naszym łańcuchu
narzędzi oraz etapy przejściowe są zautomatyzowane na tyle, by zapobiec tworzeniu się poważniejszych „wąskich gardeł”
w systemie?

• Czy procesy do wykrywania i radzenia sobie z problemami z przepływem pracy przez
system są zdefiniowane i egzekwowalne
w razie potrzeby?

Druga droga DevOps –
Feedback
Wygląda na to, że praca w naszym systemie
płynie OK. Czy aby na pewno? Jak zmierzyć
niejawne cechy systemu? Które miary, metryki, parametry działania systemu mamy obserwować, by wiedzieć, że są to dane prawdziwe,
odwzorowujące stan systemu, a nie dane zatrute, które wprowadzają nas w błąd podczas
procesu decyzyjnego. Dla przykładu – większy wolumen akcji, za które mamy płacone,
niekoniecznie może być dobry, jeśli przekracza przepustowość sumy naszych mocy przerobowych per jednostka czasu.
Jak czerpać korzyści z ciągłości przepływu informacji zwrotnej w naszym systemie?
Sprawdźmy:
• Czy wdrożyliśmy praktyki, wytyczne i podejścia 1 Drogi DevOps, w sposób stabilny
i zadowalający nasze wymagania?
• Czy miary typu Service Level Agreements,
Service Level Objectives oraz Service Level Indicators są zdefiniowane dla aplikacji, łańcucha narzędzi oraz infrastruktury,
na której pracujemy? Miary te pozwalają
sprawniej zarządzać procesem wydań
i wdrożeń systemów i usług.
• Czy korzystamy z narzędzi do analizy metryk typu panele kontrolne, gdzie algorytmy odpowiadają za agregowanie danych
logów i pośrednich miar w celu produkcji
wykresów trendów, które wspierają analizę reaktywną?

Trzecia droga
DevOps – Continuous
Experimentation
& Learning
Potrzebujemy ciągle eksperymentować,
uczyć się, robić błędy i wyciągać wnioski.
Podlegamy ciągłym zmianom, my, systemy
pracy. Zmieniają się ludzie, narzędzia, dynamika rynku, trendy. Jak się w tym odnaleźć?
Kiedy jesteśmy gotowi na wprowadzenie
praktyk trzeciej drogi DevOps? Sprawdźmy:
• Czy praktyki, wytyczne drugiej drogi
DevOps są wdrożone stabilnie i zadowalają nasze wymagania?
• Czy przeprowadzamy regularne retrospektywy naszych wydań i wdrożeń by iden-

tyfikować obszary do poprawy? Proces
retrospektywy rozumiany jest ogólnie, jako
przebadanie tego, co się zdarzyło w sposób, jaki uznamy za zasadny, niekoniecznie
jako definicja z ujęcia Scrum z tego czy innego źródła.
• Czy metryki, miary i wskaźniki są analizowane proaktywnie w celu znalezienia obszarów do poprawy praktyk, wytycznych
i podejść z pierwszej i drugiej drogi DevOps?
• Czy nasza organizacja poszukuje nowych rozwiązań z dyscypliny DevOps, tak wewnętrznie jak i zewnętrznie? Badamy to co się dzieje
u nas w firmie, badamy trendy rynkowe?
Oto są 3 Drogi DevOps.
Na tym etapie, Drogi Czytelniku, masz już
pewnie pojęcie jak odnieść praktyki, wytyczne i podejścia trzech dróg DevOps do wcześniej wspomnianych 3 obszarów DevOps
jakimi są – Ludzie/Kultura, Procesy/Praktyki
oraz Technologie/Narzędzia
Poniżej podam kilka przykładów do inspiracji i szukania usprawnień “u siebie w firmie”.

Ludzie/Kultura
W ramach pierwszej drogi DevOps warto
spojrzeć na to, jak płynie informacja w naszym systemie: czy w ogóle płynie, czy
dalej mamy tzw. „silosy kompetencyjne”?
Patrząc przez pryzmat drugiej drogi DevOps,
spójrzmy jak ludzie z tych „silosów” dogadują się pomiędzy sobą? Czy istnieją „obejścia” procesów dla ułatwienia współpracy,
być może ze szkodą dla całego systemu?
Pryzmat trzeciej drogi DevOps wskazuje
pytania takie jak to, jakie zmiany planujemy
wprowadzić do naszego systemu, które są
konieczne, które opcjonalne? Może nowa
struktura podziału pracy?

kami takimi jak – Political, Economical, Social, Technological, Legal, Environmental? Jak
się do tego ustosunkujemy?
W końcu, by umożliwić ciągłe eksperymenty i naukę sprawdźmy, patrząc na powyższe, co z tym w ogóle robimy? Jak chcemy
pomnażać naszą wiedzę, własność intelektualną i inne dobra?

Technologie/Narzędzia
Jak spojrzeć na narzędzia i technologię z perspektywy trzech Dróg DevOps? Sprawdźmy,
jak narzędzia, z których korzystamy, wspierają proces pracy w naszym strumieniu wartości? Firma istnieje po to, by zarabiać. Jak
to wspieramy przez nasze wybory narzędzi
i technologii?
A jak narzędzia wspierają przepływ informacji zwrotnej w obie strony? Warto zauważyć, że technologia rozwija się tak szybko, że
mało kto jest w stanie za nią nadążyć. Jak
obserwować naszą infrastrukturę, łańcuchy
narzędzi, środowiska aby uzyskać optimum
działania i nie robić wolnych przebiegów,
skoro wszystko i tak kosztuje?
Jeśli technologie mają nam umożliwić ciągły rozwój to rozważmy, czy chcemy związać
się węzłem małżeńsko-biznesowym z jednym konkretnym dostawcą? Czy wolimy
sami sobie złożyć nasze łańcuchy narzędzi
wspierające biznes? Może Open Source? Co
z bezpieczeństwem?
A to wszystko jest zaledwie początkiem
przygody z DevOps. Wiedza kryje się w teorii, praktyce, na konferencjach, rozmowach
z praktykami i członkami społeczności
DevOps. Do czego też zachęcam Czytelników Strefy PMI.

Procesy/Praktyki
By poprawić Flow należy spytać, czy trzymanie się wytycznych tego czy tamtego zestawu
praktyk czy przewodnika ma sens w naszym
środowisku i kulturze? Jak badamy dynamikę
wymaganej biurokracji do sytuacji w rzeczywistości? Czy nie przesadzamy w jedną czy
drugą stronę? Czy forsowanie procesów (à la
wydarzenia Scrum) ma sens?
By wzmocnić przepływ informacji zwrotnej spytajmy, na ile słuchamy ludzi, którzy
faktycznie wykonują pracę będąc na pierwszej linii frontu lub na zapleczu? Na ile nasz
system uwzględnia wymagania wewnętrzne
jak i zewnętrzne? Co z PESTLE, czyli czynni-
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Maciej
Jarosz
Przedsiębiorca w ramach Global Entrepreneurs,
product manager, ambasador DevOps Institute, trener DevOps, ITILv4, Liberating Structures, facylitacji biznesowej, inżynierii współpracy. Od stycznia 2019 r. organizuje wydarzenia
z zakresu Liberating Structures, kreatywności,
rozwiązywania problemów, tak w Polsce jak
i poza nią. Stworzył pierwszy w Polsce Warsztat Immersyjny Liberating Structures. W informatyce od 2013 roku, poznając różne aspekty
działania biznesu IT – wsparcie, utrzymanie
i rozwój systemów, analiza, testy, biznes, automatyzacja.
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Feedback jest jak kawa
Ewa Koprowska
Artykuł o kulturze feedbacku, związanych
z nią trudnościach i rozczarowaniach.
Opowiadam o moich doświadczeniach i historiach, które przeczytałam lub usłyszałam od innych. Spisuję swoje przemyślenia
po to, aby łatwiej Ci było dawać i przyjmować feedback. Podpowiadam, jak zaczynając od siebie tworzyć kulturę informacji
zwrotnej.

Spotkanie społeczności
To było niezwykle ciekawe spotkanie zorganizowane przez społeczność Agile Warsaw.
Zaczęliśmy rozmawiać o kulturze informacji
zwrotnej (ang. feedback). Uczestnicy podawali przykłady rozmów zawierających fakty
i oczekiwania oraz przyjmowanych jako dar.
Wspominaliśmy rozmowy, które były wartościowe dla obydwu stron. Konwersacje, które
nawet gdy są trudne, to warto je prowadzić
ponieważ otwierają nam oczy. Nie krzywdzą,
a pomagają.
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Usłyszeliśmy również o rozmowach opartych
o plotki, opinie i domniemania. W tym drugim przypadku rozmowy zazwyczaj były co
najmniej przykre i bezwartościowe, a często
szkodliwe dla obydwu stron. Takich rozmów
chcielibyśmy unikać
Wtedy właśnie zrozumiałam, że z budowaniem kultury feedbacku jest jak z kawą.
Postaram się wytłumaczyć Ci, dlaczego tak
to widzę.

O co chodzi z tą kawą?
U jednego z moich klientów zarząd postanowił zainwestować w dobrą kawę. Inwestycja była niebagatelna, ponieważ w kuchni
pojawił się ekspres kolbowy. Na początku
razem z ekspresem dostępne było wysokiej
jakości ziarno, z czasem jakość ziarna spadła
ze względu na ograniczenia budżetowe, a po
kilku miesiącach trzeba było mieć ze sobą
własne ziarno w małej torebeczce. Wsypać,
zaparzyć i zabrać żeby inni nie wypili. Wróciły

słoiki z kawą rozpuszczalną do szafek i małe
kapsułkowe ekspresy w przestrzeniach zespołów.
Zmiana kultury to długoterminowe wymagające konsekwencji przedsięwzięcie. Nie
zmienisz kultury picia kawy ani kultury dawania i otrzymywania informacji zwrotnej
zakupem ekspresu, kilkoma e-mailami do
organizacji i godzinnym szkoleniem. Zmiana
kultury wymaga ciągłego, konsekwentnego
zaangażowania agentów zmiany. Małych
kroków, które są kontynuowane przez tygodnie, miesiące i lata. Co najważniejsze, taką
zmianę warto zacząć od siebie i zarażać nią
innych.
Dlatego, jeśli chcesz być agentem zmiany,
posłuchaj, co i jak mówisz do swojego zespołu. Informacja zwrotna nie jest zadaniem jednorazowym. Informację zwrotną przekazujesz
zwinnym zespołom nieustannie.
W przypadku, gdy rozmowa musi odbyć
się z jedną osobą, skup się na wydarzeniach
z punktu widzenia zespołu i firmy. Rozma-

wiajcie o „nas” i o tym, co „my” mogliśmy
zrobić lepiej, a także o tym, co Ty możesz zrobić lepiej jako lider. Poproś o podzielenie się
swoimi spostrzeżeniami. Poproś o feedback
tak, jak prosisz o kawę i tak, jak za kawę czy
herbatę podziękuj.

Kanapka z feedbackiem
Pewien lider, nazwijmy go Adam, nauczył
się na szkoleniu, jak przygotować informację zwrotną w formie kanapki. Założenie jest
proste – należy zbilansować informacje doceniające i korygujące. Zwolennicy tej techniki podkreślają, że ma ona wiele zalet. Dzięki
zbilansowaniu informacji zwrotnych możemy
uzyskać poczucie bezpieczeństwa niezbędne
do komunikacji i rozwoju. Adam uwierzył i stosował kanapkę powszechnie. Czasem musiał
wymyślać coś pozytywnego, chcąc zwrócić
uwagę swojego pracownika na coś, co chciałby skorygować. Na przykład tego dnia, gdy
chciał, aby Ola – jego asystentka – formatowała jego raporty w inny sposób, niż robiła to
zazwyczaj. Wyglądało to mniej więcej tak:
Adam: patrzy na Olę i myśli intensywnie, za
co może ją pochwalić.
Ola: patrzy na Adama i zastanawia się, o co
chodzi.
Adam: „Ładny masz ten sweterek!”
Ola: „Po prostu mi powiedz, co schrzaniłam.”
Adam: „W kwestii tego raportu…”
*** kurtyna ***
Ola doskonale rozpoznawała technikę kanapki stosowaną przez Adama i nie lubiła
jej. Pamiętaj, że stosowane przez Ciebie
techniki mogą być i będą rozpoznawane. Dlatego rozmawiajcie o nich otwarcie i jeśli przeszkadzają – zmieńcie je. Pracujesz z ludźmi
inteligentnymi. Ludzie inteligentni łatwo
rozpoznają schematy. Lubimy schematy, gdy
rozumiemy, w jaki sposób ułatwiają nam
życie. Wyśmiewamy schematy, które są dla
nas sztuczne, nieprzyjemne i po prostu niepotrzebne.
Mnie to spotkało kiedyś we własnym
domu, posłuchajcie:
Mój dorosły syn do brata: „Weź zrób po prostu to, o co Cię mama prosi, bo Ci znowu
pojedzie schematem z tej zielonej książki”.
Mój syn miał rację. Uczyłam się z zielonej
książki. To byłby jeden z tych schematów.
Unikam techniki kanapki. Nie lubię jej dawać i dostawać. Osobiście preferuję komunikowanie jednej wiadomości na raz w celu

zwiększenia jasności komunikatu. Uważam,
że technika kanapki wprowadza zamieszanie. Nie wiadomo, czy mam się skupić na
komplementach czy informacji korygującej.
Jeśli stosujesz technikę kanapki, pamiętaj, że
w przyszłości, gdy ktoś zostanie przez Ciebie
doceniony, może podświadomie oczekiwać
korekty do kompletu. Tak działa nasza podświadomość.

HALT czyli feedback tak,
ale nie teraz
Niezwykle rezonuje mi podejście, którym
w jednym z wywiadów podzielił się Allen Holub, (Holub Associates, autor w Pluralsight).
Allen proponuje odejść od pojęcia „informacji
zwrotnej” i stworzyć kulturę, w której można
bezpiecznie wypowiadać się w sposób organiczny, czyli nie tylko w retrospektywach, ale
przez cały czas.
Ten pogląd jest szczególnie istotny, ponieważ każda informacja zwrotna ma charakter
sytuacyjny i ciągły. Jeśli chcemy zbudować
organizację opartą na zwinności, szybka pętla informacji zwrotnej jest warunkiem koniecznym, niezbędną informacją w procesie.
Aby feedback stał się nieodłączną częścią
zwinnych procesów wytwarzania, należy
zbudować w organizacji kulturę opartą o bezpieczeństwo psychologiczne. Ludzie muszą
mieć możliwość wypowiadania się i nie martwić się o reakcję, z jaką się spotkają. Jest
to klucz do efektywności zespołu, zgodnie
z dowodami z Google (patrz TedX, HBR, The
Fearless Organization).
Jest pewien szczegół w tym ciągłym dawaniu informacji zwrotnej. Nie zawsze jest na to
dobry moment. Aby to zilustrować opowiem
Wam historię:
Prowadziłam kiedyś retrospektywę, podczas której jeden z kolegów ewidentnie
ignorował to, co się dzieje. Nie odpowiadał na naszą prośbę, aby podzielił się swoimi obserwacjami. Postawił swoje kropki
podczas głosowania byle gdzie po drugiej
prośbie. Odcinał się od propozycji rozwiązań. Wszyscy byliśmy tym zirytowani i szykowaliśmy się do grupowego wymierzenia
informacji zwrotnej naszemu koledze. Celowo używam tutaj frazy „wymierzenie”
w kontekście feedbacku. Na całe szczęście jedna z koleżanek przytomnie zapytała: „Hej, jesteś taki nieobecny, coś się
dzieje? Czy mogę Ci jakoś pomóc?”
Wtedy nasz kolega powiedział nam, co się
dzieje, a potem wyszedł, a my to zrozumieliśmy, wiedząc co przeżywa.
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Informacja zwrotna indywidualna lub grupowa jest rozmową, dzięki której odbiorca ma
szansę zrozumieć punkt widzenia dawcy.
Dawca ma szansę przekazać swoje oczekiwania. Obie strony mają dobre intencje. Takie rozmowy bywają trudne. Dlatego dobrze,
abyście Ty i Twój zespół rozumieli, jak działa
istota ludzka w stresie. Nasz kolega miał taki
poziom stresu w związku z tym, co przeżywał
w swoim życiu osobistym, że nie miał szansy ani dawać ani brać feedbacku. Wtedy nie
nauczyliśmy się jeszcze, jak komunikować
HALT czyli STOP. Czy wiesz, jak dać znać kolegom, że to nie jest dobry moment na trudną
rozmowę?
Lubię rozmawiać z zespołem, w którym
pracuję o modelu HALT (Hungry, Angry, Late,
Tired czyli Głodny, Zły, Spóźniony, Zmęczony).
Możemy użyć tego akronimu aby zakomunikować, że Ty lub inna osoba znajdujecie się
w niewłaściwym miejscu do brania i dawania
feedbacku. Warto umówić się, że osoba dająca sygnał HALT wróci po feedback, gdy stres
przeminie. Dobrze by było, aby ten powrót do
rozmowy nastąpił.

Kultura oparta
na informacji zwrotnej
Jeśli tak jak ja pracujesz z zespołami zwinnymi, to potrzebujesz danych i drobnych zmian,
opartych o wnioski z tych danych. Pracujesz
w środowisku empirycznym. Bez informacji zwrotnej praca zwinna nie jest możliwa.
Po prostu. Dlatego warto się zastanowić
jak tę kulturę wprowadzić. Pracowałam
w różnych organizacjach i zauważyłam, że
pewne czynniki sprzyjają tworzeniu kultury
informacji zwrotnej. Poniżej przytaczam kilka z nich:
Zespół, który lubi się uczyć
Zatrudnianie osób, które chcą się uczyć jest
tak oczywiste i przynosi tak wiele korzyści,
że nie ma potrzeby o tym wspominać. Jednak
wiele firm wciąż nie dostrzega tej podstawowej cechy w procesie rekrutacji. Zbyt często
rekrutacja kładzie nacisk na „posiadanie wymaganego doświadczenia” lub „wymagane
kompetencje i certyfikaty”. To za mało.
Nie zakładaj, że każdy chce się uczyć – to
po prostu nieprawda. Wiele osób, nawet tych
odnoszących sukcesy, ma ustalone poglądy,
jest biernie odpornych na możliwości rozwoju i nie jest zainteresowanych nauką. Spytaj,
co związanego ze stanowiskiem, na które
aplikuje, kandydat ostatnio czytał lub oglądał. Posłuchaj, jak o tym opowiada.
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Jaki to ma związek z kulturą informacji
zwrotnej? Ludzie z nastawieniem na rozwój
postrzegają informację zwrotną jako okazję
do rozwoju. Tacy ludzie posiadają jedną z najważniejszych cech niezbędną dla rozwoju
i uczenia się – gotowość do przyjmowania informacji zwrotnej i działania w oparciu o nią.
Kiedyś podczas rekrutacji na stanowisko „tester” zgłosił nam się fryzjer. Zapytałam kandydata, dlaczego odpowiedział na
nasze ogłoszenie
– „Bo ja bardzo lubię testować różne próbki” – padła odpowiedź.
– „Proszę Pana, my tutaj testujemy oprogramowanie.”
– „To ja chyba podziękuję.”
Szkoda. Zainteresował mnie ten człowiek.
Ciekawa jestem, jak potoczyłaby się historia, gdyby zdecydował się na praktykę
u nas.
Integralność – postępuj zgodnie
z tym, czego wymagasz od innych
Zacznij od siebie. Dawaj informację zwrotną.
Poświęć czas, aby również poprosić o informację zwrotną. Zadaj sobie kilka prostych
pytań:
1. Czy udzieliłem/am dziś jakiejś informacji
zwrotnej?
2. Czy poprosiłem/am o informację zwrotną?
3. Jak zareagowałem/am na informację
zwrotną?
Zauważ, że zbyt często ludzie mówią o „pozytywnej” i „negatywnej” informacji zwrotnej.
Każda informacja zwrotna jest okazją do nauki. Nawet jeśli prosimy członka zespołu o refleksję i zmianę zachowania, to powinien być
to dar przekazany z dobrą intencją.
Aby wzmocnić tę ideę, ważne jest, aby
upewnić się, że nasz sposób myślenia jest
właściwy. Przekazując informację zwrotną
z dobrą intencją mówimy z miejsca, w którym troszczymy się o nasz zespół i pragniemy pomóc mu się doskonalić. Dla naszego
wspólnego dobra.
Jedna ze smutnych historii, którą usłyszałam, dotyczyła sytuacji, w której szef, świeżo
po szkoleniu „z feedbacku” postawił sobie za
cel codziennie rozmawiać ze swoim zespołem. Wyglądało to mniej więcej tak:
Kolega zagląda do pokoju swojego szefa:
– „Mogę?”
– „Zaraz!”
– „No, ale ja już muszę iść.”
– „Zaraz mówię, zawołam Cię.”
(mija trochę czasu, drzwi otwierają się szeroko i szef woła na całe biuro)
– „Dobra, chodź – będę Cię kołczował.”
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Pielęgnowanie umiejętności
Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej jest umiejętnością i należy ją doskonalić,
jak każdą umiejętność. Wiedza na temat
tego, jak i kiedy udzielać informacji zwrotnej
oraz jak unikać typowych pułapek, takich
jak „kanapka z informacją zwrotną” wymaga
nauki i praktyki.
Poniżej cztery proste kroki, zaproponowane przez Lee Ann Renniger, o których warto
pamiętać w tym procesie (The secret to giving great feedback | The Way We Work, a TED
series):
1. Zapytaj o zgodę na udzielenie informacji
zwrotnej. Coś w stylu „Czy masz 5 minut,
aby porozmawiać o tym, jak poszło ostatnie spotkanie?”. To daje drugiej osobie
świadomość, że informacja zwrotna nadchodzi i tworzy moment akceptacji (osoba
ma wybór, czy powiedzieć „tak” czy „nie”
na pytanie).
2. Nazwij konkretnie to, co widziałeś lub
usłyszałeś. Na przykład: „Od trzech dni
spóźniasz się na nasze spotkanie ponad 10
minut”.
3. Określ skutki – klarownie i bezpośrednio. Na przykład: „Ponieważ się spóźniłeś,
nie zdążyliśmy omówić wniosków z wczorajszego wdrożenia”.
4. Zakończ informację zwrotną pytaniem.
Na przykład: „Jak to widzisz?” lub „Czy
czegoś tu nie pominęłam?”.
Powinieneś być przygotowany na pewien
poziom defensywy. Po zadaniu ostatniego
pytania, być może będziesz musiał pozwolić
danej osobie na wyrażenie siebie. Ze względu na naturalną reakcję obronną (zwłaszcza,
gdy informacja zwrotna nie jest dobrze przekazana), istotne jest, aby pracować również
nad umiejętnością przyjmowania słuchania
w tym krótkim dialogu. Słuchaj i bądź otwarty na to co odbiorca Twojego feedbacku chce
Ci przekazać.
Skupienie na wartości
Na koniec pamiętaj, aby przekazać wartość
informacji zwrotnej. Zrób to poprzez opowiadanie historii. Ludzie lubią historie.
Jeśli ktoś z Twojego zespołu udzielił Ci
informacji zwrotnej, zapytaj, czy możesz się
tym podzielić. Jeśli tak – opowiedz w zespole, jak wykorzystałeś informację zwrotną, aby
poprawić swoje wyniki. Podziękuj.
Podziel się również przykładami informacji
zwrotnych, które otrzymałeś od przełożonego i kolegów z pracy, podziel się tym, jak Ci
pomogły.

Mówienie o znaczeniu informacji zwrotnej
jest doskonałym sposobem na zachęcenie
ludzi do otwartości na udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej. Poprzez upowszechnienie sprawiasz, że dla innych staje
się ona mniej przerażająca.

Jeszcze raz o kawie
Dobry feedback to dla mnie mocne, aromatyczne espresso. Przygotowane z serca,
z najlepszego ziarna. Sama esencja bez mleka i cukru. Konkret. Gdy ktoś mnie nie zna,
zdarza mi się zamiast espresso dostać słabą
kawę, a do tego cukier i mleko. Nie potrzebuję cukru i mleka ani do kawy, ani do informacji zwrotnej. Mimo to jestem wdzięczna, jeśli
ktoś na moją prośbę przygotował dla mnie
feedback lub kawę, korzystając ze swoich zasobów i umiejętności. Pamiętaj, że to, kogo
prosisz o feedback, to Twój świadomy wybór.
Wybieraj mądrze. Powiedz, czego oczekujesz.
Przyjmuj to, co dostajesz z wdzięcznością.
Gdy zostaniesz poproszony o feedback,
zadbaj o dostrojenie się do odbiorcy. Pamiętam, że są ludzie, którzy lubią kawę z mlekiem lub słodzoną. Gdy robię dla nich kawę,
czasem zapominam o tych dodatkach. Przy
dobrych relacjach mój gość upomni się o cukier i mleko. Przy braku poczucia bezpieczeństwa może wypić gorzką kawę i nie będzie
z tego powodu szczęśliwy. Dając feedback
zastanów się, jak dostroić się do odbiorcy.
Feedback to prezent. Najlepsze prezenty są
takie, które przygotowujesz z myślą o odbiorcy. Tak samo jest z kawą i z informacją
zwrotną. Powodzenia!

Ewa
Koprowska
Od ponad 20 lat związana z branżą IT. W trakcie swojej kariery pracowała m.in. jako actuarial
developer, analityk, project manager, Scrum
Master, Product Owner i Agile Coach, dzięki
czemu może spojrzeć na organizacje i zespoły
z szerszej perspektywy. Ewa była również jednym z menedżerów projektu Everest w PZU,
dzięki któremu została jedną z najbardziej rozpoznawalnych znawczyń tematyki zwinnych
transformacji i skalowania w polskiej branży.
Aktualnie w Bupa Global pełni rolę konsultanta w obszarze nowoczesnych metod zarządzania i mentora dla organizacji, które chcą osiągać zwinność.

Fot. Kindel Media z Pexels
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Od managera do lidera – ścieżka
transformacji
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. XIX
Ada Grzenkowicz
Lata pracy i doświadczeń, sukcesy i porażki, niezliczona ilość eksperymentów, błędów, wyciągniętych wniosków. Wszystko
to po to by być jeszcze lepszym kierownikiem projektów. No właśnie... kierownikiem, managerem czy może jednak
liderem? Dziewiętnasta część skrzynki
będzie o naszej własnej transformacji,
o ścieżce jaką przechodzimy i o praktykach, które mogą nam pomóc w rozwoju
i zostaniu prawdziwym liderem.
Współczesny project manager to już coraz
mniej manager, a coraz bardziej lider. Zwinne
transformacje, które opanowały świat małych i dużych firm wymuszają również inne
spojrzenie na tę rolę. A czy my sami wiemy
gdzie jesteśmy, czego oczekuje od nas zespół? Czy zdajemy sobie sprawę zarówno
z naszych mocnych jak i tych słabszych
stron? Czy mamy plan na swój dalszy rozwój osobisty? Jeśli tak, to wspaniale, może
zechcecie się z nami podzielić swoimi prze-

myśleniami i pomysłami? Jeśli nie, wówczas
mam nadzieję, że ten artykuł zainspiruje Was
do działania.

W czym jestem dobry?
Samoświadomość mocnych i słabych stron
to jeden z pierwszych kroków do rozwoju
i pracy nad samym sobą. Regularne zbieranie
opinii o samym sobie od współpracowników
na różnych szczeblach pozwoli nam poznać
lepiej samego siebie, ale też dowiedzieć się
jak postrzegają nas inni. Feedback (informacja zwrotna) to opinia o naszej pracy i działaniach, którą dają nam inne osoby, czasem
dlatego, że o to prosimy, a czasem dostajemy
kilka zdań na swój temat bez wyraźnej prośby. Warto zbierać te opinie i regularnie prosić
o nie osoby, z którymi współpracujemy. To
pozwoli nam dowiedzieć się czegoś o nas
samych i powinno dać nam przestrzeń do
zastanowienia się co wymaga poprawy, a co
możemy doskonalić. Sami sobie również po-
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winniśmy taką opinię sformułować, najlepiej
pisemnie, by móc to później skonfrontować
z tym, co inni nam mówią lub o nas piszą.
Ostatnio miałam przyjemność przeczytać
książkę Feedback (i inne brzydkie słowa) autorstwa M. Tamry Chandler i Laury Dowling
Grealish. Ich pomysł na zbieranie informacji
bardzo mnie zaciekawił i otworzył oczy. To
z czym najczęściej się borykamy przy zbieraniu feedbacku w bardziej formalny sposób
(czy to poprzez maila czy przez aplikacje,
które mają nam pomóc w rozliczeniu naszej
rocznej pracy) to często zbyt ogólnie zadane
pytania. We wspomnianej książce znalazłam
ciekawą propozycję, którą prezentuję w Tabeli 1. Jeśli sami zaczniemy od jej wypełnienia,
a potem wraz z jej udostępnieniem poprosimy o informację zwrotną, istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że nadawca skupi
się na tym co dla nas jest ważne i ustosunkuje się do tego, nad czym my sami pracujemy.
I choć sama jeszcze nie miałam okazji testować tej formuły, to przemawia ona do mnie
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Ostatnio fascynuje mnie…

…

Pracuję teraz nad…

…

Jeśli feedback ma do mnie skutecznie dotrzeć, radzę przede wszystkim…

…

Nie radzę sobie z informacjami zwrotnymi, jeśli …

…

Czuję się doceniany, gdy…

…

Poza tym chciałbym powiedzieć jeszcze, że…

…

Tabela 1. Własny ekosystem feedbacku
Źródło: M. Tamra Chandler i Laura Dowling Grealish, Feedback (i inne brzydkie słowa), str. 119

ze względu na to, że dzielimy się naszym
kontekstem i pokazujemy interesariuszom,
co jest dla nas samych ważne.
Jestem pewna, że może być to skuteczne
narzędzie. Sama niedawno przygotowując się
do kursu potrzebowałam zebrać konkretny
materiał na temat swojej pracy. Zadanie wydawało się banalne, bo była gotowa ankieta
z około 20 pytaniami, a celem było zebranie
tzw. feedbacku 360o. Bardzo mi zależało
przede wszystkim na konkretnych odpowiedziach na otwarte pytania i nie chcąc zmarnować szansy poprosiłam o opinię osoby,
z którymi nie tylko dużo współpracuję, ale
które do tej pory nie dawały mi często feedbacku w formie pisemnej. Obawiając się,
że odpowiedzi będą zbyt ogólne (bo niestety często szybko wypełniamy ankiety i nie
poświęcamy zbyt wiele czasu na refleksję,
zwłaszcza gdy mamy całą masę innych pilnych zadań) postanowiłam napisać do każdego indywidualnie krótkiego maila z prośbą
i uzasadnieniem, dlaczego jest to dla mnie
w tym momencie tak ważne i dlaczego potrzebuję konkretnych odpowiedzi. Po niespełna trzech dniach miałam prawie wszystkie
odpowiedzi i to bardzo konkretne, rzetelne
i przemyślane. Doceniłam to jeszcze bardziej,
gdy okazało się, że błędnie założyłam, że 2-3
osoby mogą nie odpowiedzieć w ogóle – okazało się że wszyscy poświęcili dla mnie czas.
Wniosek, jaki płynie z tej lekcji jest taki, że
warto nawet krótko podać swój konkretny cel
i dlaczego chcielibyśmy opinii od danej osoby. I nawet jeśli jest to zajęty lider wyższego
szczebla, który takich próśb dostaje dużo,
a przy okazji ma szereg innych obowiązków,
nasza prośba prawdopodobnie nie zostanie
zignorowana. A my dzięki temu z pewnością
dowiemy się więcej o nas samych.

możemy być mistrzami w kilku dyscyplinach
sportowych, tak i w pracy lidera powinniśmy
szukać swojego przysłowiowego „konika”,
w którym będziemy coraz lepsi, aż uda nam
się osiągnąć poziom ekspercki. To pozwoli
nam na zadbanie o swoją wewnętrzną
motywację, bo dzięki stawaniu się coraz
lepszym z konkretnej dziedziny jesteśmy też
potrzebni innym i nasza praca jest doceniana.
Bycie ekspertem w danej dziedzinie oznacza, że posiadamy konkretną umiejętność,
kompetencję lub po prostu – wybitnie się
na czymś znamy. Nasza własna świadomość
tego w jakiej dziedzinie jesteśmy najlepsi (lub
w której chcemy być najlepsi) pozwoli nam
na wzmocnienie swojej liderskiej ścieżki rozwoju. Warto poświęcić trochę czasu na analizę samego siebie i podjęcie próby opisania
swojej najmocniejszej strony. Do tego może
nam posłużyć dokończenie poniższych zdań:
Jestem ekspertem od/w …
Moje główne umiejętności/kompetencje to …
Rozumiem, że …
Nawiązuję kontakt z … / Działam z …
Dostarczam dodatkową wartość …
Żeby to lepiej zobrazować, między innymi …
Jeśli mamy trudność z samodzielnym dojściem do naszej własnej domeny eksperckiej,
możemy także zapytać naszych współpracowników, co oni uznaliby za naszą najlepszą,
unikatową cechę czy kompetencję.

Zdobądź zaufanie
Zaufanie to jedna z kluczowych cech dobrego
lidera. Jeśli nie będziemy ufać swoim współpracownikom, a oni nam, skazujemy się na
ciągłe problemy, często trudne do rozwiązania. Brak zaufania prowadzi do wielu niekorzystnych sytuacji, przez które będziemy
spędzać cenny czas na mało produktywnych

zagadnieniach, a tym samym doprowadzać
do opóźnień i złej atmosfery we współpracy
z innymi.
Poprzez naszą własną pracę, osiągnięcia,
dotrzymywanie obietnic, dobrą i rzetelną
współpracę jesteśmy w stanie zdobyć zaufanie innych. Możemy zweryfikować naszą solidność i posiadane zaufanie poprzez szczere
wypełnienie ankiety składającej się z 20 pytań (trustsuite.trustedadvisor.com). Zajmie
to nam tylko kilka minut i uzyskamy wynik
bazujący na formule przedstawionej na Rysunku 1.
Co ciekawe, wraz z wynikiem otrzymujemy również krótki opis naszej najmocniejszej
strony, a także informację z przykładami, nad
którą cechą powinniśmy jeszcze popracować,
aby stać się jeszcze bardziej godnym zaufania. Dodatkowo dostajemy także listę artykułów, które mogą nam pomóc w poprawieniu
słabszej cechy.

Budowanie relacji
„Networking” – słowo, które opanowało
współczesny świat liderów. Bez dobrych relacji z innymi, sami nic nie osiągniemy. Pracując
w projektach, dostarczając nowe rozwiązania
czy produkty, potrzebujemy do tego zespołu. To nasi pierwsi i najważniejsi interesariusze, z którymi przyjdzie nam budować więzi
od samego początku. I powinniśmy o tym
zawsze pamiętać. Bez zespołu nie będziemy
w stanie dostarczyć na czas tego, czego
oczekuje od nas klient. Dlatego tak ważne
jest zadbanie o prawidłowe relacje, oparte
na zaufaniu, transparentności, efektywnej
komunikacji.
W miarę upływu czasu, kiedy już lepiej
znamy zespół powinniśmy poszerzać swoją
sieć kontaktów. Możemy to realizować różnymi metodami. Czasami poprzez zwyczajną, krótką rozmowę przy okazji załatwiania
jakiejś sprawy, lub też szukając pomocy
przy rozwiązywaniu problemów. Inną opcją
zdobywania nowych kontaktów i budowania
relacji może być udzielanie się w różnych inicjatywach pozaprojektowych toczących się
w naszej firmie.
W zdobywaniu nowych biznesowych znajomości przydatny może się okazać tzw. “eleva-

Dobry, lepszy, najlepszy
Aby być dobrym liderem w naszych projektach powinniśmy znaleźć swoją specjalizację, dyscyplinę, która nas wyróżnia. Znajdź
zatem umiejętność, dziedzinę, w której możesz stać się ekspertem. Tak samo jak nie
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Rys. 1. Formuła solidności, poziomu zaufania
Źródło: https://trustsuite.trustedadvisor.com/

1. Wyznaczanie i osiąganie celów biznesowych;
2. Wprowadzanie innowacji;
3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji;
4. Określanie priorytetów i koncentracja na
najważniejszych zadaniach;
5. Bycie wzorem do naśladowania;
6. Przekonywanie, inspirowanie i motywowanie innych;
7. Działanie i osiąganie rezultatów.

Rys. 2. Raport jaki otrzymujemy po wypełnieniu ankiety na stronie
https://trustsuite.trustedadvisor.com/

tor pitch”, czyli krótka forma autoprezentacji,
za pomocą której przedstawiamy się innym,
po to by zostać lepiej zapamiętanym. Powinna ona nam zająć kilkanaście sekund,
być treściwa, konkretna i przyciągać uwagę
rozmówcy. Nie musimy jej wykorzystywać za
każdym razem, gdy poznajemy nową osobę,
ale na pewno nie raz przyjdzie nam z niej korzystać.
Jeśli organizujemy większe spotkanie i zależy nam na tym aby poszerzyć sieć kontaktów, ale też żeby inni mogli się poznać,
wówczas warto skorzystać z jakichś form gier
networkingowych. Nie jestem fanką większości z nich, na przykład zbieranie wizytówek
podczas konferencji (przy okazji – czy ktoś
dziś jeszcze używa wizytówek) często nie
prowadzi do faktycznego poznania naszych
rozmówców. Jest jednak jedna gra, którą pamiętam z udziału w wielu konferencjach, czy
innych dużych spotkaniach. To BINGO. Gra
polega na tym, że aby „zdobyć BINGO” musimy znaleźć pięć osób, które spełniają jedno
z kryteriów wymienionych pod daną kolumną

reprezentującą poszczególne litery. Możemy
dowolnie modyfikować kategorie, chcemy
żeby było ciekawie i zabawnie, ponadto naszym celem jest lepsze poznanie innych osób.

Mapa rozwoju
Aby nadać naszej ścieżce odpowiedni rytm
i ciągle dbać o swój własny rozwój, ważna
jest regularność, weryfikacja postępów oraz
świadomość dokąd zmierzamy i jakie cele
chcemy osiągnąć. Pomocna może być tu
mapa rozwoju, którą tworzymy dla siebie,
zwizualizowanie kolejnych kroków oraz nieustanna praca i weryfikacja postępów. Uwielbiam stosować do różnych planów proste
tablice kanbanowe. Moja ulubioną aplikacją
od wielu lat jest Trello, ale ostatnimi czasy
wykorzystuję tablicę dostępną w Microsoft
Teams. Dla własnego rozwoju możemy zastosować bardzo prostą strukturę, trzy-cztery
kolumny („Do zrobienia”, „W trakcie”, „Gotowe”, możemy też dodać inne, według własnej
potrzeby, np. „Pomysły”, „Zaparkowane”)
i do tego krótko opisane zadania, z planowaną datą realizacji. Tylko tyle, a zarazem aż tyle.
Zainwestujmy czas w zbudowanie takiego
planu. Czy to wykorzystując kanbanową
tablicę, czy może po prostu rysując własną
mapę rozwoju i w dowolnej formie wizualizując swój osobisty rozwój. Ważne by plan powstał, a potem możemy spokojnie dążyć do
swojego celu, odhaczając kolejne elementy,
które uda nam się zrealizować.

Bądź liderem,
wyznaczaj cel

Rys 3. Przykładowe Networking Bingo
Źródło: https://bingobaker.com/view/1694204

Brian Tracy w swojej książce Jak przewodzą
najlepsi liderzy opisał siedem kluczowych
obowiązków dobrego przywódcy. Są to:
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To właśnie na tych aspektach powinniśmy się
skupić i dbać o to, aby nasi współpracownicy
razem z nami chcieli zdobywać kolejne sukcesy projektowe z poszanowaniem dla ludzi
i kultury.
A na zakończenie przytoczę Wam cytat
szóstego prezydenta USA, John Quincy
Adamsa: „Jeśli to, co robisz, inspiruje innych
do tego, by marzyć, uczyć się, robić więcej
i stać się kimś lepszym, jesteś liderem” i takiego rodzaju przywództwa w Waszych projektach Wam i sobie życzę.
Tym razem chciałabym Wam również polecić kilka książek na temat przywództwa,
które zainspirowały mnie do działania lub
sprowokowały do przetestowania innego
podejścia. Moje bardzo subiektywne Top 5
pozycji o przywództwie i byciu znakomitym
liderem to:
1. Scrum Mastery. From Good to Great
Servant-Leadership – Geoff Watts
2. Leadership Agility. Five Levels of Mastery
for Anticipating and Initiating Change –
Bill Joiner & Stephen Josephs.
3. Turn the Ship Around! A True Story of Turning Followers into Leaders – L. David Marquet
4. Liderzy jedzą na końcu – Simon Sinek
5. Agile Leadership Toolkit – Peter Koning

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

31

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Fot. Jopwell from Pexels

STREFA PRAKTYKI

Seven Tips That Can Make Your
Communication With Tech Experts
Easier
Jakub Kępiński
You might be wondering what FBI negotiators, TED speakers, and software architects
have in common. If all of them want to be really successful, save lives, spread great ideas, or guide their clients into adopting their
solutions, their know-how must include solid
communication skills. Period.
You might be a project manager or coordinator working with a technical team and supporting them during client presentations, demo
sessions or presale talks. As countless examples show, sooner or later the technical and
non-technical worlds will collide. Is it possible
to prevent such miscommunication and the
frustration it brings? It is! Take a look at the
lessons I have learned by working as a communication expert and trainer with technical people, and use them in your working routine. It can
make your and your team’s lives easier.

1. Use analogies
Do you ever find yourself cringing when technical presenters dive into long definitions and
lines of code appearing on the screen? When
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Wendy Sullivan and Judy Rees said that “Metaphors open minds”, they couldn’t be more spoton. In any presentation, presale, or business
case study, one of our aims is to get heads nodding as soon as possible. Why not then get on
the same page with everyone on the call with
one simple trick? Need to explain what VMs
(virtual machines) are to a business stakeholder? What if you compare it to sharing a flat with
a bunch of people who have access to the same
resources like a kitchen or a bathroom? Someone on the call is new to cloud computing? Get
them to see a fridge – when you put food there,
it stays fresher for longer and is available at
any time, but you need to remember about the
capacity. Now relate that to Dropbox, AWS or
Azure clouds. Start with analogies or comparisons, get these heads nodding, and only then
add the technical layer.

2. Descriptive language vs.
judgement
In my role as a communication expert and
a trainer I have seen escalations, or even re-

moving people from project teams based on the
type of language they would often use. “He’s
always late for meetings”, “There is a problem
with your existing worklogs”, or “The application
is slow”. Do these ring a bell? What is the matter here? All three examples are loaded with
judgement and can be seen as threatening or
even aggressive – think of them as conversation killers.
My tip here often is to use descriptive language and focus on observations as well as the
impact they have on us, other people or our
work. Wanting to give someone negative feedback? Why not specify that we have seen this
person joining three recent meetings 15 minutes late and as a result, we had to keep the
others entertained. There is a problem with
worklogs? Say instead that what your team discovered last week was a lack of order in worklogs, and as a result, the whole process takes
twice more time. Finally, how to say that the
application is slow? “We observed that the existing application contains X lines of heritage code.
This is likely to cause the application to crash or
slow down” might offer a much more neutral

way of communicating which leaves very little
room for argument.

3. Become solutionoriented in your language
One addition to the previous section is the orientation we choose in our messages. This might
be a by-product of culture, but we, Polish people, tend to focus our energy and attention
on possible issues, gaps and problems. Such
approach can easily generate friction when
working with Americans who value positivity
and concentrate on solutions. Think twice before you say that “We can’t migrate the views
because we’re blocked”, or “It’s impossible in
the next two months”. Refocus on the solution,
and say instead that once the block is removed,
you’ll migrate the views, or ask – “How can we
make it happen in the next two months? What
needs to happen to make it possible?”.

4. Expand your range
of questions
What is another tested method of discouraging
a potential client? Grill them with questions
and then offer a ready-made solution in line
with the “I already know their problem” mindset. While it’s important to ask, don’t forget
that questions come in many shapes and sizes.
Bombarding people with a lot of closed questions (Do you… Can you… Is it…?) often gives
our conversation partners the impression we
are interested in simply ticking boxes on some
invisible checklist. How to improve this skill
and not fall into the trap of expert bias? As the
MIT professor in business consulting Howard
Schein said – use humble questions. Start with
gentle, open questions to which you really don’t
have an answer. “What is happening?”, “How do
you define X?”, or simple “Can you give me an example?” might be better choices. Questions will
also come in handy if you’re faced with a “NO”
from the client side. “No, we can’t implement it
all” can be tackled with “What if we start with
something smaller first?”. A better way of asking if we can postpone testing by two weeks
could use a calibrated NO question: “Would it
be a really bad idea to postpone testing by two
weeks?”. Challenge gently and phrase your recommendations as questions which ultimately
open a dialogue.

5. Learn from the FBI
Once you get really comfortable with asking,
see if you can move one step further and learn

from the masters of ‘tactical empathy’ – FBI
negotiators. Chris Voss, an ex-negotiator
who’s currently a business communication
guru and a Masterclass teacher, encourages
people to use labels and echo questions when
they negotiate.
In a nutshell, the first technique focuses on
the emotional or unspoken part of the message
to uncover deeper motivations. Imagine your client says that they don’t know if they can adopt
your solution. Label the possible feeling with “It
looks like you’re skeptical about our proposal”.
Someone mentions the words “exploit”, “breach”
and “security” a lot. Hold your horses and delay
the urge to ask, and simply label the potential
feeling or emotion: “It sounds like a secure solution is important for you”, and let people tell
you more or correct you if you’re wrong. Echo
(or mirror) questions also help to get more out
of people without asking them directly. If your
business partner shares that the proposal is too
difficult, simply repeat their final words with
a rising intonation: “Too difficult?”. Use it as an
invitation to open the conversation more.

6. Don’t ignore
the cultural aspect
We’ve already mentioned culture as a factor
which definitely impacts our communication.
The main lesson you might want to learn from
someone else’s experience in this regard is: how
we send and receive messages is often based on
our own culture. Erin Meyer, a coach, an author
and a consultant on intercultural communication uses a scale where countries are grouped
into “application-first” or “principle-first” clusters. To illustrate, let’s look at how we structure our messages. English speakers (“application-first” countries) will favor starting with
WHAT they are talking about, to begin with
the answer to the question, their main story or
takeaway. This is reflected in the rules of writing in English. The topic sentence, often the one
you start your paragraph with, should already
give the reader a summary of your main points.
Only then move to your arguments, and finish
with details, observations or research findings.
Having to prepare a presentation for French
or German people (“principle-first” cultures)?
Reverse the order and don’t be afraid to give
them some background and rationale for your
bold claims at the start (the WHY). If you are
interested in this concept, make sure you check
out the Pyramid Principle used by McKinsey
consultants for their presentations; you might
realize that it actually represents how we deliver messages in English.
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7. Use small talk as
a strategic tool
Last but not least, a few words about small
talk. If you have ever heard from your team
that small talk is useless, that technical people
are not great at talking, or that it’s all about
banal topics and killing time, let them think
twice. What if instead, they began looking at
it as a strategic tool which can help to connect
better with the other side? Here’s a handful of
tips on how this can be achieved. One, in your
small talk conversations encourage people to
discover what they have in common with their
counterparts. Two, use active listening skills,
focus on keywords in your partner’s answers
and ask or comment on these (labels again).
Three, have a small pool of anecdotes, success or fail stories with lessons learnt you’re
willing to share to show that you are human
at the end of the day. Four, give people sincere
complements and positive feedback focusing
on something small and specific (back to descriptive language). And finally – follow up on
something specific your partner shared with
you before.

Summary
Communication skills are no longer seen
as ‘soft’ to differentiate them from the real,
hard ones. Presenting, pitching or asking the
right questions are all examples of human
skills, invaluable to address and solve human
problems. The technical and non-technical
worlds don’t necessarily have to collide once
people realize the power of language.

Jakub
Kępiński
With a background in visual storytelling, filmmaking and journalism, Jakub is now helping
IT industry leaders spread great ideas and
become effective communicators. He has 10+
years of experience in various training roles,
used to run his own company, and currently
works as a Communication Expert with one of
the Centers of Excellence at Softserve.
As a college student, Jakub used to work behind the bar, and then spent 5 years working
as a high school teacher in the south of England. He believes that learning how to talk with
pub regulars and rebellious teenagers were the
most valuable communication lessons in his
career.
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Współczesne średniowiecze
w organizacji?
Zainicjuj Gildię
Monika Zofia Potiopa

Gildia. To magiczne w swoim brzmieniu określenie znane jest najpewniej
każdemu entuzjaście zwinnego zarządzania. Najbardziej kojarzone z modelem Spotify, bowiem właśnie z niego
się wywodzi, niekoniecznie oznacza,
że wyłącznie przy takim podejściu
jest aplikowalne. Idea jest na tyle uniwersalna, że śmiało można ją wdrożyć
także w innych okolicznościach. Czym
dokładnie są i jak sprawić, by Gildie
były udane? Czy wprowadzenie nutki
średniowiecza do współczesnych organizacji jest dobrym pomysłem?

Średniowieczna Europa
Jednym ze znaczeń słowa Gildia według
słownika języka polskiego jest: „stowarzyszenie o charakterze religijnym, politycznym
bądź społecznym”. To właśnie w ten sposób
określało się różne średniowieczne stowarzyszenia (jak kupców lub rzemieślników)
zorganizowane w celu utrzymania standardów i ochrony interesów swoich członków.
Gildie były więc niezwykle ważną częścią
społeczeństwa – jednym z głównych powodów ich istnienia była ochrona pracowników
i konsumentów określonego rzemiosła.
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… a współczesne
organizacje
We współczesnych organizacjach także
można zauważyć, że zrzeszający się ludzie
łączą siły w celu podnoszenia jakości,
opracowywania standardów i lepszego
zrozumienia swojego rzemiosła. Analogia
do średniowiecznych stowarzyszeń zauważalna jest gołym okiem, stąd właśnie zostało
zapożyczone określenie Gildia. Mimo, że jako
pierwsze zostało użyte we wspomnianym
modelu Spotify, jego szeroka definicja pozwala na przyswojenie niemalże w każdych
warunkach według zasady „chcieć to móc”.
Korzyści Gildii są niepodważalne, jednak
trzeba podkreślić, że tylko w przypadku ich
prawidłowego prowadzenia. W przeciwnym
razie, można cofnąć się do średniowiecza…
ale w tym negatywnym znaczeniu.

Potrzebujemy Gildii
Za utworzeniem się Gildii musi stać potrzeba.
Potrzeba dzielenia się wiedzą, uczenia się,
usprawniania/standaryzacji swojej pracy,
podsumowywania dobrych praktyk etc.
I potrzeba ta niekoniecznie musi wywodzić
się od osób z danej konkretnej grupy rzemiosła – może także z grup których to dane rzemiosło w jakiś sposób „dotyka”. W ten sposób

może powstać Gildia Zarządzania Produktem,
Gildia Backend Developerów, Gildia Agile
Project Management itd. Członkiem Gildii
może być każdy, niezależnie od doświadczenia, stanowiska czy projektu. Dzięki tej
zasadzie, w Gildii Agile PM, mogą znaleźć
się nie tylko kierownicy projektu czy liderzy
projektów (oraz role pokrewne) ale także
role będące bliżej wytwarzania, na przykład
projektanci czy programiści. Ta różnorodność
daje ogromną wartość – szeroką perspektywę i spojrzenie na podejmowane tematy.

Kickoff – czyli spotkanie
otwierające
Mając już pomysł na Gildię, zgodę „szefostwa” oraz wstępnie chętnych, kolejnym krokiem będzie poinformowanie szerszego grona
pracowników. Może okazać się, że przedstawienie inicjatywy na forum przyciągnie kolejnych zainteresowanych.
W końcu przychodzi długo wyczekiwana
chwila - pierwsze spotkanie organizowane
przez inicjatorów. Na spotkaniu powinno zostać zaadresowanych kilka głównych aspektów, przede wszystkim:
• wyjaśnienie czym jest Gildia, przedstawienie jej celów i misji,
• wypracowanie i zawiązanie traktatu stowarzyszenia,

• wzajemne poznanie siebie i swoich oczekiwań.

Cele i misja
Ważne jest, aby każdy z uczestników miał
spójne zrozumienie Gildii. Często okazuje
się, że Gildia rozumiana jest jako „forum na
pogaduchy”. Gildii nie tworzy się po to by prowadzić „hydeparkową”, chaotyczną dyskusję
o wszystkim i o niczym w ramach danego obszaru... I warto to podkreślić. Przedstawienie
jej konkretnych celów i misji to grunt, o który
należy zadbać w pierwszej kolejności.
Cele Gildii zależą od organizacji, ale zawsze
korelują z aktywnościami takimi jak: dzielenie się wiedzą, uczenie się, usprawnianie
kunsztu pracy, podsumowywanie dobrych
praktyk, ustanawianie standardów.
Misja Gildii to bardzo ważny artefakt, do
którego powinno się wracać podczas spotkań.
Jest ona podsumowaniem celów wyznaczonych do osiągnięcia, i gwiazdą na niebie
wskazującą dokąd iść. Przykładowa misja dla
Gildii technologii PHP może brzmieć:

“Gildia PHP jest odpowiedzialna za
utrzymanie wytycznych dotyczących rozwoju PHP w naszej firmie,
proponując przewodnik po stylu
kodu, sugerując ulepszenia architektury i dając ludziom wiedzę, aby
usprawnić ich codzienną pracę.”

Traktat Gildii
Niezbędny w stowarzyszeniach jest traktat z wypracowanymi i opisanymi zasadami. Warto w nim zawrzeć takie informacje
jak: częstotliwość spotkań, wartości, ogólne
zasady funkcjonowania itp.
Na początku, proponuję aby spotkania
Gildii odbywały się tak często jak to możliwe, nie zaburzając pracy operacyjnej firmy,
czyli na przykład raz w tygodniu. Z czasem
można tę częstotliwość dostroić do potrzeb
organizacji.
Ważne jest podkreślenie wartości Gildii,
którymi uczestnicy powinni się kierować.
Powinny być one spójne z wartościami firmy, a jeżeli tak owych nie ma, można je zapożyczyć na przykład ze Scruma. Otwartość,
skupienie, szacunek, odwaga czy zaangażowanie – bez nich nie wyobrażam sobie zdrowo funkcjonującej Gildii.
W ramach ogólnych zasad funkcjonowania ujęłabym kolejno opisywane aspekty.
Uczestnictwo musi być nieobowiązkowe.

Jest to pewna forma wolontariatu, z którego
można w każdym momencie zrezygnować.
Warto spisać w jaki sposób członkowie
się komunikują (być może trzeba będzie
utworzyć nowy kanał na Slacku czy grupę
mailingową), w jaki sposób przebiega spotkanie i jak są wybierane tematy (np. poprzez
głosowanie), w jaki sposób rozdzielane są
zadania, w którym miejscu przechowywana
jest dokumentacja. Należy też wybrać Lidera grupy, który będzie opiekował się Gildią.
Niby „oczywiste oczywistości”, ale warto
jest mieć je spisane w jednym miejscu.

Wzajemne poznanie się
Ponieważ Gildie otwarte są dla każdego z organizacji, należy przygotować się na scenariusz, w którym uczestnicy nie znają się oraz
swoich oczekiwań. Warto na pierwszym spotkaniu przeprowadzić zabawę przełamującą
lody i integrującą. Ciekawy pomysł na networking i lepsze poznanie się grupy – zabawę BINGO – przedstawia Ada Grzenkowicz
w XIX odsłonie cyklu „Skrzynka z narzędziami” w obecnym, 35. wydaniu Strefa PMI.
Uczestników może połączyć także ćwiczenie
na wymyślenie nazwy oraz godła Gildii, dzięki
któremu ciekawiej będzie się ona prezentowała na tle organizacji, a sami uczestnicy –
bardziej z nią identyfikować.

Działalność Gildii
Cele, misja, zasady Gildii powinny jednoznacznie wskazywać na jej działalność.
Chciałabym przedstawić kilka kwestii wartych podkreślenia.
Przede wszystkim tematyka. Jak wspominałam wyżej, już na spotkaniu otwierającym powinno w statucie być jasno opisane
jakie jest kryterium doboru tematów. Jeżeli
głosowanie – to do którego momentu (np.
do każdego wtorku). Temat powinien mieć
swojego „opiekuna” czyli osobę, która będzie
go prowadzić – najlepiej osobę z największą
wiedzą. Poruszane tematy na spotkaniach
powinny być opierane o praktykę – praktyczne przykłady, ćwiczenia, case studies.
Uczestnicy znając temat wcześniej mogą
przyjść na spotkanie ze swoimi problemami,
zagwozdkami z życia wziętymi, które pojawiły się w trakcie pracy. Tym sposobem, a nie
na abstrakcyjnych przykładach, można wiele
zyskać – nauka poprzez praktykę jest niezastąpiona.
W trakcie spotkań może się okazać, że jakaś
metoda czy technika powinna być wcielo-
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na jako standard pracy wewnątrz firmy.
Wówczas stowarzyszenie dzieli się zadaniami,
takimi jak spisanie zasad, przeprowadzenie
szkoleń w konkretnych już zespołach etc. To
co zostało wypracowane w ramach Gildii
nie zostaje wyłącznie w Gildii – jest przekazywane „do świata”.

Świat poza Gildią
Gildia to coś, z czym jej członkowie powinni się identyfikować, z czego powinni być
dumni. Fajnie więc promować działalność
Gildii na zewnątrz. Przekazywanie wypracowanych standardów i prowadzenie szkoleń
to minimum, które Gildia powinna robić dla
firmy. Uczestnicy mogliby po spotkaniach
gildiowych wysyłać mailingi do wszystkich
współpracowników, aby się poszczycić swoją
aktywnością i tym samym być może zachęcić
nowe osoby do uczestnictwa bądź zainspirować do powstania nowych Gildii. Działalność
Gildii można też spróbować promować na zewnątrz organizacji – na przykład komunikację
dotyczącą działalności Gildii można kierować
do Klientów (a nawet zapraszać Klientów na
same spotkania) czy publikować w social media. To wszystko zdecydowanie wpłynie pozytywnie na wizerunek i postrzeganie firmy.

Czy średniowiecze
rzeczywiście jest złe?
Dobrze prowadzona Gildia to gwarancja korzyści dla firmy. Nie tylko zrzesza ludzi o podobnych zainteresowaniach, dając im szansę
na poznanie szerszej perspektywy, ale także
rezonuje w podnoszeniu jakości pracy, poprzez wzajemne „czelendżowanie się”, wspieranie oraz wypracowywanie standardów. I to
wszystko oddolnie – nie z przymusu, a z potrzeby. Wprowadzanie średniowiecza do nowoczesnych organizacji nie jest więc wcale
takie złe jak może brzmieć.

Monika Zofia
Potiopa
Project Leader o technicznym backgroundzie i product managementowej przeszłości.
Ex-perfekcjonistka po „odwyku” identyfikująca się z mottem „bądź najlepszym niedoskonałym sobą, jakim zdołasz”. Fanka specyficznego
humoru półświatka IT, wiernego kompana
(psa) Astona i kryminalnych podcastów!
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Eklektyzm metodyczny, czyli
o projektach infrastrukturalnych
słów kilka
Budowa tuneli kolejowych w Serbii – case study
Ewelina Adamczuk
Zazwyczaj jest tak, że planując rozpoczęcie
realizacji projektu zastanawiamy się nad tym,
w jaki sposób, a właściwie to według jakiej
metodyki lub szkoły będziemy go prowadzić.
Czy sytuacja zawsze jest tak oczywista? Czy
projekty IT to zawsze Agile lub Scrum, a projekty infrastrukturalne, czy produkcyjne to zawsze stream lub waterfall? Otóż nie i mówię to
z pełnym przekonaniem. Nie zawsze białe to
białe, a czarne to czarne. Pomiędzy nimi jest
dość duża skala szarości, lub po prostu bielsze
odcienie bieli.
Czy połączenie kilku metodyk w jednym projekcie, swoisty eklektyzm projektowy jest w ogóle możliwy? Czy projekt można prowadzić trochę
streamowo a trochę waterfallowo i może mieć
zwykły harmonogram i zauważalny postęp liniowy,
a trochę jednak agile i może jeszcze robić codzienne stand-upy lub scrumy? Właśnie że można.
Żywym przykładem takiego metodycznego
eklektyzmu jest projekt, który mieliśmy przyjem-
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ność konsultować i monitorować w Serbii. Projekt
był przedsięwzięciem mającym na celu budowę
dwóch tuneli kolejowych metodą wykopu (tak,
wykopu, a nie drążenia, co jest zdecydowanie trudniejsze) na trasie Belgrad – Novi Sad.

Cel uświęca środki, czyli
dlaczego nie warto
trzymać się tylko jednej
metodyki
Zazwyczaj projekty infrastrukturalne prowadzi się
raczej klasycznie. W tym przypadku, do zupełnie
niespotykanego, nowatorskiego wyboru rozwiązań
pochodzących z kilku podejść i zastosowania ich
równocześnie w jednym projekcie skłoniła nas wielowymiarowość projektu oraz dynamicznie zmieniające się warunki realizacji. Po pierwsze, warunki
formalne – pozwolenia na budowę, pozwolenie na
wejście na plac, to nie są sprawy bardzo oczywi-

ste i pilne na Bałkanach. Niekiedy pozyskanie zgód
trwa miesiące. Do tego dołożyły się trudne warunki geologiczne, zmieniające się co kilka – kilkadziesiąt metrów, skutkujące podmyciem, nadmiernym
obsuwaniem się terenu, zaprzestaniem lub znacznym utrudnieniem prac. Prawie na samym finiszu
projektu dodatkowo zostaliśmy negatywnie zaskoczeni przez wybuch pandemii COVID-19.
W takim szybko zmieniającym się środowisku
trudno było o bardzo ścisłe i konsekwentne podążanie za zasadami tylko jednego konkretnego
podejścia. Postępując w ten sposób, najprawdopodobniej projekt trwałby do dziś, a rzeczywistość
jest taka, że w momencie pisania artykułu tunele
są już przygotowywane do użytkowania.

Trochę waterfall
Po spełnieniu wszystkich formalności i przeczytaniu obszernych tomów dokumentacji (po serbsku
i rosyjsku, co stanowiło dodatkową trudność), zde-

cydowaliśmy, że musimy mieć porządny harmonogram. I tutaj pojawił się pierwszy problem – jak
udźwignąć tak wiele zadań, mimo tego, że zbiorczych, w tak długim czasie realizacji? Projekt miał
trwać trzy lata, prace były podzielone na kilka
etapów konstrukcyjnych, takich jak sam wykop,
fundamenty, konstrukcja kalot czyli łukowatych
sklepień w tunelu, prace wykończeniowe do położenia torów, mnóstwo mniejszych zadań wpływających na tempo i zakres prac. Wielki harmonogram
nie spełniałby swojej funkcji, poza tym, trudno
byłoby śledzić odchylenia czasowe w stosunku do
planu bazowego oraz kontrolować opóźnienia i odpowiednio reagować. To, co udało nam się osiągnąć,
to podział na mniejsze części – co miesiąc zakładaliśmy pewną część realizacji, kamienie milowe do
osiągnięcia, oraz niewielki kilkudniowy bufor czasowy. Powstawał harmonogram miesięczny, ale
nie jako wyjęta część dużego planu, lecz zupełnie
odrębny, mały, szczegółowy harmonogram prac na
dany miesiąc. Dzięki temu mogliśmy kontrolować
postęp prac na bieżąco, śledzić opóźnienia i liczyć
tempo pracy. Kamienie milowe były raz w miesiącu nanoszone na wielki harmonogram całości. Na
późniejszym etapie projektu pozwoliło nam to
nie tylko na dokładny monitoring pracy, ale określenie takiego tempa prac, które mimo opóźnień
i niespodzianek pozwalało na skończenie budowy
w zakładanym kontraktem terminie. I oczywiście
zastosowanie buforów.

Trochę agile
Wielu z Was mogłoby zapytać, a skąd ten agile
w projekcie infrastrukturalnym? A stąd, że jeśli występują tak zmienne warunki w projekcie, to trzeba
szybko reagować i aplikować nowe rozwiązania.
W pewnym momencie warunki geologiczne były
tak trudne, że cała technologia wykopu musiała
zostać zmieniona, aby w ogóle była możliwość
kontynuacji prac. Dotychczasowy sposób pogłębiania wykopu sprawiał, że w pewnym momencie
wykopanie trzeciej, najgłębszej fazy nie było możliwe, brakowało nawet miejsca na to, aby mogła
wjechać maszyna. Dlatego też inżynierowie opracowali nową kolejność montażu i betonowania
konstrukcji wcześniejszych faz wykopu, aby bez
problemu kontynuować prace zgodnie z założonym tempem. Wydaje się, że to zwykłe zarządzanie
kryzysowe, zarządzanie zmianą, ryzykiem, jak zwał
tak zwał. Otóż nie. Wtedy kiedy trzeba naprawdę
szybko reagować na zmiany i aplikować nowe rozwiązania, to już są cechy zwinności.

I jeszcze trochę lean
Realizując tak ogromny projekt, każde, nawet
najmniejsze marnotrawstwo – czasu, zasobów,

materiałów, przestoje, ma wpływ na wynik finansowy i koszty projektu. Taki trochę efekt motyla.
Wraz z upływem czasu, jak udoskonaliliśmy nasze
raporty zarządcze (o czym napiszę poniżej) stało
się jasnym, że można jeszcze lepiej wykorzystać
zasoby, które mamy. W jaki sposób? Na raportach
dziennych od inżynierów, które później przetwarzaliśmy na zestawienia tygodniowe, obserwowaliśmy dynamikę pracy zespołu – liczbę robotników
wykonujących daną pracę, liczbę pracowników
na danej zmianie. Dzięki temu mogliśmy dowolnie żonglować i przesuwać robotników w miejsca
gdzie byli na dany moment potrzebni. Wciąż w naszym zespole krąży anegdota, kiedy to dyrektor
projektu stwierdził, że czyszczenie tunelu przez
tylu robotników będzie kosztować prawie tak dużo
jak budowanie go.
W ten sam sposób obserwowaliśmy wykorzystanie sprzętu – te maszyny, które nie pracowały,
były zabierane i przesuwane na inne budowy, bądź
sprawdzane pod kątem innego optymalnego wykorzystania. Żadnych przestojów.
Ta sama zasada tyczyła się magazynu. Materiały
budowlane stanowiły ogromny zamrożony budżet.
Obserwując codzienną dynamikę wydawania materiałów oraz przygotowując cotygodniową analizę
stanu głównych elementów konstrukcyjnych i porównując z miesięcznym planem robót, byliśmy
w stanie oszacować zapotrzebowanie na kolejny
tydzień i przygotować dokładne, niekiedy co do
sztuki, zamówienie materiałów, jak również zwrócić niewykorzystane elementy i odzyskać środki.
A kwoty były niemałe, ponieważ część jednego
stalowego łuku była kosztem około EUR 1000. Tutaj tysiąc, tam dwa... i kwota robiła się pokaźna. Jak
mówią, „ziarnko do ziarnka…”.

Diabeł tkwi
w szczegółach –
komunikacja tu i teraz
Na nic zdałyby się te wszystkie innowacje i odważne łączenie tego, czego pozornie nie da się połączyć, bez danych. Niewątpliwie złotem naszych
czasów jest informacja. Ten, kto ma informację,
ma władzę. W projekcie jest podobnie – świadome
decyzje wielkiej wagi można podjąć jedynie wtedy,
kiedy możemy oprzeć się na wiarygodnej i sprawdzonej informacji.
Do tego zagadnienia podeszliśmy bardzo rzetelnie, zbierając dane w czasie rzeczywistym. Na
kanale w popularnym komunikatorze zespół inżynierów i pracowników przebywających na budowie
przesyłał sobie zdjęcia wraz z komentarzem zaawansowania prac. Cykl trwał 24 godziny. Przekazanie informacji przez zmianę schodzącą tej, która
właśnie rozpoczynała pracę, było bardzo łatwe, ponieważ wystarczyło jedynie śledzić konwersację

Strefa PMI, nr 35, listopad 2021, www.strefapmi.pl

w kanale. Do tego dochodziły dane z kolejnego
źródła – dziennych raportów inżynierów, którzy
dokładnie zapisywali zakres prac, ilość zużytego
materiału, wskazywali, które maszyny pracowały
oraz ilu robotników było na zmianie.
Informacje zebrane z tak wielu źródeł – często
te same, ale uwiarygodnione pochodzeniem właśnie z kilku niezależnych miejsc, były agregowane
i przetwarzane na czytelną i przyswajalną formę
raportów tygodniowych i miesięcznych. Każdy
taki raport zawierał informacje o postępie, realizacji planu względem planu bazowego, powodach
odchyleń, wypracowanego IPC w ujęciu tygodniowym, stanach magazynowych, maszynach,
ludziach… Nierzadko na podstawie naszych raportów Sponsorzy projektu podejmowali strategiczne
decyzje, widać więc jak cenna i ważna okazała się
nasza obecność.

Garnitur szyty na miarę
Patrząc z lotu ptaka na cały ten projekt, a także
na liczbę zastosowanych różnorodnych rozwiązań,
można się szczerze zdziwić, że jednak w tym szaleństwie była przemyślana metoda. Projekt został
zakończony w terminie, a jego rentowność wzrosła
o 30%. Wkrótce tunelami pojadą pociągi i cieszymy się, że efekt naszych działań jest tak namacalny.
W naszej pracy u różnych klientów i w różnych projektach z powodzeniem stosujemy ten
eklektyzm, biorąc z poszczególnych podejść to,
co wiemy, że na pewno zadziała. Czasem można
skorzystać z czegoś gotowego, prosto z wieszaka,
z pudełka. Nierzadko pojedyncze metodyki stosuje się z sukcesem i to również działa. Jednak gdy
projekt jest skomplikowany i w wielu aspektach
niełatwy, warto pójść inną drogą i zamiast dopasowywać projekt do metodyki, stworzyć coś na
własne potrzeby z dostępnych elementów. Czyż
garnitur szyty na miarę nie leży lepiej?

Ewelina
Adamczuk
Członek Art Strategy Group – zespołu specjalistów, wdrożeniowców i praktyków zarządzania projektami, modelowania procesów
biznesowych i strategii. Jako analityk projektu
zbiera i przetwarza dane, przygotowuje raporty realizacji projektu dla Sponsorów. Aktywnie
uczestniczy we wszystkich etapach wdrożenia
zmiany w przedsiębiorstwie – począwszy od
diagnozy, poprzez projektowanie rozwiązań,
aż do monitorowania wdrożenia u klienta. Prywatnie fanka SF i dobrego rocka.
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Projekty kluczem do realizacji
nowoczesnej strategii
Studium przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Adam Getler
Projekt i zarządzanie projektami to powszechnie znane pojęcia, od lat używane – zarówno przez największe korporacje
jak i małe firmy rodzinne. Na niektóre
osoby pojęcia te wciąż jednak działają
jak płachta na byka. Projekty postrzegane są w takich wypadkach jako zakłócenie działalności przedsiębiorstwa. „Po co
nam jakieś projekty? Jakby nie było nam
dość bieżącej pracy!” Tymczasem, dzięki
skoordynowanemu zarządzaniu portfelami, programami i projektami realizacja
działań rozwojowych organizacji może
być prostsza, czytelniejsza i bardziej
transparentna. W poniższym studium
przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej przedstawię, w jaki sposób przejść
przez okres negacji potrzeby zarządzania projektami i udowodnić pozytywny
wpływ uporządkowania i standaryzacji
działań okołoprojektowych na skutecz-
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ną i efektywną realizację przedsięwzięć
i strategii firmy.
Oczywiście, nie ma gwarancji, że wszystkie
projekty będą realizowane szybciej, z mniejszą liczbą problemów lub że zawsze „dowożone” będą na czas, ale w każdej fazie
przedsięwzięcia dostępna jest kompleksowa
informacja o aktualnym stanie zaawansowania projektu oraz zagrożeniach dla jego
realizacji.
Już od dawna mówi się, że w strategii
przedsiębiorstwa każdy projekt powinien
mieć swoje uzasadnienie. Jednak dzisiejszy
świat bardzo różni się od tego, który znaliśmy
jeszcze przed COVID-19. Dynamika zmian
w otoczeniu sprawia, że tradycyjne wskaźniki oceny projektów (NPV, IRR) stają się niewystarczające. Oprócz oceny pod względem
ekonomicznym, projekt musi przedstawiać
wartość strategiczną dla wielowymiarowej

strategii przedsiębiorstwa. W JSW, uwarunkowane globalnie zmiany cen i wielkości popytu na węgiel koksujący mogą sprawić, że
postrzeganie projektu zmienia się jak w kalejdoskopie. Ten sam projekt w jednym miesiącu
może wydawać się nieopłacalny i nieuzasadniony, a już dwa miesiące później wymagać
ekspresowej realizacji.
Budowanie strategii w oderwaniu od projektów nie ma przyszłości i jest wyrazem
krótkowzroczności zarządzających. Strategia
musi być budowana w oparciu o koncepcję
zrównoważonego zarządzania, które musi
przekładać się na konkretne projekty. Projekty, programy, portfele wprowadzają porządek;
kanalizując strategię, wskazują właściwy
kierunek; zamiast opierać się na wyimaginowanych wielkościach, umożliwiają stałą
kontrolę osiąganych postępów, dzięki czemu
stają się dla firmy fundamentem budowania
poczucia pewności.

Budowa nowoczesnej
strategii na przykładzie
przedsiębiorstwa
wydobywczego
Dlaczego zamiast mówić o sukcesywnym „zwijaniu” biznesu w sektorze wydobywczym dzisiejsi managerowie mają odwagę
głośno mówić o nowoczesnej strategii? Jastrzębska Spółka Węglowa zajmuje się wydobyciem węgla koksującego, będącego
podstawowym surowcem do produkcji stali;
do tego dochodzi odpowiedzialność spółki za
ludzi, środowisko czy ład korporacyjny (ESG).
Z każdym z tych haseł wiążą się cele strategiczne, działania operacyjne, produkty… no
i w końcu, a może przede wszystkim programy i projekty.
Wbrew powszechnej opinii o stabilności
otoczenia ekonomicznego w przemyśle wydobywczym, Jastrzębska Spółka Węglowa od
lat funkcjonuje w bardzo zmiennych warunkach. Popyt na węgiel koksujący stale waha
się, a sinusoidalne zmiany cen surowca na
rynkach światowych nie dają solidnych podstaw do planowania. Usztywnione, długoterminowe planowanie przy fluktuacji cen może
mieć katastrofalne skutki.
Wskazywanie koniecznych docelowych
wielkości, wskaźników i ogólnie sformułowanych celów, bez określonej drogi dojścia
nie jest nowoczesne. Nowoczesna strategia
to taka, która wskazuje cele i wiele ścieżek
ich realizacji. Strategia JSW jest zbudowana
właśnie według takiego podejścia. Nakreślona jest wizja i misja; znajdują się w niej także
perspektywy zgodne ze zrównoważoną karta
wyników (BSC), uzupełnione o perspektywę „człowiek i środowisko”; są zdefiniowane
i sparametryzowane cele strategiczne, ale
również, a nawet przede wszystkim wskazane są projekty, które są driverami sukcesu
firmy.
Istnieją dwa kanony budowy nowoczesnej
strategii: „top-down” i „bottom-up”. Strategia JSW jest tworzona z wykorzystaniem obydwu podejść.
Strategia „z góry” rozpoczyna się od wskazania przez kierownictwo firmy kierunku,
w postaci misji i wizji przedsiębiorstwa. Następnie zostają zdiagnozowane obszary funkcyjne, w ramach perspektyw strategicznych,
co prowadzi do wyznaczenia celów. W ostatnim kroku identyfikowane są projekty, które
będą te cele realizowały. Podejście „od dołu”
stosowane jest do sposobu wykorzystania
wiedzy organizacji z minionych okresów,

w zakresie wskaźników oraz statystyk. Wiedza ta wskazuje, które obszary wymagają
dodatkowych działań, w tym inicjowania nowych projektów.
Prawidłowe podejście do budowania strategii powinno zapewnić, aby w żadnym z obszarów wybranej perspektywy zarządzania
oraz określonego celu strategicznego nie
powstały tzw. luki strategiczne, które mogą
zakłócić faktyczną realizację strategii.

Case study: model
strategiczny a portfel
projektów w JSW
Strategiczną decyzyjność top managementu JSW wspomaga narzędzie informatyczne – zaprojektowane i dopasowane do
potrzeb Spółki. Dzięki temu narzędziu, opartemu o najlepsze standardy IT, Spółka ma
możliwość analizowania aktualnej informacji,
jak również prognozowania przyszłości w zakresie kierunków strategii, co pozwala na tzw.
sterowanie wyprzedzające (ex ante), a nie
wyłącznie ex post.
Punktem wyjścia jest stworzony na potrzeby JSW moduł strategii, w ramach posiadanego przez JSW narzędzia informatycznego
do zarządzania projektami. Budowa modelu
strategicznego rozpoczyna się od określenia
priorytetów dla zidentyfikowanych celów
(porównywanie parami wszystkich celów pod
względem ważności). Określenie priorytetów
odbywa się w odniesieniu do każdego z projektowanych scenariuszy strategicznych: bazowego, rozwojowego i kryzysowego. Każdy
z realizowanych projektów zostaje przypisany do jednego lub większej liczby celów. Dodatkowo określana jest waga, z jaką projekt
wspiera cel oraz przypisywany jest procentowy udział kosztów. Efektem jest uzyskanie
tzw. wartości strategicznej każdego projektu
oraz stworzenie rankingu projektów dla każdego scenariusza. Scenariusze mają różną
charakterystykę priorytetyzacji celów. Przykładowo, w scenariuszu rozwojowym dużo
większe znaczenie mają cele wspierające
działalność rozwojową i dywersyfikacyjną,
natomiast w scenariuszu kryzysowym kluczowe stają się cele optymalizujące koszty
działalności oraz cele środowiskowe.
W wyniku przeprowadzonej analizy, top
management spółki otrzymuje syntetyczną
informację zarządczą, pozwalającą na wyciąganie daleko idących wniosków, zarówno w ujęciu krótko- jak i długookresowym.
Model pozwala również na przygotowanie
dodatkowych scenariuszy strategicznych
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wynikających z bieżących oczekiwań kierownictwa. Na przykład: osiągnięcie zadanej wartości strategicznej realizowanych projektów
przy określonym wartościowym ograniczeniu nakładów na projekty w danym okresie.
Wielowariantowe symulacje umożliwiają
szerokie spojrzenie na pojawiające się szanse i zagrożenia (odwzorowane w scenariuszu
strategicznym) oraz docelowo prowadzą do
optymalizacji portfela projektów.

Strategia realizowana
przez projekty
Dzisiaj projekt nie jest już oderwanym od
organizacji bytem, który żyje własnym życiem. Projekt, program czy portfel projektów
to nowy sposób patrzenia na rzeczywistość,
w której strategia naturalnie łączy się z procesami operacyjnymi. Pozwala to na uzupełnienie luk w działaniach podtrzymujących
dotychczasowe przedsięwzięcia, równocześnie stwarzając szanse na poszukiwanie
i odkrywanie nowych, perspektywicznych
obszarów. Jedynie w takiej optyce może być
rozwijana i realizowana nowoczesna strategia każdego dużego przedsiębiorstwa – także
wydobywczego.
Projekt jest „cegiełką”, nośnikiem wartości
strategicznej. Zrealizowany projekt dokłada
się do fundamentów działalności operacyjnej
organizacji. Duże przedsiębiorstwa produkcyjne muszą zmienić podejście do procesu
budowy strategii oraz jej późniejszej realizacji, uwzględniając działalność projektową.
Tylko projekty pozwalają na realizację strategii w sposób zamierzony i kontrolowany, dając nadzieję na lepsze jutro.

Adam
Getler
Od 5 lat kieruje PMO Grupy Kapitałowej JSW.
W zarządzaniu projektami stawia na bezpośredni kontakt z uczestnikami strategicznych
projektów realizowanych w ramach organizacji. Dba o podwyższanie kompetencji pracowników. Inicjator Akademii Zarządzania Projektami
w Przemyśle – projektu skupiającego projektowe podejście w ramach sektora wydobywczego. Od kilku lat jako praktyk dzieli się wiedzą
projektową w Wyższej Szkole Europejskiej im.
Ks. Józefa Tishnera oraz w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiadacz certyfikatu IPMA
lev. C, absolwent studiów MBA. Prywatnie
wolny czas poświęca podróżom, rowerowi oraz
crossfitowi.
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DevOps in SAFe – Success
Possible with Cultural Change
First
Adam Guja
DevOps is the new buzzword in many
companies. Although the concept has
been there for a while it is still something
new, something that we feel we need,
something that we try to implement. And
the sooner the better! Yet we still fail to
recognize what DevOps has actually become and that the implementation is not
only technical but rather cultural.

What is DevOps?
Let’s start with Wikipedia: “DevOps is a set
of practices that combines software development (Dev) and IT operations (Ops). It aims
to shorten the systems development life cy-
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cle and provide continuous delivery with high
software quality. DevOps is complementary
with Agile software development; several
DevOps aspects came from the Agile methodology.”1
Ok, so in the beginning, there is Dev and
Ops, and the gap between these two competencies, then we move to SDLC (Systems
Development Life Cycle), and the technical
approach to DevOps. Only once you read further, there’s even a small mention about the
culture: “Other than it being a cross-functional combination of the terms and concepts
for ‘development’ and ‘operations’, academics and practitioners have not developed
a universal definition for the term ‘DevOps’.

Most often, DevOps is characterized by key
principles: shared ownership, workflow automation and rapid feedback”.
So, here we talk about shared ownership
in addition to automation and feedback. Finally, a bit better, but still the emphasis is
absent (the underlying is mine).
All of this is coming from the origin of DevOps, how it all started, and when we take
a journey somewhere 20 years in the past all
of this is correct.
When I started my first job as DevOps in
Thomson Reuters this is exactly what we did.
There were around 100 developers on-site in
Gdynia, with another 300 working from remote locations and an Ops team in Boston.

With our small team of 3, we started setting
up a continuous integration environment
on Jenkins, code repository on SVN, multiple automation scripts and virtualisation of
environments. Upgrading to new technologies and fun stuff like scripts to upgrade
solutions from something called JamNT to
MsBuild. There was no discussion about any
mindset. We had a job to do and that’s what
we did, as DevOps, however as DevOps engineers.
So when we move to DevOps engineer description, since very often that is the synonym of DevOps, we can read pretty much the
same. For many people DevOps is a person
that will deal with many troubles we find in
technologically advanced pipelines.
“A DevOps Engineer works with developers
and the IT staff to oversee the code releases,
combining an understanding of both engineering and coding. From creating and implementing systems software to analyzing data
to improve existing ones, a DevOps Engineer
increases productivity in the workplace. They
understand the software development lifecycle and have a clear understanding of various
automation tools for developing digital pipelines (CI/ CD pipelines)”.2
This is very often the reason why, when
we try to address the problem of DevOps,
we talk about a person, or a team of people,
who have the expertise and experience to
implement all of the above into our pipeline
so that we are faster, more agile. Unfortunately, the problem is that we are focusing
on an individual or a group of people with
a limited capacity to solve problems, and
although I met some very good DevOps engineers, who were extreme experts and solution seekers, they were still one person who
could not be everywhere and do everything.
Let’s fast-forward to the present…
DevOps has been developed by a community of like-minded people who had understood automation and virtualisation is not
enough to be truly agile. It’s how we work
together as a team that really matters. It’s
the ownership and the collaboration between different team members and between
teams alike. In short - it’s the culture.

CALMR
SAFe’s approach to DevOps is contained
within the CALMR (Culture, Automation,
Lean Flow, Measurement, Recovery) concept. And it starts with the Culture of
Shared Responsibility. It is the teams tak-

ing responsibility for the end-to-end process.
We understand that every team member
and everybody on the Agile Release Train
(ART) has a specialised set of skills and responsibilities, however, we also collaborate
to enable smooth flow through the pipeline.
Sometimes it means enabling others who
work before us in the process, sometimes it
means creating something that makes the
life of people after us in the process a bit
easier.

mented, they were fostering the mindset of
a culture of shared responsibility.
How they did it however was quite eccentric. Everyone was located on a single floor
and open space, however quite spread
around the building. In one location that was
central to everyone they installed a red siren
light and hooked it up to one of the computers.

Once there is an issue with the Continuous
Delivery Pipeline the best solution is to
stop all work and fix the problem
Source: Alexey Hulsov from Pixabay

Figure 1. SAFe’s CALMR approach to DevOps
Source: https://www.scaledagileframework.
com/calmr/

Only afterwards supporting this principle
comes the:
• Automation, which automates as much
as possible of the pipeline;
• Lean Flow, which keeps the batch that go
through the pipeline as small as possible;
• Measurement, which is about metrics,
those inside the pipeline (environments)
and outside of it (customer feedback);
• Recovery, which is about rolling back if
something happens.

How do you do it then?
Well, I guess there is no single exercise or
workshop that one can do to change the
culture. It is yet another journey that every
setup has to take and find its own path.
Once I witnessed an interesting practice implemented by a company that was
trying to apply DevOps practices and techniques. They were working on multiple value
streams and had various continuous delivery
pipelines however, there were several Scrum
teams working in a cross functional setup –
every team could work on everything, more
or less at least. They were helping each other on a continuous basis, and although there
was no specific scaled agile setup imple-

Strefa PMI, nr 35, listopad 2021, www.strefapmi.pl

Moreover, they hooked it up to their Jenkins
pipelines and whenever someone or something broke the pipeline the light came on
illuminating the floor so everyone knew
there was a problem. Another thing that
was happening was that automated scripts
were blocking all merges to the main branch
until the issue was fixed. That meant, there
was an “all hands on deck” situation and
everyone wanted to fix the issue as soon as
possible. Was it a bit drastic? Maybe, and it
certainly required preparation and couldn’t
be implemented everywhere all the time.
However, what I saw there was not a red
light on the floor, but the intrinsic need to
help and collaborate with each other, the
mindset that we are all in this together and
if something is broken – it needs to be fixed,
with all means necessary. The average time
for fixing a problem was 10 minutes.
To put a different point of view of another setup where we had DevOps engineers,
however there was no mindset. In one of
the projects, there were multiple teams and
ARTs, working on a single solution, with multiple DevOps teams, responsible for different
aspects of the Pipeline. There was no light,
there was no solution, there were processes that clearly stated who is responsible for
what, yet often the issues were laying around
with so many people involved however nobody actually took responsibility for anything.
Development teams pushed code, on a daily
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basis, without any consideration if what they
are pushing is actually working or not. Sometimes they made hundreds of merges on
a daily basis. Continuous integration was so
slow that there was no immediate feedback
if what one did locally was working in a higher environment. If you were lucky, maybe the
next day. The complexity and lack of culture
was so bad that at times there was no successful build and deployment for 6 weeks!
Constant conflicts and escalations, instead
of collaboration and ownership.
And there are other practical examples
that you can get inspiration from and figure
out your own way to build on the culture and
have fun at the same time. One of the funniest I’ve seen was on a smaller scale, with one
team, in a single room. In the middle of the
room they set up a nerf gun and hooked it
up yet again to some scripting tool like Jenkins and when one of the developers broke
the build, the gun targeted that person, and

started shooting at him, making everybody
a good laugh.

Facilitated by Scrum Masters, each team
maps out their Continuous Delivery Pipeline
to the best of the knowledge and ability. We
have different stakeholders present who can
fill in the gaps, where teams lack expertise.
This is the way to dig into details and different activities that start with continuous
exploration, move through continuous integration and deployment, and culminate with
release on demand. We make sure to understand who is participating in each of the activities and estimate what is the cycle time
and lead time of each of them. Once done,
we mapped out the current state. Since one
of the key aspects of being agile is improvement, we move to the future state, so the
pipeline we would like to have. Adding additional improvements into the “postcard from
the future” we start creating an Improvement Backlog for the ART. While further
estimating the benefits of each of those improvements, we can already move into prioritising the backlog. However, in my mind,
the immediate change that one can get from
the workshop is the understanding and team
spirit that can be achieved through it.

DevOps is a mindset
DevOps implementation can be
fun and innovative
Fot. Aaron Holmes from Pixabay

While doing SAFe transformation alongside
your DevOps implementation at some point
it is very good to go through SAFe DevOps
workshop. Some companies sell this as
training, however it is more useful when
the workshop is run with a full ART, all the
teams and preferably all stakeholders.

If you are responsible for or are part of
a DevOps implementation, I advise to focus first on the culture. Make it fun and
engaging. Enable others to make necessary
decisions to take care of the automation,
virtualisation, lean flow, metrics, and rollback, while you work with the entire Continuous Delivery Pipeline to take ownership of
the end-to-end process and help each other
every step of the way.
1. https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps
2. https://business.linkedin.com/talent-solutions/
resources/talent-engagement/job-descriptions/devops-engineer

Adam
Guja

Figure 2. DevOps Canvas.
Source: Own material done in ART
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Scrum Master and Agile Coach with over 7 years
of experience. Started as C# programmer and
later DevOps. Now specializing in working
with distributed, smaller, Scrum teams, and
larger, scaled, SAFe setups. Involved in multiple agile transformation programmes, including
one of the biggest in Europe – Nordea’s Core
Banking Platform. Passionate about drones,
archery, and diving.
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Rozproszona rzeczywistość.
O efektywnym zarządzaniu
zespołami zdalnymi
Z Jakubem Lesińskim, prelegentem 16. edycji Międzynarodowego Kongresu PMI Poland
Chapter, rozmawiają Kornelia Trzęsowska i Mateusz Piątek
Co rozumie Pan przez zespół rozproszony?
Kiedy narodziło się to pojęcie?
W uproszczeniu zespół rozproszony to zespół, którego członkowie nie pracują w jednej
lokalizacji. W pełnym rozumieniu nie chodzi
tylko o pracę, na przykład z domu w trakcie
pandemii, ale przede wszystkim o zespoły
złożone z ludzi z różnych krajów, kodów kulturowych, czy stref czasowych. Dynamika
pracy w takich zespołach jest zupełnie inna
niż w spójnych kulturowo zespołach wirtualnych. Pracę tę cechuje szereg wyzwań. Nie
potrafię powiedzieć, kiedy powstało pojęcie
zespołów rozproszonych, ale jest ściśle zwią-

zane z globalizacją i ekspansją firm na rynki
międzynarodowe. Osobiście spotkałem się
z nim po raz pierwszy kilkanaście lat temu
w książce Michaela Kosslera i Sonyi Prestridge – Leading Dispersed Teams – wydanej
na początku lat dwutysięcznych.
Jakie są największe wyzwania w kierowaniu zespołami rozproszonymi?
Wyzwań jest mnóstwo. Pomijając dość
banalne – typu ograniczenia techniczne i językowe – to najważniejsze związane są z charakterystyką zadań, motywacji i koncentracji.
W zespołach rozproszonych dość skutecznie
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można zarządzać zadaniami transakcyjnymi.
Istnieje także wiele narzędzi zarządczych,
które wspierają wykonywanie i raportowanie
oraz integrację rozproszonych zadań. Nawet asynchroniczna koordynacja pomiędzy
strefami czasowymi idzie coraz lepiej. Dużo
gorzej natomiast wygląda praca koncepcyjna
i kreatywna. Zdecydowanie słabiej, niż w zespołach umieszczonych w jednej lokalizacji
(kolokowanych), przebiega też komunikacja
i wzajemne rozumienie. Zwłaszcza w organizacjach, w których nie upowszechniło się
włączanie transmisji wideo w czasie spotkań.
Bardzo powszechnym problemem jest utrata
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uwagi, rozproszenie przez zdarzenia w tle –
maile, komunikatory, fizyczną obecność. Natomiast silne jest skupienie na zadaniach
transakcyjnych, bardzo operacyjnych, któremu towarzyszy niezdolność do przyswajania
i skupiania się na dłuższych komunikatach,
niezależnie od ich formy (email, prezentacja,
wypowiedź). Ogromną rolę pełni tutaj kultura
organizacji i sposób, w jaki unifikuje ona postawy pomiędzy krajami. Jeśli firma działa dobrze i ma silne wzorce, to ludzie dostosowują
swoje zachowania w trakcie pracy rozproszonej, niezależnie od lokalnych wzorców zachowań i typowej dla danej kultury specyfiki.
Pojawia się firmowa kultura pracy, która jest
globalna – czyli możliwa do zaakceptowania
i powtarzania we wszystkich krajach i kulturach. Neutralny wzorzec.
O czym przede wszystkim należy pamiętać, dołączając do zespołu rozproszonego?
Przede wszystkim o tym, że dość szybko
kalendarz wypełni się spotkaniami. Zajmą
cały dzień z niewielkimi przerwami – o ile
jakieś przerwy będą. Te spotkania odbywają się często w mało komfortowych godzinach – z Azją będziemy startować o 6 lub
7 rano, Europa będzie działać w ciągu dnia,
a spotkania z zachodnią półkulą będą się zaczynać późnym popołudniem – typowe podsumowanie z zachodnim wybrzeżem będzie
ruszać o 17. Dużo będzie interakcji jeden na
jeden, bardzo dużo komunikacji poprzez komunikatory (Slack, Teams etc.). Konieczne raz
na jakiś czas będą spotkania fizyczne – żeby
się poznać na żywo. Zazwyczaj będą gdzieś
w środku zakresu stref czasowych, które ze
sobą współpracują – czyli najczęściej gdzieś
w Europie lub na Bliskim Wschodzie.
Jakie rady dałby Pan managerom, kierującym zespołami rozproszonymi?
Warto się skupić na komunikacji – będzie
jej potrzeba dużo więcej niż w zespołach
kolokowanych. Ludzie nie mogą się spotkać
na kawie albo w kuchni i swobodnie porozmawiać o sprawach, które ich interesują. Nie
mogą wstać, podejść do kolegi i o coś spytać.
W większości przypadków będzie miała miejsce komunikacja asynchroniczna, z odroczonym momentem odpowiedzi. Odpowiedzi na
pytania zadane poprzez komunikator mogą
przyjść dopiero po jakimś czasie. Dlatego potrzebne jest dużo więcej interakcji wspólnych.
Dużo więcej spotkań w mniejszym gronie –
3-5 osób pracujących nad danym tematem.
I kilka spotkań w większym gronie, gdzie
można pokazać szerszy kontekst i zapewnić
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uwspólnienie podejścia. Koniecznie trzeba
robić fizyczne spotkania integracyjne – co
najmniej raz na kwartał, a jeśli to możliwe to
częściej.
Jak będzie ewoluowało zarządzanie zespołami rozproszonymi w przyszłości?
Bardzo dobre pytanie. Jeśli technologia
metaversum się rozwinie, to za kilka-kilkanaście lat duża część interakcji będzie
przebiegać w rozszerzonej lub wirtualnej
rzeczywistości z pełniejszym odcięciem od
bodźców tła niż dzisiaj. Obecnie interakcje
mamy z ekranem i ewentualnie mamy odcięty słuch przez słuchawki z aktywną redukcją
hałasu. Możemy mieć kontakt wzrokowy ze
znajomymi w biurze, rodziną. Widzimy co się
dzieje na ekranie komórki lub w oknach czatu i emaila. W momencie odcięcia, w pewnej
mierze, również wzroku i uruchomieniu powszechnego kontaktu poprzez awatary, będzie można ograniczyć wady dzisiejszej pracy
wirtualnej. Jednak pojawią się zupełnie nowe
zagrożenia i nowe wyzwania. Ten meta-świat
dla mnie osobiście jest dość przerażający.
I nadal wolę i chyba już do końca będę wolał
pracę z żywymi ludźmi w bezpośrednim kontakcie, pomimo że od lat funkcjonuję w dużej
mierze w środowiskach zdalnych i bardzo
często rozproszonych.
Z jakimi problemami zderzył się Pan osobiście w pracy zdalnej doby pandemii?
W środowiskach pracy rozproszonej pandemia przebiegała inaczej niż w świecie
tradycyjnych branż. Największym dla nas wyzwaniem nie było przełączenie się na komunikację zdalną – bo robiliśmy to codziennie.
Zespoły rozproszone pracowały dotąd z biura,
korzystając z infrastruktury firmowej. W czasie pandemii pojawiły się więc ograniczenia
techniczne – większość osób z którymi
pracowaliśmy miała problemy z szerokopasmowym internetem w domu. To był dość powszechny kłopot w Indiach czy w Meksyku,
ale również w Polsce czy Wielkiej Brytanii lub
Szwajcarii. Oprócz technicznych – również
ograniczenia lokalowe – bardzo często ludzie
nie mieli cichego miejsca do pracy – dzieci,
zwierzęta, czy inne hałasy były na porządku
dziennym. Dodatkowo zawsze istnieli ludzie,
którzy 80% swojej pracy realizowali w środowisku fizycznym – te osoby nie były przyzwyczajone i nie miału nawyków pozwalających
na skuteczną pracę zdalną, musiały się do
niej dopiero przystosować. W pandemii takie
osoby miały problem z odnalezieniem się od
razu w realiach pracy zdalnej i była dla nich,

a tym samym również dla zespołów, ogromnym wyzwaniem.
Czy po pandemii któryś z sektorów gospodarki nie będzie już Pana zdaniem praktykował pracy zdalnej?
Nadal wierzę, że większa część gospodarki
będzie realizowana tradycyjnie. Prawie cały
przemysł, sektor budowlany, wytwórczy,
spożywczy, czy HoReCa nadal będą realizować pracę w tradycyjny sposób. Natomiast
duża część usług opartych na wiedzy oraz
spora część rozrywki pozostanie w świecie
pracy zdalnej. Nowe narzędzia i technologie
będą coraz silniej oddziaływać na nasze sposoby pracy. Na rynek wchodzi właśnie pokolenie, którego dzieciństwo upływało przy
pełnym dostępie do smartfonów i darmowego internetu. Przyzwyczajone do płytkich
treści i komunikacji asynchronicznej. To już
teraz stanowi wyzwanie, a będzie zjawiskiem
coraz silniejszym, zmieniającym rynek usług
i sposoby pracy.
Co roku uczestniczy Pan jako prelegent
w wielu eventach branżowych. Czy coś
szczególnego wpłynęło na decyzję, by zabrać głos także na tegorocznym Kongresie
PMI PC?
Oczywiście – to pierwszy o ile pamiętam
raz, gdy PMI zaprosił mnie na to akurat wydarzenie. Wcześniej brałem udział w kongresach innych organizacji oraz w wydarzeniach
regionalnych PMI. Doświadczenia, wynikające z kolejnego mentoringu PMI w tym roku,
również spowodowały, że nie wahałem się
ani chwili.
Trudno jest być prelegentem? Dobór tematu, zbieranie materiałów, ćwiczenie
mówienia czy wreszcie samo wystąpienie
przed dziesiątkami, a nawet setkami słuchaczy to nie jest prosta sprawa.
To zawsze jest wyzwanie, nawet jeśli mówi
się często. W takiej interakcji ze słuchaczami
jestem już od dwudziestu pięciu lat, ale nadal za każdym razem przeżywam swoje wystąpienia i bardzo się stresuję. Przygotowanie
bardzo pomaga. Znajomość danego tematu
również, ale stres jest zawsze. Nie ma prostych wystąpień. W tym roku również – pomimo, że pracuję w zespołach rozproszonych
od wielu lat, to nadal mam ogromną tremę.
Zwłaszcza, że wystąpienie będzie zdalne – to
tylko podnosi poprzeczkę.
Jest Pan aktywnym członkiem polskiego
oddziału PMI od blisko 20 lat. W jakie inne

Fot. Tomasz Puchalski

inicjatywy jest Pan aktualnie zaangażowany? Czy któraś z nich ma stałe miejsce
w pańskim kalendarzu na każdy kolejny
rok?
Od kilku lat taką inicjatywą jest na pewno
program mentoringowy PMI, jedna z ważniejszych inicjatyw pro bono, które jako środowisko realizujemy. W IPMA z kolei takie
miejsce ma udział w PEA – nagrodzie globalnej za doskonałość w zarządzaniu projektami, gdzie mam przyjemność prowadzić
zespoły asesorskie oraz w GeCCo, globalnym
konkursie zdalnej współpracy dla młodych
zespołów projektowych. Przed pandemią
dość regularnie brałem udział w spotkaniach
regionalnych w Poznaniu, Gdańsku lub
Katowicach.
Jakieś wydarzenie szczególnie zapadło
Panu w pamięć?
Na pewno swój pierwszy udział w PMPiadzie – konkursie organizowanym przez
zespół PMI w Poznaniu. To był chyba 2018
rok. Atmosfera była niepowtarzalna – świetni prelegenci, duża scena. Mnóstwo widzów.
Całkowicie odmienne style prezentacji.
W ogóle wydarzenia lokalne w PMI mają nie-

samowitą dynamikę. PM Mania katowicka,
czy NTPM w Gdańsku, to spotkania zarówno świetnie zorganizowane, pozwalające na
rewelacyjny networking, ale również bardzo
silne merytorycznie. NTPM zawsze z silnym
zacięciem międzynarodowym.
Obecna trudna sytuacja epidemiczna
zmusiła praktycznie wszystkie konferencje, w tym nasz Kongres, do przejścia
na formułę online. Czy dla Pana, jako doświadczonego prelegenta, jest to uciążliwa
zmiana? Czy trudniej jest Panu prowadzić
prelekcje, gdy nie ma bezpośredniego, fizycznego kontaktu z widownią i wynikających z tego interakcji? Czy może wręcz
przeciwnie, brak konieczności podróżowania po całym kraju i możliwość przemawiania ze swojego ulubionego fotela to coś, co
Panu odpowiada?
Istotą konferencji i kongresów zarządzania projektami jest pełne zanurzenie w wydarzeniu – jesteśmy na miejscu od rana,
jemy śniadanie, pijemy kawę, rozmawiamy,
poznajemy nowych ludzi. Potem oglądamy
wystąpienia na sali plenarnej, sami mówimy,
w końcu rozchodzimy się do mniejszych sal,
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żeby oglądać koleżanki i kolegów. Obiad jest
okazją do dodatkowych rozmów. Wieczorem
idziemy gdzieś razem albo zostajemy w miejscu spotkania i znowu rozmawiamy. Te dwa
lub trzy dni poświęcone w całości na rozwój
wiedzy w zakresie zarzadzania projektami
są bardzo ważne. Jestem więc, jak można
się domyślić, zdecydowanym przeciwnikiem
wydarzeń zdalnych. W ich przypadku cała
ta magia znika. Jest jakaś gadająca głowa
na ekranie, która próbuje angażować publiczność, z różnym skutkiem. Publiczność
w trakcie wystąpienia odpowiada na maile,
prowadzi rozmowy telefoniczne itd. Najczęściej konferencje są realizowane jako webinar, więc nie wiadomo kto się zalogował i jak
wygląda, powyłączane kamery powodują, że
nie ma żadnego realnego kontaktu z publicznością. Bardzo to dla mnie trudne doświadczenie – zawsze potrzebuję żywych ludzi
i kontaktu z nimi. Zarówno w pracy akademickiej, na wykładach, jak i w prowadzeniu
projektów nic nie zastąpi kontaktu z żywym
człowiekiem – żadna technologia. Już lepsze są spotkania hybrydowe, gdzie mamy fizycznie obecne osoby, które mogły dojechać
i jednocześnie mamy transmisję zdalną dla
wszystkich gości, którzy wolą albo są zmuszeni do formuły online.

Jakub
Lesiński
Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu
Warszawskiego (1995), doświadczony menadżer i certyfikowany kierownik programów/
projektów (ponad 20 lat doświadczenia).
Pracuje z kierownikami projektów zwinnych
i predykcyjnych umożliwiając im zwiększanie
harmonii w zespołach i skuteczną maksymalizację wartości w złożonych środowiskach
pracy. Prezes Zarządu firmy doradczej Thoriana
sp z o.o. Obecnie zarządza zespołem konsultantów realizujących projekty doradcze w zakresie zarządzania projektami (usługi PMO,
interim project management, budowa i wdrażanie metodyk w zakresie zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów,
przygotowywanie i uruchamianie projektów
i programów, optymalizacja portfeli) oraz definiowania i operacjonalizacji strategii. Członek
PMI od 2003. Mentor PMI w programie mentoringowym. Asesor projektów kandydujących do
nagrody IPMA Polish Project Excellence Award
w 2010 i 2011 i nagrody globalnej w 2018, Lider zespołu asesorów od 2020, członek Jury
PPEA w 2013 i sędzia w nagrodzie globalnej
2019. Sędzia w konkursie Global eColaboration
Competition 2019-2021.
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Daniel Gagnon on Agile Tour 2019.
Source: private archive

Daniel Gagnon on Agile2018 Conference
in San Diego. Source: private archive
Daniel Gagnon during his presentation on
Agile Tour 2019. Source: private archive

Daniel Gagnon and his painting hobby.
Source: private archive

Daniel Gagnon in Detroit.
Source: private archive

Disciplined Agile Practically
Interview with Daniel Gagnon, the Speaker of 16th International PMI Poland Chapter
Congress, conducted by Kornelia Trzęsowska
Could you please describe to our readers
what is the Disciplined Agile for you?
For me, DA has always been a powerful
tool that teams and organizations can use to
find ways of working that respect their local
culture and context – and therefore stand
a much better chance of enabling progress
and improvement than one-size-fits-all approaches.
Could you please name the main differences
between DA and pure Agile methodology?
That’s easy – DA is not a methodology, it
is a philosophy (or mindset if you prefer).
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What biggest advantages of Disciplined
Agile do you observe in practice?
The slow but steady fostering of agency –
that is, people, owning their decisions – and
critical thinking that occurs when you break
away from prescriptive approaches and accept that whatever feels appropriate at the
present time, for the present context, can
be a good way to go without feeling guilty
about somehow not living up to some ideal
of “Agile perfection”.
In your experience, how often do you see
a hybrid Agile approach, when one par-

ticular framework is not enough or doesn’t
fulfill team or project needs?
In reality, my experience has been that
so-called hybrid is the case 100% of the
time, but not everyone is willing to admit
this to themselves! For example, it has been
at least 10 years since I have seen a project
run “100% waterfall”. There is always some
bit of work somewhere where people have
taken it upon themselves to find ways of doing things that reflect their reality, even if it
doesn’t fully fit the organization’s espoused,
governance model. Nor have I ever really
seen anything that I would qualify as some

sort of agile exemplar, everything running
smoothly by the standards of one framework
or another – there are always compromises, and admitting that and embracing rather
than fighting it is very liberating. DA’s Pragmatism principle is all about this notion of
nothing being “pure” – purity of approach is
not a helpful goal.
How in your opinion Agile impacts other
teams, which are not IT-related? Have
you seen other teams than IT using Agile?
This question goes to the very heart of
why, almost three decades in, agility has by
and large not lived up to its profound transformational promise: the circumference of
the impact has been limited to IT for far
too long. We have only really been hearing
about enterprise, business or (my favourite)
organizational agility since around 20112012, and only really intensely in the past
4 to 5 years. This being said, I have worked in
agile ways with corporate teams as diverse
as HR, Finance, Marketing, Audit, Governance, Sales and Procurement, to name a few.
Basically, agility needs to be an all-team,
all-division, no exclusions sport in order to
truly deliver the sort of benefits it has been
promising.

How about the clients? What’s their role
in the DA?
Their role is the most important of all. Clients need to have the courage to not simply
succumb to whatever is hot on the market
and order 40 truckloads of ACME brand agility
and hit install. Nor to fall into the other easy
way out of hiring one of the big worldwide
consulting firms and saying “agilize us”. I have
seen both of these approaches time and time
again and while they can produce results,
those results are limited because it is the
change brought into the organization from
without. It is change done to your people,
robbing them of agency and purpose. Someone somewhere has to have the organizational
and managerial courage to say “we’re smart
enough to do this ourselves, with a little bit of
help”. DA is a great way to go in this scenario.
What do you think about Disciplined Agile
being now an important part of PMI and its
potential?
The PMI’s worldwide reach, resources and
reputation have put DA on the map in a manner that would have taken tremendously
longer otherwise. It now behooves them to
Gagnon playing strategy games.
Source: private archive

How to leverage the Disciplined Agile
Toolkit for organizational agility?
By going beyond IT at the earliest opportunity – i.e., yesterday – and working with
interested parties in all other parts of the
organization on small experiments that will
move collaboration forward in a transparent
and coordinated way.

Are there any special tips on how to coach
the team in the Disciplined Agile philosophy?
You need to allow – no, more than that,
help – people to realize for themselves that
it is safe to think beyond the frameworks,
safe to question the status quo as well, and
prepare them to feel that their ideas and
contributions are not only respected but
considered worthwhile even if not implemented immediately.
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continue to develop this asset in a direction
that does not stray from the agnostic, context-driven, fundamental simplicity of the
approach. So far, so good.
Apart from the DA topic, what do you perceive as the biggest challenges in project
management nowadays?
The biggest challenge in project management now is how to move towards a more
explicit product approach. My bank’s mobile app for example is not a project, is it
a constantly evolving platform. Treating it as
simply the locus of a series of start and end
projects misses myriad opportunities to keep
people focused on long-term business capabilities and customer empowering features.
Do you have any prediction of how project management will evaluate in the near
future?
There will always be a role for projects as
defined by the PMI, in all spheres of activity. Building a bridge over a river may be described as being part of a larger program of
infrastructure development, but the bridge
itself remains a clear example of a project.
And this applies to all industries. I think that
what we need to see happening has already
begun – organizations of all types and sizes
are hopefully going to get better at deciding
what type of approach is best suited for the
specific outcomes that they need to achieve.
Is this a classic project? An initiative within
an ongoing platform development context?
A small part of a program? It boils down to
two more DA principles – Choice is Good,
and Context Counts.

Daniel
Gagnon
Daniel is an organizational agility advisor,
coach, and trainer with close to three decades
of diversified project management and IT experience. For the past ten years, he has specialized in spreading the values and principles
of the agile movement, mostly within large organizations. He is one of two Disciplined Agile
Fellows in the world and has trained hundreds
of practitioners on the DA toolkit. His agile
consulting and training engagements over the
past 11 years have been with clients from the
financial sector as well as public utilities and
government entities. He has coached at all
levels, from executives to teams, as well as diverse roles. Daniel describes himself as a passionate catalyst leader and ethical disruptor.
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Piknik Naukowy PAN - wykład dla dzieci i młodzieży wzmacniający ich świadomość fizycznego
wymiaru Sieci. Fot. Kacper Kowalczyk

Wykład i warsztaty wzmacniające
świadomość fizycznego wymiaru Sieci.
Fot: Archiwum prywatne Joanny Murzyn

Fot. Michalina Sobieraj

Fot. Kacper Kowalczyk

Kto jest dziś naprawdę pro-eko?
O tym, czy moda na ekologię może przynieść
realne zmiany dla środowiska
Z Joanną Murzyn rozmawiają Kornelia Trzęsowska i Mateusz Piątek
Obecnie prawie każdy zaznacza, że jest
i działa pro-eko. Nie obawia się Pani, że
przynajmniej w części przypadków może
to być jedynie ładne hasło, wpisujące się
w panującą modę? Czy może wręcz przeciwnie – widzi Pani, że nie jest to jedynie
pusty slogan, a świadomie obierany kierunek działań?
Wszystko zależy od stopnia zaangażowania w temat i sposób działania. Samo określenie „ekologiczny” często niestety przyjmuje
formę pustego sloganu, jest to krzywdzące
dla ekologii jako dziedziny nauki, która zajmuje się analizą zależności zachodzących
w naturze. Dlatego z dużym dystansem patrzę na wszelkie produkty, które określają się
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mianem ekologicznych. Jeśli odbywa się to
jedynie z poziomu marketingowych komunikatów, jasne jest, że mamy do czynienia
z green washingiem, czyli sytuacją, w której
firma poświęca więcej czasu i pieniędzy na
mówienie o swoich strategiach środowiskowych i korzyściach, niż na faktycznych wdrożeniach zielonych praktyk, które mają szansę
coś zmienić. Jeśli chcemy się ustrzec przed
takimi praktykami, kluczem jest weryfikacja
oraz podejmowanie przemyślanych decyzji,
gdzie i od kogo kupujemy produkty czy usługi. Oczywiście takie podejście wymaga więcej czasu, ale tak długo zamiataliśmy pod
dywan te kwestie, że teraz wracają do nas
ze zdwojoną siłą.

Często słyszymy, że aby w pełni zacząć
realizować transformację ekologiczną,
potrzebna jest zmiana pokoleniowa na
najwyższych szczeblach zarządczych we
wszystkich branżach i sektorach. Zgadza
się Pani z tym stwierdzeniem?
Jeśli chcemy żeby rzeczywiście doszło do
zmiany, na którą tak wszyscy czekają, wymagana jest współpraca systemowa. Zaczynając od edukacji i zwiększenia świadomości
na poziomie indywidualnym i konsumenckim, kończąc na wywieraniu odgórnie presji
prawnej. System kapitalistyczny, który doprowadził nas do kryzysu i nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, stał się taką
potęgą głównie z powodu braku odpowied-

nich regulacji, które objęłyby ochroną osoby
oraz regiony narażone na wyzysk. Stąd też
konieczność współpracy oraz opracowania
nowych wskaźników sukcesu.
W jakie działania na rzecz środowiska jest
Pani zaangażowana?
Aktualnie swoje działania skupiam głównie
wokół rozwoju Instytutu Ekologii Cyfrowej,
który powołałam do życia jako odpowiedź
na największe wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju przestrzeni cyfrowej, która
w swojej obecnej formie zakłóciła równowagę w relacji człowieka z jego najbliższym otoczeniem i środowiskiem naturalnym. Forma
Sieci 2.0, w której aktualnie się obracamy,
została obdarta z pierwotnej obietnicy, którą niosła wraz ze swoim rozwojem jaką była:
wolność, swoboda, troska o społeczeństwo,
zwierzęta i zasoby naturalne. Nadrzędnym
celem Instytutu jest zmiana paradygmatów
związanych z tworzeniem przestrzeni cyfrowej, jak również naszych codziennych interakcji z nią.
Czy obecna sytuacja pandemiczna ma
wpływ na przeprowadzanie inicjatyw proekologicznych?
Badania wskazują, że pomimo rekordowego spadku globalnej emisji dwutlenku
węgla w 2020 roku, napędzane pandemią
przejście na pracę zdalną i więcej rozrywki w domu nadal będzie miało znaczący
wpływ na środowisko ze względu na sposób,
w jaki dane internetowe są przechowywane
i przesyłane na całym świecie. Na przykład
jedna godzina wideokonferencji lub transmisji strumieniowej emituje od 150 do 1000
gramów dwutlenku węgla (kanister benzyny
spalony przez samochód emituje około 887
gramów), wymaga od 2 do 12 litrów wody.
W wielu krajach odnotowano co najmniej
20% wzrost ruchu internetowego od marca, czyli czasu kiedy zostaliśmy zamknięci
w domach.

Ekologia cyfrowa – co się kryje pod tym
pojęciem?
Ekologia cyfrowa to dziedzina, która bada
zależności zachodzące w przestrzeni internetowej. Każdy klik czy załadowanie video
nie są działaniami zawieszonym w próżni.
Czynności te mają bezpośrednie przełożenie
na to w jaki sposób funkcjonuje Twój sprzęt
oraz infrastruktura, która obsługuje i przesyła dane. Tutaj mały przykład, który może
pobudzić Waszą wyobraźnię. Patointeligencja wyświetlona została 55 980 324 razy na

Międzypokoleniowy piknik naukowy PAN. Fot. Kacper Kowalczyk

YouTubie. Waga klipu w jakości HD wynosi
71MB, łatwo więc można policzyć, że wszystkie wyświetlenia wygenerowały 3 974 603
GB danych. Przy założeniach, że 1GB jest
odpowiedzialny średnio za 28 do 63 g dwutlenku węgla, przyjmując w wyliczeniach
optymistycznie najniższe założenia, „głos
naszego pokolenia” na YouTubie wygenerował około 119 ton dwutlenku węgla. Pod kątem zużycia energii, to tak jakby naładować
smartfony 1/3 mieszkańcom Polski.
Co każdy z nas może zrobić, by dołożyć
swoją „cegiełkę” do ratowania środowiska
na co dzień?
W pierwszej kolejności zachęcam do
zwiększonej świadomości w podejmowaniu decyzji konsumenckich. Z perspektywy
ekologii cyfrowej dobrze jest weryfikować
źródło zasilania hostingu, wdrażanie zasad
zrównoważonego projektowania produktów
cyfrowych.
Polecam też wyczyścić swoją skrzynkę
mailową z niechcianych newsletterów, zacząć oglądać filmy na telefonie w mniejszej
jakości, wyłączyć kamerę podczas konferencji, wyczyścić chmurę ze zbędnych zdjęć,
a jeszcze lepiej zacząć je przechowywać na
zewnętrznych dyskach. Można też zajrzeć
do swojego telefonu i ustawień aplikacji
w celu weryfikacji ilości danych, które na
swój temat udostępniamy.
Po więcej na bieżąco aktualizowanych
porad możecie zaglądać na naszą stronę:
www.ekologiczny.link
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Czy ekologia wpłynie w jakiś sposób na
obszar zarządzania w najbliższym czasie?
Czy ma Pani jakieś prognozy w tej materii?
Gorąco liczę na to, że trend w postaci
uwzględniania śladu środowiskowego (do
którego zalicza się emisja gazów, zużycie
energii, ślad wodny) staną się integralnymi
elementami w procesie planowania i wdrażania projektów. W ramach współpracy i doradztwa dla biznesu staramy się edukować
zespoły i przekonywać zarząd, że działanie
na zasadzie „kredytu” czyli określania w jakich limitach muszą się zmieścić nasze działania i wzajemne pilnowanie się, jest jedyną
słuszną drogą, jeśli chcemy wprowadzać rzeczywiste zmiany, a nie utknąć jedynie na poziomie deklaracji.

Joanna
Murzyn
Prelegentka tegorocznego, 16. Międzynarodowego Kongresu PMI PC. Technologiczna aktywistka. Swoimi działaniami dąży do ustanowienia naszego dobrobytu oraz ochrony zasobów
naturalnych priorytetem, który powinien stać
się częścią rozważań nad dalszym kierunkiem
rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych. W ramach Instytutu Ekologii Cyfrowej
opracowuje programy edukacyjne, przeprowadza cyfrowe audyty ekologiczne i tworzy
strategie niskoemisyjnych wdrożeń produktów
cyfrowych.
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Samotność w Wielkiej Technologii
Wywiad z Natalią Hatalską o tym, dokąd zmierza dziś cyfrowy świat. Rozmawia
Kornelia Trzęsowska
Czym jest dla Pani zmiana?
Zmiana jest częścią mojego życia. Jeśli zapytałaby Pani osoby z mojego zespołu, jaka
jest specyfika naszej współpracy, podejrzewam, że pierwszą rzeczą, którą by wymieniły,
byłoby to, że różne rzeczy bardzo często się
zmieniają. Jestem osobą, która nie ma w sobie strachu przed zmianą. Zdarzają się czasem
sytuacje, kiedy na tydzień przed wypuszczeniem projektu w świat, wywracam go o 180
stopni. Robię to jednak tylko wtedy, kiedy
mam przekonanie, że dobrze wpłynie to na
projekt. Zmiana jest moją codziennością,
czymś zupełnie naturalnym. Funkcjonuję
w zmianie cały czas. Zmiana mnie napędza
i trudno byłoby mi żyć w stagnacji i cieszę
się, że nasz współczesny świat wygląda
właśnie tak, jak wygląda – jest przepełniony
dynamiką.

50

Jak Pani zdaniem powinniśmy kierować
zmianą? Da się w ogóle to robić?
Przede wszystkim trzeba mieć w sobie
gotowość na zmianę. Jeśli zmiana wytrąca
nas z równowagi, wówczas robimy wszystko,
byleby ta zmiana się nie wydarzyła. Jest to
jednak niemożliwe, ponieważ nasz dzisiejszy
świat opiera się przede wszystkim o zmianę.
Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze
w kierowaniu zmianą, to otwartość i kształcenie w sobie przekonania, że zmiana jest
czymś naturalnym. Całe nasze życie się
zmienia, my się zmieniamy, dojrzewamy.
Świat zmienia się nieustannie, więc warto
mieć w sobie otwartość na to, co przynosi.
Zdaję sobie sprawę, że często jest to dla nas
niekomfortowe, ale w zarządzaniu zmianą
chodzi przede wszystkim o zaakceptowanie
faktu, że tak dynamicznie wygląda właśnie

nasz współczesny świat. Zmiana wydarzy
się nawet bez naszej gotowości na nią, ale
zadzieje się to wtedy większym kosztem
emocjonalnym. Pojawiają się wtedy konflikty, błędy. Reagujmy odpowiednio do sytuacji,
która jest tu i teraz.
W Pani najnowszej książce często pada
pojęcie świata lustrzanego. Czy mogłaby
Pani nam przybliżyć, co się pod nim kryje?
Jest to koncepcja, która mówi o tym, że
świat cyfrowy jest całkowitym odbiciem
świata fizycznego na wielu różnych płaszczyznach. Do tej pory funkcjonowaliśmy głównie
w świecie fizycznym, który jest przenoszony
do świata cyfrowego. W momencie, w którym zaczęliśmy używać internetu, zaczęliśmy
cyfryzację informacji. Następnie przyszły
media społecznościowe, które scyfryzowały

Nawiązując do dzieci – jakie inicjatywy
warto rozwijać, żeby przyzwyczajać je do
życia w lustrzanym świecie, jednocześnie
ucząc je odróżniać, który świat jest rzeczywisty, a który cyfrowy? Czy warto przyzwyczajać dzieci do bycia w tym świecie od
samego początku?
Uważam, że dzieci powinny wchodzić
do świata cyfrowego najpóźniej, jak jest to
możliwe. Człowiek pojawia się na świecie po
to, żeby funkcjonować w świecie fizycznym
i budować relacje z innymi ludźmi – tak jesteśmy zaprogramowani biologicznie. Neurony lustrzane, empatia, układ limbiczny
służą budowaniu więzi z drugą osobą.
W momencie, kiedy od urodzenia dajemy
dziecku technologię zamiast bezpośredniego

bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, nie
będzie ono umiało budować bliskich relacji
z innymi. Przytulanie i dotyk wpływają na
rozwój naszego mózgu. Przekłada się to na
nasz dobrostan w dorosłym życiu. Relacje
są czymś, co daje nam poczucie szczęścia
i spokoju. Jeśli świat pali się i wali, ale mamy
oparcie w kimś bliskim, powstałe na zbudowanej głębokiej relacji, mamy pewien rodzaj
poczucia bezpieczeństwa z przekonaniem,
że przetrwamy trudny czas. Z drugiej strony, zapewnia nam to poczucie spełnienia.
Technologie ułatwiają nam kontakt z drugim
człowiekiem, ale jednocześnie mają w sobie mechanizmy, które uniemożliwiają nam
budowanie więzi z innymi ludźmi na głęFot. Renata Dąbrowska

relacje. Kolejna faza, która cały czas się rozwija, to tzw. koncepcja cyfrowych bliźniaków oraz technologia nazywana internetem
rzeczy – każdy fizyczny przedmiot ma swój
odpowiednik w świecie cyfrowym. Obecnie
zmierzamy w kierunku cyfryzacji zmysłów,
pracujemy nad tzw. internetem zmysłów.
Dążymy do cyfryzacji wszystkich zmysłów – szacuje się, że może wydarzyć się to
najprawdopodobniej około roku 2030. W ramach rozwiązań neurotechnologicznych będziemy mogli cyfryzować nasze myśli, tu na
przykład interfejsy brain-computer-interface.
Ale docelowo pewnie będziemy mogli digitalizować nasze uczucia, wspomnienia i przeżycia. Obecnie internet jest oparty głównie na
zmyśle wzroku i słuchu. Ale ponieważ ludzie
poznają świat za pomocą innych zmysłów,
próbuje się cyfryzować również te inne zmysły. Z naszych badań wynika, że zmysłem,
którego najbardziej brakuje nam w scyfryzowanym świecie jest dotyk. Pracuje się więc
także nad tym obszarem. Zaprojektowano na
przykład kurtkę dla dzieci, która jest połączona z aplikacją w telefonie rodzica. Ta kurtka
posiada specjalne czujniki, które reagują na
przykład na podwyższoną temperaturę ciała
dziecka, dzięki czemu kurtka wskazuje, że
dziecko jest zdenerwowane. Wówczas rodzic
dostaje alert w aplikacji i jednym kliknięciem
może zdalnie wypełnić kurtkę powietrzem,
przez co dziecko będzie odnosiło wrażenie
bycia przytulonym. Stworzono również nakładkę na telefon Kissenger – przyłożenie ust
do tej nakładki wywołuje wibracje w takiej
samej nakładce na telefonie drugiej osoby.
Ma to tworzyć namiastkę pocałunku. Branże,
które dziś najintensywniej pracują nad rozwiązaniami z obszaru zmysłów, to branża gier
oraz branża pornograficzna.

bokim poziomie. Badania pokazują, że kontakt zapośredniczony poprzez technologię
powoduje budowanie nowej tożsamości. Tę
tożsamość określa się jako technoja, technologicznie zapośredniczone ja. Z badań wiemy,
że to technoja ma niższy poziom empatii
i buduje płytsze relacje. Dzieciom powinniśmy pomagać przede wszystkim zbudować
kompetencje, które są niezbędne w świecie
fizycznym. Kompetencje cyfrowe będą miały jeszcze czas uzupełnić. Wiek gotowości
dziecka na wkroczenie w świat lustrzany
przypada tak naprawdę na 12-13 rok życia.
Regulaminy mediów społecznościowych nie
pozwalają na korzystanie z nich przez osoby
młodsze niż właśnie 13 lat.

Fot. Renata Dąbrowska

W jaki sposób możemy o siebie zadbać
w cyfrowej rzeczywistości?
Najważniejsza jest edukacja, zarówno
dzieci, jak i dorosłych, jak zdrowo korzystać
z internetu i w świecie dezinformacji, żebyśmy potrafili odróżnić rzetelne informacje od
fake newsów. Nie uczymy w szkole, jak działają dzisiaj media, którym zależy, żebyśmy
spędzali z nimi jak najwięcej czasu. Jesteśmy utrzymywani w stanie ciągłej gotowości
poprzez nagłówki, nieprawdziwe informacje,
sprecyzowaną retorykę agresji, polaryzację.
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Przeraża mnie to, bo idzie to w dramatycznym kierunku, zamieniającym agresję słowną w agresję fizyczną. Przestajemy umieć ze
sobą rozmawiać.
Musimy nauczyć się funkcjonować w świecie fake newsów, które można porównać do
bakterii. Umiemy funkcjonować w świecie
z wirusami i bakteriami. Wiemy, że musimy zachować podstawowe zasady higieny.
W dobie pandemii zaczęliśmy zakładać maseczki, żeby się bronić przed koronawirusem.
Taką samą higienę powinniśmy stosować

w świecie lustrzanym, jednak nikt nas tego
nie uczy. Nie umiemy się zabezpieczyć przed
tego typu wirusami informacyjnymi.
Czy osoby starsze, które niekoniecznie są
obyte z technologią, czeka wykluczenie
z życia z tego powodu?
Każdego z nas czeka wykluczenie. Młodzi
ludzie też nie do końca rozumieją technologię, mimo że z niej korzystają. Można nawet
powiedzieć, że ich korzystanie z technologii
jest płytkie, fasadowe. Z naszych badań wynika na przykład, że młodzi ludzie w ogromnej
większości nie mają pojęcia, że treści, które
wyświetlają się im w internecie, są wybierane przez algorytmy. Technologia rozwija
się w bardzo szybkim tempie, jako ludzie nie
mamy szans za nią nadążyć. Podam przykład.
Życie potrzebowało trzech miliardów lat,
żeby rozwinąć się z jednej komórki do tylu
skomplikowanych organizmów, ile mamy
dziś. Technologia podwaja swoje możliwości
średnio co półtora roku. Dodatkowo współczesne technologie są autonomiczne i niektórzy naukowcy traktują je jak organizmy
żywe, będące kolejnym królestwem, realizującym swoje cele. Nie wiem, czy szłabym aż
tak daleko, ale z pewnością technologia to
dziś bardzo skomplikowany i bardzo szybko
rozwijający się system, za którym stoją gracze polityczni i biznesowi. Ich celów nie jesteśmy świadomi, a mają one wpływ na nasze
życie, a nawet takie kwestie jak prawa człowieka, wolność czy demokracja
Wspomina Pani, że dezinformacja jest jak
wirus. W jaki sposób możemy więc zachować higienę w świecie cyfrowym?
Umiejętność odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych, zaczynając od
szukania ich źródeł. Ustawienie sobie czerwonej lampki, że w momencie, kiedy czuję
bardzo silne emocje, może to znaczyć, że
być może ktoś wywołuje je we mnie celowo
i czemuś one służą. Każdą informację, wywołującą takie emocje, powinniśmy sprawdzić
i wiedzieć, które źródła są godne zaufania.
Polecam ograniczanie korzystania z mediów,
w tym zwłaszcza społecznościowych. Raport Trust Barometer Edelmana, badający od
paru lat poziom zaufania, pokazuje, jak dramatycznie spada poziom zaufania do mediów
tradycyjnych. 70% badanych zgodziło się ze
stwierdzeniem, że media nie pełnią już dziś
funkcji informacyjnej, a realizują swoją polityczną agendę. Media nie są już dziś politycznie niezależne. Nie istnieją dziś media
w 100% niezależne. Warto być tego świa-

Bardzo ważnym wątkiem w Pani książce
jest dla mnie motyw osamotnienia w świecie nieograniczonych kontaktów. Czy grozi
nam epidemia utraty zaufania?
Rzeczywiście od wielu lat zmagamy się
z brakiem zaufania do wszystkich podmiotów rynku. Dezorientacja, to znaczy, kiedy nie
wiemy, co jest prawdą, a co kłamstwem, powoduje, że czujemy, jakbyśmy byli w stałym
zagrożeniu. Dziś nie mamy już zaufania do
nikogo. Jedyna grupa, do której mamy jeszcze jakiś procent zaufania, to najbliżsi. Polska
i pozostałe kraje postkomunistyczne zmagają się z wyjątkowo dużym poziomem brakiem
zaufania, co wynika z naszej historii. Brak
zaufania wpływa na poziom rozwoju danego
kraju. Zaufanie jest nam niezbędne. To, co by
nam się przydało, to zmiana paradygmatu
z myślenia, że każdy jest naszym wrogiem
na założenie, że każdy jest naszym przyjacielem. Wspominał o tym między innymi prof.
Zamagni. Zdaję sobie sprawę, że może to być
trudne, kiedy nasze zaufanie zostało nadwyrężone. Ale nastawienie, że każdy ma dobre
intencje, powoduje, że zaczynamy zachowywać się w inny sposób. Jeżeli jestem producentem jakiegoś produktu i zakładam, że moi
konsumenci są moim przyjaciółmi, będę działać tak, żeby było im dobrze. Jeśli mój partner
biznesowy jest moim przyjacielem – działam
tak, żeby współpraca z nim była jak najlepsza.
To przekonanie jest w stanie zmienić nasze
funkcjonowanie o 180 stopni. Współczesnym
mediom nie zależy na budowaniu zaufania
wśród jego odbiorców, ponieważ budowanie
napięcia przynosi pieniądze spółkom mediowym i technologicznym. Długoterminowo
jest to jednak dla nas, jako społeczeństwa,
bardzo niebezpieczne.
Czy możemy zrobić coś jeszcze, żeby
świat, w którym żyjemy, był nam bardziej
przyjazny niż wrogi?
Wierzę, że zmiana zaczyna się od nas samych i podejmowania małych kroków. Trzeba pamiętać, że społeczeństwo składa się
z jednostek, które są połączone. Wydarzenie

z Wuhan wpłynęło na cały świat i jego konsekwencje obserwujemy nawet w najmniejszych miejscowościach w Polsce. Nasze
działania i indywidualne wybory mają wpływ
na całe społeczeństwo, to tzw. efekt motyla.
Owszem, potrzebne są nam regulacje prawne, ale każdy powinien zaczynać zmianę od
siebie. Zmianą, którą wprowadziłam w moje
życie, jest niegodzenie się na hejt w internecie. Nie zgadzam się na pełen wulgaryzmów
poziom dyskusji, który występuje dziś w sieci.
Złość i gniew można wyrażać w zdrowy sposób. Scilla Elworthy, działaczka trzykrotnie
nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla
mówi dużo protestach i aktywnościach, które mają służyć zmianie, podkreśla, że „gniew
jest jak paliwo”. Albo spryskamy tym paliwem wszystko wokół (złość wylewa się na
zewnątrz) i roi się piekło; gniew ma wówczas
funkcję niszczycielską. Można jednak wykorzystać tę złość jako energię do zmiany, w zupełnie inny sposób.

Czy technologia nas ocali?
Zależy to od nas samych. Od naszej wiedzy, edukacji, wyborów, czasu, który mamy
i podejmowanych decyzji. Jestem optymistką. Wierzę człowiek zaprogramowany
jest na robienie dobra. Nikt nie rodzi się zły.
Historia pokazała, że w największych kryzysach potrafimy się jednoczyć i sobie pomagać, co pokazały różne kataklizmy, czy
chociażby obecna pandemia. Zakładam, że
jako społeczeństwo będziemy podejmować
w kontekście technologii dobre decyzje.
Nie oznacza to jednak, że nie będzie ona
generowała problemów, czego musimy być
świadomi.
Fot. Renata Dąbrowska

domym. Algorytmy powodują, że przeważnie korzystamy tylko z tych mediów, które
podbijają nasze poglądy. W efekcie jesteśmy
zamykani w coraz większej bańce, widząc
świat coraz mniej takim, jakim jest naprawdę,
ze wszystkimi jego odcieniami szarości. Jeśli
w naszej bańce nagle wydarzy się coś nieznanego, odczuwamy lęk. Strach bardzo często
budzi agresję, co może dodatkowo nakręcać
polaryzację.

Jeśli miałaby Pani wybrać jedną rzecz, której
powinniśmy być szczególnie świadomi, jeśli
chodzi o rozwój technologii, co by to było?
Algorytmizacja i jej wpływ na kształtowanie naszego życia, nasze wybory i zachowanie.
Czy w biznesie doby pandemii jest coś, co
szczególnie Panią zaskoczyło?
Pozytywnie zaskoczyły mnie firmy, które
bardzo szybko zareagowały na zmiany i dopasowały do sytuacji. Zadziało się to dzięki
osobom zarządzającym, które były mocno
elastyczne, mając szerokie spojrzenie na sytuację.
Które kompetencje Pani zdaniem warto
rozwijać?
Przede wszystkim współpraca. Naszą polską cechą jest to, że nie współpracujemy ze
sobą. Wpływa na to na pewno nasz narodowy niski poziom zaufania. Tymczasem współpraca zawsze rozwija. Kolejną kompetencją
jest umiejętność słuchania drugiego człowieka. Nigdzie nie znajdziemy tyle wiedzy, co
właśnie u drugiej osoby.
Czy przewiduje Pani trendy dla rozwoju
obszaru zarządzania?
Widać pewną kształtującą się tendencję,
którą jest wypłaszczanie struktur. Często
mówi się także o turkusowych organizacjach,
zarządzaniu agile, tzw. two-way mentoring.
W niektórych firmach są to buzzwordy, modne słowa, a nie wdrożone praktyki. Ale są też
i firmy, które stosują te metody naturalnie.
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Natalia
Hatalska
CEO i założycielka infuture.institute – instytutu badań nad przyszłością. Financial Times
umieścił ją na liście New Europe 100, a Wysokie Obcasy uznały za jedną z 50 najbardziej
wpływowych kobiet w Polsce. Wyróżniona
w rankingu „Kogo słucha polski biznes?”,
jako jeden z 10 najważniejszych autorytetów
polskiego biznesu. Jedna z najbardziej wpływowych ekspertek zajmujących się analizą,
poszukiwaniem i prognozowaniem nowych
trendów. Analityczka, trendwatcherka, autorka licznych projektów badawczych, doceniona
m.in Nagrodą Publiczności Kongresu Badaczy
Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku. Autorka wielokrotnie nagradzanego bloga:
hatalska.com, książek Cząstki przyciągania,
Far Future. Historia jutra oraz najnowszej Wiek
paradoksów. Czy technologia nas ocali?
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Management 360° niejedno ma
imię
Kornelia Trzęsowska
Tradycją wrocławskiego oddziału PMI PC
jest organizacja cyklicznych konferencji.
W tym roku razem z zespołem wolontariuszy przygotowaliśmy kolejną edycję konferencji Management 360°, tym razem
w formie zdalnej. Była to pierwsza konferencja oddziału od 2019 roku, co stanowiło dla nas swego rodzaju historyczne
wydarzenie po takiej przerwie.
Realizacja konferencji online była możliwa
dzięki użyciu platformy Hopin. Żeby przygotować uczestników na wydarzenie, rozesłaliśmy do wszystkich welcome packi. W tym
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roku w ich skład wchodziła herbatka na
deadline’y i asap’y, kubek project managera
multitasking ninja oraz kwadranizer ze sklepu Agnieszki Halamy. Wysyłkę welcome packów zorganizowaliśmy za pośrednictwem
paczkomatów firmy Inpost – srebrnego
partnera wydarzenia.

O zarządzaniu na żywo
ze studia
Pierwsze dwa dni prelekcji (20 i 21 października) obfitowały w wystąpienia na przeróżne
tematy związane z Managementem 360°,

który sam w sobie jest niezwykle szerokim
pojęciem. Forma online miała jeden niewątpliwy plus – łatwy dostęp zarówno dla
uczestników, jak i dla prelegentów – przykładowo, Aleksandra Przegalińska połączyła się z nami aż z Brukseli.
Strategiczne studio dowodzenia technikaliami zorganizowaliśmy w siedzibie głównego sponsora konferencji, czyli firmy Unity
Group. Całość wydarzenia moderował Waldemar Dziwniel – trener, Executive Coach
i założyciel Fabryki Motywacji. W trakcie
prelekcji Kate Hobler wprowadziła nas
w temat, jak organizacja może przygotować

Management 360°
to nie tylko prelekcje
Każdy dzień prelekcji uświetniła muzyka
grana przez Dja – Richie’go Mikę (Ryszarda
Mikę) oraz sesje jogi poprowadzone przez
Jasanę Jogę (Natalię Pinkowską).
Management 360° to również zestaw kluczowych umiejętności, które nasi uczestnicy mogli rozwinąć w trakcie trzeciego dnia,
czyli piątkowych warsztatów. Beata Nowakowska z Brass Willow nauczyła uczestników, jak korzystać z analizy transakcyjnej.
Ewelina Wińska przeprowadziła ich krok po
kroku przez proces budowy roadmapy. Magda Kępińska-Jasny pokazała, jak lider może
pracować z inteligencją emocjonalną. Paweł
Banaszak podzielił się swoją ekspercką wiedzą o tym, jak wykorzystać personal branding,
a Sebastian Pióro pokazał, jak wejść w skórę BA i poradzić sobie w projekcie z analizą
biznesową. Warsztat Barbary Gubsch był
skupiony na zarządzeniu złożoną sytuacją

biznesową, w której każda ze stron uparcie trzyma się swoich racji, przez co ciężko
o kompromis.
Platforma Hopin umożliwiła nam również
zorganizowanie upragnionego przez wielu
uczestników networkingu, który jest jedną
z ważnych wartości konferencji. Dodatkowo,
firma EY GDS skorzystała z możliwości promowania otwartych stanowisk dla project
managerów w organizacji, oferując w specjalnej budce expo platformy Hopin rozmowy
z rekruterkami, które opowiadały o otwartych rolach i odpowiadały otwarcie na pytania potencjalnych kandydatów. Wspaniałym
podsumowaniem trzydniowego wydarzenia
są rysunki Agnieszki Halamy. Agnieszka
w wizualnej formie oddała najważniejsze
rzeczy, które na pewno każdy uczestnik powinien wynieść z tegorocznej konferencji.

kciuki, żeby tym razem wydarzenie mogło
odbyć się już w tradycyjnej formie, na żywo
we Wrocławiu.
Fot. PMI PC Wrocław Branch

dobrych liderów. Rafał Czarny, trener firmy
Inprogress, złotego partnera wydarzenia,
zgłębił dla nas temat Design Thinking. Sebastian Błaszkiewicz zabrał nas w filmowy
świat Alternatyw 4, uświadamiając, jakie
mogą być trzy nowe role każdego PM-a.
Basia Gubsch pokazała, jak komunikować
złe wiadomości, a Sebastian Pióro nauczył
nas, jak poradzić sobie z realizacją projektu, w którym pracuje BA (Business Analyst).
Paulina Maciboch odkryła przed nami, jak
skupić się w świecie miliona powiadomień,
jaka jest złota zasada produktywności oraz
jaka jest cecha ludzi, którym się chce. Na koniec pierwszego dnia Tomasz Piekot uświadomił nas, jak właściwy język może pomóc
zostać dobrym przywódcą.
Drugi dzień otworzyło wystąpienie wcześniej wspomnianej Aleksandry Przegalińskiej,
która wprowadziła nas do świata sztucznej
inteligencji. Radek Wyrzykowski pokazał,
czym jest pośpiech w podejmowaniu biznesowych decyzji. Marta Łukawska-Daruk
przekonała nas o sile podejścia Customer Experience w zarządzaniu projektami.
Charyzmatyczna Sylwia Królikowska zaprezentowała, jak praktycznie zarządzać
trudnymi emocjami w roli lidera, a Anna Girdziejewska z zespołu Disciplined Agile PMI
PC opowiedziała, czym tak naprawdę jest
to podejście. Dzień zakończyło wystąpienie
Adriana Sasina ze Szkoły Kierowników IT na
temat tworzeniu zaangażowanych zdalnie
zespołów.

Do zobaczenia za rok!
Gorące podziękowania w imieniu całego zespołu PMI PC Wrocław chcielibyśmy przesłać
szczególnie dla wszystkich prelegentów, prowadzącego Waldemara Dziwniela, licznych
uczestników oraz sponsorów, bez których
realizacja wydarzenia nie byłaby możliwa.
Dziękujemy firmom: Unity Group, Inprogress,
Inpost, Szkole Kierowników IT oraz partnerowi Casus Iuris Kancelarii Radców Prawnych.
Wszystkich miłośników koncepcji Management 360° pragniemy zaprosić na przyszłoroczne wydarzenie, które odbędzie się 20
i 21 października 2022 r. Trzymamy mocno
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Kornelia
Trzęsowska
Pochodzi z Wrocławia i pracuje jako Project
Manager w IT, co bardzo lubi – branża ta codziennie zaskakuje ją nowymi wyzwaniami.
Dodatkowo dużo przyjemności sprawiają jej
kreatywne i artystyczne zajęcia. Strefa PMI
jest dla niej przestrzenią, która pozwala łączyć
różne pasje w jednym miejscu oraz być na bieżąco z PM-owym światem. Czynnie wspiera
wrocławski oddział PMI.
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O projektach przy winie –
„Wieczór z PMI” w Poznaniu
Fotorelacja
Kolejna edycja cyklicznego wydarzenia Wieczór z PMI miała miejsce w czwartek, 7. października w restauracji Winestone w hotelu Mercure. To charakterystyczny i rozpoznawalny punkt
na mapie Poznania, miejsce wielu konferencji i spotkań biznesowych.
Było to kameralne spotkanie w formie moderowanej dyskusji na temat wyzwań Project Management Office w nowej rzeczywistości. Organizatorzy postawili sobie za cel integrację aktualnych
członków PMI PC oraz promocję członkostwa wśród liderów lokalnego biznesu. Wydarzenie rozpoczęło się wspólnym zdjęciem na dachu hotelu z widokiem na panoramę Poznania. Następnie,
dyskusja o aktualnych wyzwaniach project managera urozmaicona została obecnością profesjonalnego sommeliera, kipera i enologa w jednej osobie, który podzielił się z uczestnikami tajnikami
winiarskiego biznesu w autorskiej grze symulacyjnej pod nazwą Bitwa na kieliszki.
Monika Strachel
Zdjęcia: PMI PC Poznań Branch

STREFA PMI PC

Wspólnie o rozwoju –
spotkanie PMI PC Łódź Branch
Fotorelacja
„Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku” – w duchu tej myśli w czwartek
7. października odbyło się w Centrum Kreatywności Fabryka na terenie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej pierwsze spotkanie dla członków PMI PC z regionu łódzkiego.
Kameralne wydarzenie miało na celu odpowiedzieć na pytanie, jakie inicjatywy rozwojowe możemy realizować wspólnie w PMI PC. Pierwszą część spotkania poświęcono na pokazanie działań
i osiągnięć zespołu PMI PC Łódź Branch oraz wyzwań, jakie stoją przed zespołem wolontariuszy.
Druga część odbyła się w formule Round Table. Uczestnicy wspólnie generowali interesujące zagadnienia do dyskusji. Podczas rozmów i burzy mózgów doszło do kreowania rozwiązań i wymiany
doświadczeń. Całość okraszona była wspaniałym networkingiem i wymianą poglądów na różne
aspekty zarządzania projektami. Kolejne spotkanie tuż przed świętami!
Dawid Świątkiewicz
Zdjęcia: PMI PC Łódź Branch

Fot. PMI PC Oddział Warszawa

cję PMI Citizen Developer, mającą na celu
edukację z zakresu zarządzania projektami
NO-CODE/LOW-CODE, czyli platform służących do budowania profesjonalnych programów i aplikacji bez potrzeby programowania.
Certyfikacja pozwoli na dobór najlepszych
praktyk rozwoju projektów na dynamicznie
rosnącym rynku nowych technologii.
Jak widać, pomysłów nam nie brakuje, zapraszamy do współpracy i śledzenia naszych
mediów społecznościowych!
Aleksandra Dajerling
Dyrektor Zarządzająca PMI PC Warszawa
aleksandra.dajerling@pmi.org.pl

Fot. Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

STREFA PMI PC

#ŁączyNasPMI:
Warszawa
Nasz oddział, PMI PC Warszawa Branch
działa od 2007 r., a tworzą go wolontariusze, którzy swoją pasją do zarządzania
projektami dzielą się z innymi. Różne zawody, branże czy staż – te czynniki sprawiają, że od wielu lat z powodzeniem
realizujemy wydarzenia poświęcone nie
tylko zarządzaniu projektami, ale również
rozwojowi kluczowych kompetencji. Także w obszarach bliskim kadrom zarządzającym średniego i wysokiego szczebla oraz
przedsiębiorcom. Skupiamy społeczność
ludzi zainteresowanych rozwojem kompetencji zarządczych, budujemy wspólnotę
z osób z najróżniejszych branż.
W ciągu 14 lat przeprowadziliśmy wiele projektów, takich jak: Seminaria PMI PC Warszawa, Women in Project Management,
czy Project Management Kids Camp –
inicjatywa charytatywna, której celem jest
organizacja wakacyjnego wyjazdu dla dzieci
z domów dziecka. Zapewniamy im zarówno
wypoczynek, jak i wprowadzamy w przyjazny
sposób w tematykę zarządzania projektami.
Współpracujemy z biznesem, środowiskiem
akademickim i NGO. W 2021 r. wpisując
się w strategię PMI 4.0 zorganizowaliśmy
Talent Triangle Workshop for Beginners – cykl warsztatów on-line dla osób rozpoczynających swoją karierę w zarządzaniu
projektami. Celem wydarzenia było wsparcie
początkujących i ambitnych osób w rozwoju

58

ich kompetencji, niezbędnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami. Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy
ekspertów z wieloletnim doświadczeniem,
którzy przekazali uczestnikom podstawy
kompetencji zawartych w PMI Talent Triangle. PMI PC Oddział Warszawa wraz z Patronami wydarzenia przygotował wiele bonusów
przydatnych w dalszym rozwoju dla uczestników wydarzenia.
Wolontariusze oddziału warszawskiego zainicjowali również w ramach obszaru
edukacji projekt Badanie potrzeb uczelni,
który ma na celu zbadanie oczekiwań, jakie
w stosunku do PMI mają studenci oraz wykładowcy na kierunkach związanych z zarządzaniem projektami. Drugim projektem jest
Handbook dla studentów – opracowanie
przedstawiające krok po kroku, jak w praktyce zarządzać projektami.
Pamiętamy również o naszej integracji
i rozwoju zawodowym. Raz na miesiąc spotykamy się stacjonarnie, co stwarza okazję
nie tylko do rozmów stricte związanych z zarządzaniem projektami, ale przede wszystkim
integracji. Bierzemy udział w indywidualnie
zorganizowanych sesjach coachingowych,
konsultacjach CV czy dedykowanych szkoleniach. W przyszłym roku, w zależności od
panującej sytuacji, planujemy wrócić do
organizacji wydarzeń stacjonarnych, nie
rezygnując jednak z wydarzeń on-line. Będziemy także promować nową certyfika-

PMI PC Warszawa
Branch w liczbach:
14
+30
+100
1

lat działalności
wolontariuszy
seminariów i webinarów
edycja online Talent
Triangle Workshop dla
60 uczestników

Znajdź nas:

Fot. PMI PC Kujawsko-Pomorskie Branch

#ŁączyNasPMI:
Kujawsko-Pomorskie
Kujawsko-pomorski oddział PMI Poland
Chapter to jedyny w Polsce oddział zrzeszający pasjonatów zarządzania z całego
województwa. Są wśród nas amatorzy
i eksperci, specjaliści od marketingu, biznesu, IT czy edukacji, studenci i profesjonaliści. Od 2013 roku nieprzerwanie
realizujemy różnorodne projekty, organizujemy seminaria, dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz promujemy
dobre praktyki zarządzania projektami.
W portfolio oddziału znajduje się wiele ciekawych inicjatyw takich jak:
• Od Flow w zespole do Flow Portfolio Management System w firmie: seminarium
prowadzone przez dr. Jerzego Stawickiego,
uznanego eksperta z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i programami. Tematem poruszonym na seminarium
były między innymi zagadnienia takie jak
brak „panowania” nad różnymi pracami,
w których uczestniczymy, zbyt wiele pracy
w stosunku do możliwości realizacyjnych,
stale wpadające „wrzutki” i przerwania
rozpoczętej pracy oraz przybliżenie samego
zagadnienia flow managementu.
• Let’swarm – swarming: cykl spotkań
pt. Let’s swarm to sposób na rozwiązanie

osobistego wyzwania i współpracę z innymi praktykami. To efektywna platforma
dzielenia się wiedzą i cennym doświadczeniem w wąskim gronie. W ramach Let’s
swarm zaplanowane zostały trzy spotkania
o charakterze warsztatowym prowadzone
przez eksperta w dziedzinie zarządzania.
Dotychczas poruszone obszary to między
innymi Lean Management i Design Thinking. Tematyka kolejnych spotkań ustalana
jest na bieżąco w odpowiedzi na potrzeby
odbiorców.
• Start-Up Bydgoszcz online! Zarządzaj
swym projektem! (X edycja we współpracy z BARR): konferencja, która odbyła
się w maju 2021 r, skierowana została do
małych i średnich przedsiębiorców oraz
osób planujących założyć działalność
gospodarczą. Poruszanym zagadnieniem
było zarządzanie projektami w kontekście
wdrażania innowacji i prowadzenia własnego biznesu. Prelegenci udzielili wielu
cennych wskazówek oraz omówili najczęściej występujące błędy w zarządzaniu projektami i doradzili, jak się ich wystrzegać.
• Challenges of Project Management: Psychology, Team, Agile (2017 i 2018 rok):
wydarzenie przygotowane we współpracy
z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Strefa PMI, nr 35, listopad 2021, www.strefapmi.pl

• Junior Camp (III edycja): kolonie dla dzieci połączonych z nauką języka angielskiego
(2016-2018). Dzięki podjętej inicjatywie
dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej (w tym dzieci z rodzin zastępczych
i domów dziecka) wyjechały na kolonie
nad morzem połączone z nauką i zabawą.
Jedenastodniowy pobyt mijał na trzygodzinnych lekcjach języka angielskiego,
wypoczynku, lekcji podstaw zarządzania
projektami, a także fantastycznej zabawie. Środki na powyższy cel zebrano dzięki
pomocy sponsorów oraz organizacji warsztatów z obszaru Agile i symulacji rozmów
kwalifikacyjnych w języku angielskim.
• PM@Schools (II edycja): program skierowany do nauczycieli mający na celu szerzenie tematyki zarządzania projektami
i standardu PMI (2017-2018).
Powyższe inicjatywy nie powstałyby gdyby
nie ludzie – wolontariusze, sponsorzy, prelegenci oraz wiele innych osób, do których
skierowane są nasze działania, lub dzięki
którym kierować je możemy. Dlatego też
gorąco zachęcamy do dołączenia do zespołu
wolontariuszy, zasilenia szeregu sponsorów
lub dzielenia się wiedzą wraz z innymi prelegentami na kolejnych wydarzeniach.
Weronika Wydrzyńska
weronika.wydrzynska@pmi.org.pl

PMI PC KujawskoPomorskie Branch
w liczbach:
8

lat istnienia Oddziału.
Jesteśmy z Wami
od 2013 r.!

7

spotkań w ramach cyklu
Let`s swarm

2

edycje Konferencji
Challenges of Project
Management: Psychology,
Team, Agile

Znajdź nas:
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STREFA WYDARZEŃ

Zwinna wiedza i praktyka –
konferencja AgileByExample 2021
Magdalena Dobruk
Tegoroczna konferencja AgileByExample
2021 już za nami. 11. edycja tej największej i najważniejszej w Polsce konferencji
dotyczącej metodyk zwinnych miała miejsce w dniach 11-13 października i odbyła
się w tym roku w trybie online.
Organizatorzy wydarzenia postawili na
4 główne tematy, wokół których skupiały się
prelekcje i warsztaty.
• zwinność w czasach globalnych: jak
radzić sobie z rozproszonymi zespołami
czy różnymi strefami czasowymi;
• zwinne produkty vs zwinne projekty:
jak znaleźć równowagę, jak wypracować najlepszy model współpracy między
zarządzającymi (odpowiedzialnymi za
zakres, budżety, harmonogramy) a realizatorami produktu (odpowiedzialnymi za
jakość);
• agile vs black swans: wpływ zmian
klimatycznych, epidemii COVID i dużej
niepewności obecnych czasów na
zwinne zarządzanie;
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• perspektywa developera a agile: jak
znaleźć czas na programowanie w świetle angażujących i czasochłonnych ceremonii.
Tradycją ABE jest podział wydarzenia na
dwie części. Pierwsza to jednodniowe warsztaty Dojo. Druga część to dwa dni konferencji, podczas których o zwinności i ciekawych
przypadkach jej zastosowania opowiadają
prelegenci z całego świata.
Warsztaty Dojo organizowane są w małych grupach pod okiem doświadczonych
praktyków i trenerów. Podczas tegorocznego Dojo dwa warsztaty zostały najwyżej
ocenione przez uczestników. Pierwszy z najwyższą notą – Let’s define the Definition of
Done – to zajęcia prowadzone przez Rafała
Markowicza. Drugi to trening z Zuzanną Ilkiewicz i Bartoszem Juszczakiem
z Nobl9 – Evidence-Based Management as
practical way for improvements and agility.
Po praktycznych zajęciach miała miejsce
dwudniowa konferencja, na którą w tym

roku organizatorzy zaprosili czterech keynote’ów:

Roman Pichler: Tips for Effectively Applying
the Product Owner Role.
Roman Pichler jest światowej sławy ekspertem zajmującym się zarządzaniem produktami. Od 10 lat odgrywa wiodącą rolę
w rozwijaniu nowych praktyk, które pomagają zwinnym organizacjom i zespołom tworzyć dobre produkty.

Geoff Watts: Standardised Autonomy: Balancing self-organisation with organisational
alignment.
Geoff Watts to pochodzący z Wielkiej Brytanii autor, mówcą i podcaster. Geoff jest
trenerem zwinnego przywództwa i współtwórcą ORGANIC agility.

Jeffrey K. Liker jest profesorem inżynierii
przemysłowej i operacyjnej na Uniwersytecie Michigan oraz prezesem Liker Lean
Advisors, LLC. Jest autorem bestsellerowej
książki The Toyota Way i jest współautorem
dziewięciu innych książek o Toyocie, w tym
The Toyota Way to Service Excellence, Designing the Future oraz Toyota Way to Lean
Leadership.

Janet Gregory: Building quality into your
process and your product.
Janet Gregory jest trenerem testów zwinnych i konsultantem ds. procesów w firmie
DragonFire Inc. Specjalizuje się w pokazywaniu zespołom zwinnym, w jaki sposób
działania testowe wpływają na opracowanie
produktów dobrej jakości.

Jeff Liker: The Toyota Way and Software Development.

Poza wykładami keynote’ów AgileByExample 2021 gościło 27 innych prelegentów.
Najlepiej ocenionym wykładowcą został
J.B. Rainsberger. Trener i mentor profesjonalistów zajmujących się tworzeniem oprogramowania wygłosił wykład pt. Unlocking
the Awesome Power of Refactoring, w którym
podzielił się swoimi doświadczeniami z obszaru procesu refaktoryzacji w cyklu TDD.
Wykorzystując fakt, iż tegoroczna edycja
konferencji miała miejsce online, ABE zostało rozbudowane o wieczorny track amerykański. Organizatorom udało się zaprosić
do rozmowy z uczestnikami wydarzenia
wyżej wymienionego J.B. Rainsbergerga oraz
Karaleise (blogerkę zajmująca się analityką
biznesową).
Nad wyborem prelegentów wydarzenia od
lat czuwa Rada Programowa ABE, w składzie
której w tym roku znaleźli się: Adam Michalczyk, Andy Brandt, Ania Przybyszewska,
Bartek Janowski, Ewa Koprowska, Izabela Goździeniak, Kate Hobler (Terlecka),
Krystian Kaczor, Mateusz Srebrny, Paweł
Rzymkiewicz, Radosław Orszewski, Tomasz Wykowski.
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Organizatorem konferencji AgileByExample
jest agencja digitalowa Superskrypt, a zespół organizacyjny swoim wsparciem zasilili: Ania Przybyszewska, Emilka Bojańczyk,
Kacper Białkowski, Maciek Jakóbczyk,
Volha Darashkevich, Kasia Sztarbała, Maciek Turczyniak, Magda Dobruk, Mateusz
Srebrny, Paweł Rzymkiewicz, Piotr Burdyło.
Partnerami tegorocznej edycji AgileByExample byli: Agile3M, Agile Polska, AgilePoznań,
AgileWarsaw, ALE Kraków, Crossweb, Fundacja Zwinność, Management 3.0, Nussknacker, ProCognita, Strefa PMI, Women
In Technology, Zwinna Łódź. Sponsorami
wydarzenia byli PKO Bank Polski, Demant,
Santander Bank Polska S.A., KMD Poland,
Podpunkt, Grupa PZU oraz Appsilon.
Więcej informacji na:
agilebyexample.com

Magdalena
Dobruk
Członkini zespołu organizacyjnego AgileByExample, odpowiedzialna za współpracę z partnerami i sponsorami ABE.
Współzałożycielka dwóch firm: agencji cyfrowej Superskrypt i studia projektowego Podpunkt. Na co dzień rozwija jeden z najlepszych
w Polsce zespołów projektowych, jest odpowiedzialna za relacje z klientami, dyrekcję
kreatywną projektów i ich zarządzanie. E-mail:
mdobruk@superskrypt.pl
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Fot. Michał Karelus, Paweł Karelus

STREFA STUDENTA

Zarządzanie na piasku
Michał Karelus
Miliony ziarenek, hektolitry wody i tłumy
turystów, a pośród nich ratownicy. Brzmi
znajomo? Wielokrotnie mieliśmy okazję
obserwować jak słoneczny patrol czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Czy
kiedykolwiek zastanawialiśmy się jak
wygląda organizacja pracy w zespołach ratowniczych? Czy ktoś czuwa nad tym, aby
wszystko przebiegało sprawnie i bezpiecznie? A w końcu, co ratownictwo ma wspólnego z zarządzaniem projektami? Artykuł
uchyla rąbka tajemnicy i odpowiada na te
i wiele innych pytań, które zawsze chcieliśmy zadać, ale nigdy nie było okazji.

żywy ratownik! Woda, fale, wiatr, meduzy –
z każdej strony czyhają mniejsze lub większe
zagrożenia. Jak w sytuacji krytycznej zachować zimną krew, nie poddać się emocjom,
tylko działać wedle ustalonego schematu?
Jak skoordynować pracę kilku osób, jak się
komunikować, rozdzielać zadania, gdy jest
na to zaledwie kilka sekund? Tu potrzebny jest superbohater, który stanie na czele
zespołu i poprowadzić go do zamierzonego
celu – ratowania ludzkiego życia.

Nadrzędnym celem ratownictwa wodnego
jest zapewnienie bezpieczeństwa odpoczywającym plażowiczom. Sprawienie, by czuli
się pewnie i wiedzieli, że ktoś nad nimi czuwa. To także bezpieczeństwo tych, którzy
w najtrudniejszej chwili pobiegną do wody
by uratować ludzkie życie. Dobry ratownik to

W świecie biznesu żaden projekt nie zostanie
zrealizowany bez kierownika projektu. To on
odpowiada za planowanie, koordynację działań i zarządzanie całym zespołem. Podobnie jest na plaży. Funkcję project managera
w zespole ratowniczym pełni osoba nazywana szefem wieży. Każdego dnia staje on w ob-
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Superbohaterowie
istnieją

liczu morza wyzwań. To do jego obowiązków
należy czuwanie nad przebiegiem pracy,
organizacja stanowisk ratowniczych, a także dobór ratowników do pełnienia różnych
funkcji. Praca szefa wieży zaczyna się na długo zanim pierwsi plażowicze rozbiją parawany
na piasku. Organizuje on odprawę, rozdziela
zadania i nadzoruje proces rozkładania stanowiska. Lista czynności niczym nie różni się
od środowiska projektowego. Zastosowane
są tylko inne metody i narzędzia, by osiągnąć
sukces w projekcie zwanym życie. To właśnie ten istotny aspekt sprawia, że projekty
dotyczące ratownictwa, mają największy
priorytet, bez możliwości najdrobniejszych
opóźnień. Czy można zatem nazwać ratowników superbohaterami? Można, a nawet trzeba, zwłaszcza gdy stawką jest ludzkie życie.
Szczególne zadanie należy tu do szefa wieży,
który przed rozpoczęciem projektu powinien
przeprowadzić dobry wywiad środowiskowy,
odbyć rozmowę z każdym ratownikiem, za-

pytać o samopoczucie i realnie ocenić jego
gotowość do działania. Każdy jest inny, stąd
manager musi mieć w sobie pierwiastek psychologa, a zarazem posiadać kompetencje
miękkie, aby zrozumieć cechy jednostki.

Jak ogień w wodę
Czy da się toczyć walkę o ludzkie życie bez
empatii? Czy po kilku akcjach ratownik wpada w rutynę i nie robi na nim wrażenia ludzkie
cierpienie? Z punktu widzenia plażowiczów,
może się wydawać, że ratownik wydający
stanowcze polecenia to osoba żądna władzy.
Jednak tylko w taki sposób jest on w stanie
panować nad tłumem i osiągnąć nadrzędny
cel. W sytuacjach stresowych ludzie reagują
różnie. Niektórzy podporządkowują się bez
słowa, bezwładnie poddając się ratownikowi, a inni w panice potrafią pociągnąć go
ze sobą na dno. Tu właśnie kluczową rolę
odgrywa zaufanie do swojego zespołu. Jak
bowiem wbiec do wody bez pewności, że
reszta zespołu nam pomoże? Niczym kierownik projektu, szef wieży powinien dbać
o dobre relacje wśród członków swojego
zespołu. Istotne jest, by stworzyć atmosferę
pracy, w której każdy bezgranicznie sobie ufa
i w sposób odpowiedzialny przyznaje się do
swojego aktualnego „100% możliwości”.
Czy zawsze sprawdza się zasada rządzenia
twardą ręką? Lider zawsze ma ostatnie słowo.
W końcu to on odpowiada za pracę ratowników. Jednak to „ostatnie słowo” powinno być
wypracowane razem z pozostałymi członkami zespołu. Ważne jest, by ratownicy czuli się
dobrze i odczuwali ze sobą silną więź. Można
to osiągnąć poprzez dbanie o komunikację
i wymianę opinii z całym zespołem. Najważniejsza jest szczerość i traktowanie każdego
na równi. Pozwala to na zoptymalizowanie
pracy, co przekłada się na bezpieczeństwo
i sukces!

„Masz sekundę, myśl
logicznie”
Czy w sytuacji kryzysowej da się logicznie
myśleć? Czy decyzje podejmowane w ułamkach sekund zawsze będą trafne? Zachowanie trzeźwego myślenia jest krytyczne
w momencie odbywającej się akcji, pomimo wysokiego zastrzyku adrenaliny. Jak nie
zwariować, gdy wokół dzieje się tak dużo?
Pomaga w tym lessons learned. Wyciąganie
wniosków i analiza poprzednich zdarzeń jest
clou udanej akcji. Każde zdobyte doświadczenie przekłada się na coraz mniejszy stres

i wzrost umiejętności zespołu. Ratownicy
zawsze starają się znaleźć czas, by dokonać
zespołowej analizy i podsumować działania.
Utrwalają dobre zachowania, zapamiętują
i wdrażają je przy kolejnych akcjach. A gdy
coś poszło nie tak, to wracają do tego jeszcze
raz i ćwiczą podczas treningu. Bez stresu, bez
ludzkiego życia na szali. W ten sposób dbają
o to, żeby podobny błąd nie powtórzył się już
nigdy przy prawdziwej akcji.

Gotowi...
Kolejny dzień na plaży to nudny proces czy
unikalny projekt? Przecież codziennie rano
świeci słońce, wieje wiatr, a na wodzie kłębią się fale. Czym różni się dziś od wczoraj,
a jutro od dziś? Diabeł tkwi w szczegółach.
Wszystko zależy od warunków atmosferycznych i sytuacji na kąpielisku. Jednego razu
możemy spokojnie bawić się na falach, a za
chwilę te same fale mogą nas rzucić na falochrony i sprawić, że nie będziemy w stanie
samodzielnie wyjść z wody. Jest to sytuacja
identyczna, jak w przypadku zarządzania
każdym projektem. Z pozoru te same etapy, schematy i te same narzędzia, a jednak
w środku dzieje się zawsze coś innego. Każdy
dzień musi wyglądać tak samo, tak jak projekt – rozpoczynać, przebiegać i kończyć się
w określonym czasie.

Do biegu… Start!
Czas rozpocząć wyścig! Prowadzenie obserwacji, podejmowanie interwencji i udzielanie
pomocy to najważniejsze zadania w pracy
ratownika. Z kolei najważniejszym zadaniem szefa wieży jest nadzorowanie pracy
i interweniowanie, gdy coś idzie niezgodnie z planem. Ciągła obserwacja zmiennych
warunków atmosferycznych i sytuacji na
kąpielisku, kontrola pracy oraz samopoczucia pozostałych członków zespołu to chleb
powszedni dla managera na piasku. Ale to
nie tylko tyle... bo oprócz swojego zespołu,
należy współdziałać z sąsiednimi zespołami. Każdy zespół w określonych odstępach
czasu przekazuje za pomocą radiołączności
informacje na temat realizowanego projektu. Zawierają one wszystko co istotne,
bez zbędnego rozgadywania się – obecne
warunki, liczbę osób na plaży, ewentualne
zagrożenia. Komunikaty muszą być jasne
i konkretne, jak raporty w projektach. A co,
gdy u sąsiadów rozpoczyna się akcja? Wtedy
kierownicy wież w skoordynowany sposób
wysyłają posiłki.

Strefa PMI, nr 35, listopad 2021, www.strefapmi.pl

Projekt musi się udać!
Środek słonecznego dnia i nagle w powietrzu
rozchodzi się dźwięk trzech krótkich gwizdków, a flaga na wieży zmienia się z białej na
czerwoną… Rozpoczyna się najtrudniejsza
część projektu – akcja ratownicza. Dobry
zespół, na ustaloną komendę, bez zbędnych
słów zaczyna działać. Każdy zna swoje obowiązki i wie co ma robić. Jest to zasługa dobrego przygotowania zespołu i komunikacji,
o którą zadbał manager. Ratownicy – pływacy wbiegają do wody, na brzegu szykowany
jest sprzęt medyczny, z sąsiadujących stanowisk nadchodzi wsparcie. Wszystko koordynuje szef wieży, w trybie helicopter view.
Odpowiada również za dopełnienie wszelkich
formalności i kontakt z zewnętrznymi jednostkami, takimi jak policja czy pogotowie.
Koniec walki z czasem – akcja została zakończona, ale projekt musi trwać dalej. Nie
ma czasu na odpoczynek, wszyscy w trybie
natychmiastowym wracają do swoich zadań,
a na barkach szefa wieży leży obowiązek
sporządzenia dokumentacji z przeprowadzonej akcji. A gdzie w tym wszystkim lessons
learned?

Meta
Odgwizdanie flagi i ściągnięcie jej z wieży
oznacza koniec pracy, jednak to nie oznacza,
że projekt został zakończony. Został jeszcze
jeden bardzo ważny element – podsumowanie. Zespół analizuje „wyścig” tak aby kolejny dzień był jeszcze lepszy. Na koniec z ust
kierownika projektu musi paść słowo „dziękuję” – tak buduje się poczucie spełnienia,
zaufania i silne relacje w zespole.
Ratownictwo wodne jest jednym wielkim projektem, a sprawne zarządzanie
zespołem i współpraca ratowników pozwala chronić to co najważniejsze: ludzkie życie.

Michał
Karelus
Ratownik wodny, sternik motorowodny. Od
12 roku życia odnajduje się w ratownictwie
wodnym, swoje doświadczenie nabywał nad
rzeką Wisłą oraz w kąpieliskach nadmorskich,
gdzie następnie pełnił funkcję szefa wieży.
Obecnie jest studentem Politechniki Warszawskiej. W wolnym czasie uwielbia się wspinać i fotografować koncerty.
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Indywidualna
ścieżka MBA
Malwina Szopa

Czy można
pracować krócej,
a efektywniej
Roksana Studzińska
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W swojej biblioteczce mam już książki, które są
skarbcem wiedzy. Ta pozycja zdecydowanie trafia na
tę samą półkę, gdyż jest niewątpliwie największym
zbiorem informacji o prowadzeniu biznesu, z jakim do
tej pory się spotkałam.
Josh Kaufman napisał kompendium wiedzy dla
każdej osoby, która chce założyć firmę. Nieważne,
czy jest to człowiek po studiach ekonomicznych,
MBA, czy jest to osoba, która nie ma pojęcia o biznesie, ale ma świetny pomysł i chce go zrealizować.
Nie musisz posiadać kilku pozycji, które skupiają się
na poszczególnych aspektach, bo w tej książce znajdziesz wszystkie zagadnienia, wraz z proponowanymi
metodykami, narzędziami i wskazanymi zależnościami. Dzięki temu, że autor pokazuje zagadnienia jako
ciąg naczyń połączonych, wiesz na czym się skupić
i co się stanie jak nie podejmiesz konkretnego tematu.
Książka składa się z 11 rozdziałów. W rozdziale
pierwszym autor pokazuje swoją drogę w biznesie,
pisze o swoich osiągnięciach i upadkach, pokazuje

wartości, przez marketing, sprzedaż, dostarczanie
wartości, finanse, ludzki umysł, pracę ze sobą i z innymi oraz rozumienie, analizowanie i doskonalenie
systemów. Autor porusza zarówno tematy związane
z kompetencjami miękkimi jak i twardymi, prowadząc
czytelnika przez kolejne zagadnienia. To co dla mnie
jest istotne to to, że autor nie ucieka od trudnych zagadnień (jak na przykład finanse), ale jasno i klarownie
podkreśla, czego nie ujął w książce i jakie elementy
czytelnik powinien uzupełnić. Co więcej poleca konkretne pozycje, którymi powinien się zainteresować.
Każdy rozdział składa się z opisu zagadnienia, wskazówek z życia autora, wskazania konkretnych narzędzi, metodyk oraz przewidywanych efektów, które
czytelnik powinien osiągnąć.
Jedno zagadnienie pozostaje dla mnie tajemnicą,
a jest niezwykłym osiągnięciem autora. Tematyka
pozycji jest trudna, ciężka i skomplikowana, a autor
napisał ją niezwykle przystępnym językiem, który
zrozumie każdy.

jakie popełnił błędy, jakie miał złudzenia i co osiągnął
dzięki wytrwałości. Osobiście polecam przeczytanie
tego rozdziału na końcu. Wtedy czytelnik lepiej zrozumie, które elementy pominął i jakie zagadnienia
z książki pomogą wyeliminować popełnione przez
autora błędy.
W kolejnych rozdziałach autor skupia uwagę na
poszczególnych elementach biznesu: od kreowania

Polecam książkę każdej osobie, która myśli o uruchomieniu własnego biznesu, oraz tym, którzy już uruchomili i chcą go bezpiecznie rozwijać.

Tim Ferriss to amerykański przedsiębiorca i inwestor.
W jego biogramie możemy przeczytać, że był zaangażowany w rozwój takich firm jak Facebook, Uber
czy Duolingo. Ferries prowadzi blog https://tim.blog/,
podcast The Tim Ferriss Show, ma kanał na YouTube
https://www.youtube.com/timferriss, a jego książki
otrzymały miano bestsellera, w tym ta, poświęcona
czterogodzinnemu tygodniowi pracy. Książka weszła
na listę najlepiej sprzedających się książek Wall Street Journal i New York Times.
Timothy Ferriss szerzy idee zmiany sposobu, w jaki
współczesne społeczeństwo podchodzi do swojej
pracy. Zamiast 40 godzin tygodniowo (lub więcej)
proponuje on krótkie, acz intensywne i efektywne
bloki, które mają zwiększyć naszą wydajność i zapewnić więcej wolnego czasu. Główne zasady proponowane przez autora dotyczą takich elementów jak:
realne wyznaczanie celów, zarządzanie sobą w czasie, delegowanie zadań, które mogą być wykonywane przez kogoś innego, automatyzacja i mobilność
(w tym praca zdalna), czy eliminacja dystraktorów,
które negatywnie wpływają na nas i naszą pracę. Ferriss duży nacisk kładzie na Zasadę Pareto (20% działań
generuje aż 80% efektów), Prawo Parkinsona (pilne
zadania nie zawsze są ważne), budowanie list TO
DO oraz priorytetyzację zadań i skupianie się tylko
na tych elementach, które faktycznie przybliżają nas
do celu. Ponadto autor wspomina o pozytywnej i ne-

Josh Kaufman, Indywidualny Program MBA. Rozwiń
praktyczne umiejętności biznesowe, MT Biznes, Warszawa 2021, s. 543

gatywnej roli stresu, oraz o radzeniu sobie z oporem
wobec zmiany. Ferriss w swoich książkach przyjmuje
coachingowe podejście i zachęca do robienia ćwiczeń oraz prowadzenia własnych analiz (w poradniku
można znaleźć pogłębione pytania, które nam w tym
pomogą). Co więcej autor przybliża nam historię konkretnych osób oraz ich komentarze odnośnie tego, co
zmieniło się w ich pracy zawodowej, po tym jak wdrożyli wybrane elementy proponowane w poradniku.
Książka Tima Ferrissa wpisuje się w trwającą od kilku lat dyskusję nad 32-godzinnym tygodniem pracy.
The 4-Hour Workweek nie jest gotową receptą, a tytułowe 4 godziny w polskich realiach są często niemożliwe, jednakże zmiana naszego podejścia może
skutkować zmianą stylu pracy oraz pozytywnie wpłynąć na życie prywatne. Na blogu Ferrissa możemy
znaleźć ciekawe inspiracje dotyczące narzędzi, które
wspomagają zwiększenie wydajności oraz wspierają
zarządzanie czasem, możemy także użyć gotowych
rozwiązań przygotowanych przez autora, na przykład
jak poradzić sobie ze zbyt dużą ilością e-maili.

Timothy Ferriss, The 4-Hour Workweek: Escape 9-5,
Live Anywhere, and Join the New Rich, Random House,
New York 2011, s. 500

Wiecznie
opóźnione
zarządzanie
projektami IT
Kornelia Trzęsowska

Dobitnie tykający zegar, palące do czerwoności deadline’y, bombardujące telefony od rozwścieczonego
klienta, zdemotywowany zespół, łatający funkcjonalności, żeby tylko projekt zmieścił się w czasie.
Dołączając do branży IT, byłam przekonana, że
wszystkie historie przekazywane przez znajomych
o opóźnieniach w projektach to w większości wyolbrzymione mity. Rzeczywistość boleśnie uświadomiła mnie, że to nie są bajki. Wieczne opóźnienia.
Zarządzanie projektami IT przeprowadza nas przez
meandry aspektów projektu, o których bardzo rzadko
mówimy głośno. Dlatego uważam, że książka powinna być obowiązkową lekturą dla każdej osoby, należącej do świata IT.
Marcin Dąbrowski chce nam pokazać, jak kluczowe w zarządzaniu projektami jest docenienie w ich
realizacji czynnika ludzkiego. Technologia sama
w sobie, owszem, płata figle, ale to od nas zależy, jak
zarządzamy daną sytuacją. Dbanie o terminowość
projektu zaczyna się już na etapie sprzedaży, o czym
wiele firm zapomina, wymagając od project managerów iście magicznych umiejętności. Autor daje
w swojej książce konkretne wskazówki, jak działać,
kiedy wszystko w projekcie wali się i pali, a my dwoimy się i troimy, jak zarządzić kryzysem. Wszystko to
poparte jest jego potężnym doświadczeniem w project managementowej materii.

Żyj w stylu
lean
Malwina Szopa

Jesienne wieczory to idealny czas, żeby przeczytać
lekką i przyjemną książkę. Taką książką jest właśnie
Lean. Droga do minimalizmu Tomasza Króla. Książka
jest dla mnie pewnego rodzaju kontynuacją lektury
Lean management po polsku, w której można zapoznać się z zasadami lean i przeczytać o dobrych
i złych praktykach pracy w lean. W tej pozycji możesz
przeczytać jak w życiu prywatnym wprowadzić lean.
Książka składa się z 33 krótkich, ale konkretnych
rozdziałów, w których autor przedstawia kolejne
aspekty prywatnego życia Mirka i jego rodziny. Mirek
jest trenerem, który w pewnym momencie stwierdza, że:
• ma za dużo dodatkowych obowiązków, przez które nie rozwija się w kierunku, który go interesuje,
• ma za duży dom, za dużo samochodów, za dużo
rzeczy, których wcale nie potrzebuje,
• może żyć inaczej, skupić się na tym co dla niego
i jego rodziny jest ważne, a nie rozpraszać się kwestiami materialnymi, które generują stres i dodatkowe zadania.
W trudach wdrożenia leanu w jego życiu i jego rodziny dzielnie wspiera go żona i dzieci, a czytelnik
po kolei widzi, w jaki sposób wdrażają zmniejszenie
ilościowe gadżetów wokół siebie, jak optymalizują
procesy (oj wiem, nie brzmi to jak kwestia życia prywatnego – a jednak), żeby na końcu dowiedzieć się
jak całościowo zmieniło się ich życie i dlaczego takie
zmiany polecają.

Strefa PMI, nr 31, listopad 2020, www.strefapmi.pl

Książka Marcina Dąbrowskiego jest tak naprawdę
przeznaczona dla przedstawiciela każdej roli, która
należy do świata projektu IT – zaczynając od sprzedawcy, obiecującego klientowi magiczny termin, po
strażnika całego zamieszania, jakim jest project
manager, dbającego o waleczny zespół developerski,
kończąc na kluczowej roli w całym tym ekosystemie,
czyli kliencie. Bez właściwego zrozumienia specyfiki
projektów IT ciężko uzyskać skuteczną współpracę ze strony klienta z dostawcą projektu. Wieczne
opóźnienia. Zarządzanie projektami IT pokazuje, jak
szeroka jest perspektywa zależności występujących
w tej branży, dając pomysły, jak edukować klienta,
żeby stał się naszym sprzymierzeńcem. Przedstawiciele innych branż z pewnością dowiedzą się podczas
lektury o wielu uniwersalnych regułach świata project managementu, na które wcześniej nie zwracali
uwagi.

Marcin Dąbrowski, Wieczne opóźnienie. Zarządzanie
projektami IT, Helion, Gliwice 2021, s. 240

Jako czytelnik muszę jasno stwierdzić, że to co przeczytałam jest oczywiste… ale trudne do wykonania.
Każdy z nas pewnie niejednokrotnie myśli: mam
za dużo ubrań, mnóstwo małych zadań rozprasza
mnie i powoduje, że nie mogę się skupić na tym, co
istotne, a jednak nic z tym nie robimy. Brniemy dalej,
ciągnąc coraz większy ciężar ze sobą. Mirek umiał
powiedzieć dość i umiał zmobilizować siebie i swoich bliskich do zmian. Mnie również zmobilizował. Po
powrocie z urlopu zrobiłam mapę stanu teraźniejszego, przejściowego i przyszłego dla zadań z pracy.
Efekt? Wyeliminowałam 5 godzin bezsensownej
pracy tygodniowo. Mało? Dużo? Myślę, że to dopiero
początek, po miesiącu zmian – jestem zadowolona.
Dlatego polecam książkę i wprowadzenie w życie
zmian, o których pisze Mirek. Czy na pewno książka
jest dla każdego? Tak, bo autor jasno zaznacza, że
życie w stylu lean musisz dostosować do siebie. Nie
musisz żyć jak mnich, który oprócz 4 ścian w domu
i materaca nie ma nic. Chodzi o to, aby to, co robisz
i co posiadasz rozwijało cię w tym kierunku, który
ciebie interesuje, a nie żeby cię przytłaczało i wywoływało stres.

Tomasz Król, Lean. Droga do minimalizmu, Helion,
Gliwice 2020, s. 140

65

Fot: Agile Corporate

STREFA FELIETONU

Projekt: MANAGER

Zdalne utożsamianie
Kinga Matysiak
Wiele osób zastanawia się co jest najważniejsze w motywowaniu, kiedy zespół jest zdalny.
Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli nie mamy
takiego doświadczenia wcześniej, by pracować zdalnie. Nagle okazało się, że jesteśmy
rozproszeni, samotni przed swoimi monitorami i zupełnie nieświadomi jak utrzymać zaangażowanie ludzi, których zaangażowania
potrzebujemy teraz jak nigdy wcześniej.
Można myśleć nad różnymi formami motywacji, czytać wielkie teorie i próbować je
wdrażać w życie, ale niewiele zmieni się, jeśli
pracownicy nie będą czuli pewnej jedności
z firmą. Utożsamianie się traktuję bardzo
poważnie i jako jedną z kluczowych rzeczy
w organizacji. Bo może być ciężko, może być
różnie, ale to jak w związku – im większa
odległość psychiczna, tym niedługo większa
odległość fizyczna – w sensie rozstania.
Jak utrzymać zaangażowanie mimo braku fizycznego kontaktu?
1. Rozmawiaj ze swoim zespołem codziennie,
przywitaj się z nimi z rana, pożegnaj na ko-

66

niec dnia. Bądź, by wiedzieli, gdzie mają się
zgłosić w razie problemu.
2. Niech wiedzą, że patrzysz na ich pracę i jest
ona dla Ciebie ważna. Co z oczu to z serca,
ale niech wiedzą, że to co robią daje wartość, a nie jest po prostu tym, co zostało
zlecone i zaraz zostanie zapomniane.
3. Pamiętaj o każdym w ramach działań organizacji, by każdego zaprosić, poinformować
o planowanych eventach, niech nikt się nie
czuje pominięty.
4. Fajnie, gdy ludzie korzystają ze szkoleń
i jeszcze opłacają je sami… dla firmy fajnie, ale nie do końca. Firma na tym mimo
wszystko traci. Jeśli muszę kupić sobie
szkolenie w ramach rozwoju kompetencji zawodowych, to czemu mam to robić
na chwałę obecnej firmy? Równie dobrze
mogę znaleźć sobie firmę, która mi to opłaci i jeszcze podziękuje, że chcę się szkolić.
5. Nie udawaj, że nie widzisz problemów
i konfliktów. Pomagaj je rozwiązywać, ułatwiaj ludziom pracę. Bądź wystarczająco
blisko, by widzieć, gdy coś się dzieje złego.

6. Nie bój się zareagować, gdy pracownik
zrobi coś nagannego. Motywowanie, to
również, a może przede wszystkim stawianie granic, nadawanie formy i pilnowanie
zasad.
W sumie… rób to, co dobry lider robi stacjonarnie, tylko… rób to zdalnie. Masz do tego
narzędzia. Nic nie tłumaczy zaniedbań.

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

dr Jerzy Stawicki
Źródło: J. Stawicki
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Zarządzanie systemem
jest wszystkim
Jerzy Stawicki
Parafrazując generała Eisenhowera powiedziałbym: „Zarządzanie projektem jest niczym,
zarządzaniem portfelem projektów i prac jest
wszystkim”.
Dlaczego tak sądzę? Odpowiedź jest prosta.
W firmach projektowych, realizujących projekty na rynek, przy zmienności zarówno w projektach, jak i zmienności strumienia zamówień
bez zarządzania na poziomie portfela zbioru
prac będzie niezłe zamieszanie (co zresztą obserwuję od dawna w praktyce).
W innych firmach (np. banki, telekom) gdzie
projekty powinny być narzędziem realizacji
strategii firmy, bez zarządzania na poziomie
portfela zbioru prac też będzie niezłe zamieszanie, choć dotyczące – w części – nieco innych zagadnień.
No dobrze: nieco przesadziłem z tym „jest
niczym”. Na pewno zarządzanie projektem jest
ważne, lecz – moim zdaniem – jako uzupełnienie zarządzania portfelem projektów i prac,
które stanowi swego rodzaju „mózg” działalności projektowej firm.
Ta prowokacja dotycząca zestawienia zarządzania projektem i zarządzania portfelem
to jednak tylko pretekst do zwrócenia uwagi
na znacznie szersze zagadnienie i znacznie
większy problem w zarządzaniu, nie tylko projektami. Na problem braku myślenia i działania
systemowego wśród decydentów, jak i kadry
zarządzającej – menedżerów zespołów, a także kierowników projektów. Na bardzo częsty
brak zarządzania systemem. Żyjemy przecież
w świecie określanym akronimem VUCA, pełnym między innymi złożoności i niepewności.

W świecie złożonych systemów – mających
cel i zbiór powiązanych elementów. Systemem jest zarówno kilkuosobowy zespół, systemem jest firma, systemem jest też zbiór
projektów, programów oraz innych prac realizowanych w firmie. System wymaga – surprise, surprise – systemowego, całościowego,
niektórzy mówią: holistycznego spojrzenia,
umożliwiającego zobaczenie dużego obrazka
(angielskie „big picture”).
Brak myślenia systemowego jest niezwykle obrazowo opisany w tzw. „efekcie kobry”,
związanym ze sposobem walki urzędników
Imperium Brytyjskiego z plagą kobr w Indiach
w XIX wieku, prowadzącym do zupełnie innych
rezultatów niż planowane. Opis przebiegu tej
walki łatwo znajdziecie w sieci.
Jeśli więc zarządzam systemem – a takie
powinno być przecież zadanie każdego menedżera – to muszę rozumieć ten system, rozumieć jego cel, jego elementy oraz powiązania
między tymi elementami. Więc jeśli zarządzam
systemem projektowym, obejmującym wiele
projektów i pracujących w nim wielu ludzi, to
najpierw muszę określić cel systemu, później
zaś określić jego składowe i współzależności.
System – jak napisałem na początku: „jest
wszystkim”. Jeśli jednak nie widzę całości, nie
zdefiniowałem celu, to spowodowałem, że kierownicy projektów w mojej firmie starają się
zarządzać – najlepiej jak umieją – poszczególnymi projektami, jak pojedynczymi elementami
systemu. Z jakim skutkiem? Myślę, że doskonale je znacie, a wielu z Was doświadczyło braku myślenia systemowego w środowisku wielu
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projektów na własnej skórze. Znacie przecież
na co dzień: ciągłe zmiany priorytetów, nierealne, przychodzące „z góry” deadline’y, ciągłą
walkę o zasoby i wiele innych równie negatywnych biznesowo i motywacyjnie zjawisk.
To tylko jeden z przykładów ilustrujących
skupienie się na elementach, a nie na systemie.
Z mojego doświadczenia pracy z menedżerami
mogę podać kolejne przykłady takiego lokalnego myślenia i związanej z nim tzw. „lokalnej
optymalizacji”. „Efektywne”, czyli stuprocentowe wykorzystanie czasu pracy pracownika.
Optymalizacja fragmentu procesu biznesowego. Skracanie czasu realizacji pracy programistów, bez zwrócenia uwagi na cały cykl: od idei
produktu do dostarczenia klientowi – to tylko
niektóre przykłady braku podejścia systemowego w firmach.
Natomiast zarządzanie systemem pozwoli
na globalną optymalizację, na efektywną pracę
w projektach i efektywną pracę pracowników
liniowych. Zarządzanie systemem jest więc
wszystkim.
Warto więc sięgnąć po różne techniki zarządzania systemowego, jak na przykład diagramy
analizy systemowej, pozwalające na opisanie
funkcjonowania systemu i zależności między
jego elementami. Są one już zresztą wykorzystywane w świecie biznesu, jak i świecie zarządzania produktami; opis ich wykorzystania
w świecie zwinnym znajdziecie np. w książkach Craiga Larmana i Basa Vodde.
I tak wychodząc od tezy, że „zarządzanie
projektem jest niczym” doszliśmy do holistycznego myślenia o zbiorze projektów, odkrywając po drodze, że zarządzanie systemem
jest wszystkim.
Jak na krótki felieton, to zadziwiająco długa
droga. Chyba warto było ją odbyć?

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem
w obszarze zarządzania projektami, programami
i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń i trener oraz
konsultant i coach w tych obszarach. Promotor praktycznego łączenia metod tradycyjnych,
zwinnych (Agile), Lean Management, łańcucha
krytycznego w zarządzaniu projektami a także
nowoczesnych metod i technik zarządzania, jak
Kanban, Lean, Management 3.0 czy OKR.
Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych metod
zarządzania, upełnomocniania zespołów i samoorganizacji. Od 18 lat (od 2003) wraz z gronem
współpracowników działa pod marką JS PROJECT; wcześniej pracował m.in w SAP Polska, ICL
Poland, Siemens-Nixdorf.
Współtwórca Akademii Per Se (perse.pl) – programu kursów on-line z zakresu zwinnego zarządzania projektami, produktami i pracami.

67

Fot. Johannes Plenio z Pexels
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Jesienne zmagania Project
Managera
Życie Project Managera nie jest usłane
różami. Zwłaszcza, gdy tych róż w przyrodzie brakuje tak, jak to się dzieje jesienią.
Właśnie, jesień… i nie chodzi nam o cudowne babie lato, kiedy łagodne promienie
słońca podkreślają soczystą czerwień i złoto na drzewach, na skórze czuć przyjemny
wietrzyk , a srebrne nici pająków unoszą się
w powietrzu. No dobra. Może zatrzymanie
się takiej nici na naszej twarzy jest irytujące,
ale nadal ten czas w przyrodzie jest piękny.
Po nim jednak następuje jesienna szaruga,
kiedy słychać pokrzykiwania wron i kruków,
niebo coraz częściej robi się stalowe, a jedyne intensywne kolory w naszym życiu, to te
na billboardach reklamowych.
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Fot. MART PRODUCTION z Pexels

Elżbieta Świtalska, Joanna Lampart

A jeszcze całkiem niedawno kąpaliśmy się
w ciepłym morzu, wędrowaliśmy wśród zieleni, w słońcu, narzekaliśmy na upał. Teraz
za tym upałem tęsknimy. Tęskni też nasz
zespół, który ślamazarnie wykonuje swoje
zadania, bo ucieka myślami do przyjemnych,
urlopowych wspomnień. Albo, o zgrozo,

uciekają rzeczywiście na wakacje do tych
cieplejszych krajów. Bo muszą odpocząć!
I jak tu dotrzymywać terminów? Przecież
Project Manager też chce wyjechać! Też
chce pić drinki nad basenem pod palmą, jednak nie ma takiej opcji – ktoś musi projekt
wykonać.
Praca jeszcze bardziej się komplikuje, gdy
nasz Project Manager ma dzieci. Dzieci jesienią wracają do szkoły. Co wtedy wybrać?
Nadrabianie zaległości w czasie nadgodzin
czy pomoc dziecku w odrabianiu lekcji? Nawet jeśli pociecha nie ma problemów w nauce, to może przeżywać, często intensywnie
różne dylematy i konflikty z rówieśnikami.
PM musi wtedy stanąć na wysokości zadania i zapewnić wsparcie, uczyć kompetencji

Fot. Fabiano Rodrigues z Pexels

Fot. Ola Dapo z Pexels

Jednak powyższe problemy wydają się niczym w porównaniu z sytuacją, gdy nasz
Project Manager lub jej/jego latorośl zachoruje – przecież jesień to chorobowa fiesta. Trzeba wtedy zająć się tą marudzącą,
osłabioną istotą, przeglądając jednocześnie
zdjęcia z jej wczesnego dzieciństwa tak,
aby pamiętać, że to stworzenie kiedyś było
urocze i słodkie, i że wcale nie masz ochoty
rzucić wszystkiego i wyjechać w Bieszczady.
W dodatku, nasz manager musi jak najszybciej dodzwonić się do lekarza, co utrudniają
ciągłe telefony z pracy i zajęta linia telefoniczna w przychodni. Bierzesz leki, przechodzisz na zdalne, w rozpaczy sięgasz po
poradniki i starasz się poukładać sobie życie,
tak by znaleźć upragnione szczęście, które
tak naprawdę jest tuż obok ciebie.

Kiedy już zasiądziesz w ulubionym fotelu ze
świeżo zaparzoną ulubioną kawą lub herbatą,
weź do ręki najnowsze wydanie Strefy PMI,
czytaj, rozwiąż krzyżówkę, spójrz na memy.
I spróbuj zatrzymać siebie i swoje pędzące
myśli. Choć na pięć minut. Bo jesienna szaruga czy senna przyroda po to właśnie są.
Tworzą klimat dla odpoczynku i spojrzenia
w głąb siebie. Spróbuj ominąć nakazy i zakazy, różne natrętne myśli, które siedzą w twojej głowie. Przypomnij sobie jesień z okresu
twojego dzieciństwa, jak wtedy ją przeżywałeś/przeżywałaś. Co w niej lubiłeś/lubiłaś? Czy było to skakanie po kałużach, czy
szuranie nogami w liściach, a może zapach
snującego się dymu z kominów, czy zapach
butwiejących liści (tak, niektórzy lubią takie
zapachy)?
Spróbuj odnaleźć w sobie ciekawe świata dziecko, które potrafi wszędzie dostrzec
okazję do zabawy i dla którego świat zawsze
jest kolorowy.

Skąd brać energię, gdy ciemno, szaro i zimno na zewnątrz i wewnątrz człowieka? Gdy
wstajesz i od razu chcesz z powrotem za-
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Fot. MART PRODUCTION z Pexels

snąć? Gdy pomimo suplementacji, nadal
brakuje witaminy D? Co począć kiedy dwoisz się i troisz, aby zmotywować współpracowników, a jedyną odpowiedzią są ich szare
twarze bez wyrazu?
Otaczamy się przyjaciółmi, rodziną. Staramy się uprawiać sport. Łapiemy oddech za
oddechem. Często uciekamy się do humoru,
a gdy długie wieczory kradną nam dzień, do
czarnego humoru. Szukamy odskoczni. Podsyłamy sobie memy, takie jak ten:

Fot. Tara Winstead from Pexels. Opracowanie własne

społecznych, uspokajać nerwy… być managerem dla swojego dziecka. Okazuje się
wtedy, że od tej roli nie ma odpoczynku. Łapiemy zatem krople spadającego zewsząd na
nas deszczu i staramy się godzić role. Taki
work-life balance.

Elżbieta
Świtalska
Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o zarządzaniu 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, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem
naukowym. W realizacji swej pasji czerpie
z doświadczeń zdobytych przez lata pracy na
stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami, tworzeniem strategii i pisaniem wniosków o dofinansowanie.

Joanna
Lampart
Absolwentka Psychologii UAM. Zawodowo
zajmowała się rekrutacją oraz projektami unijnymi od pisania wniosków o dofinansowanie,
po rozliczenie projektów. Obecnie kierująca
swą uwagę na projekty po prostu. Zainteresowana ludźmi i ich historiami, lubiąca proste
rozwiązania i kreatywne pomysły.
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Rozwiąż krzyżówkę
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Zapraszamy Was do pochylenia głów nad krzyżówką. Nie będzie łatwo, bo w naszej krzyżówce nie numerujemy
miejsc, w które należy wpisać odpowiedzi. Ale nie martwcie się, bo większość haseł z naszej łamigłówki pochodzi
z artykułów, które znajdziecie na strefapmi.pl lub w PMBOK® Guide, a niektóre litery już uzupełniliśmy.
PIONOWO LUB POZIOMO
(KOLEJNOŚĆ PRZYPADKOWA):
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Litery z zaznaczonych kratek uporządkujcie w hasło:
– wspaniale komponujące się zarówno z pracą,
jak i czasem wolnym, relaksem i zdobywaniem wiedzy.

Zgarnij nagrodę
Do wygrania są dwie książki wydawnictwa MT Biznes:
Indywidualny Program MBA. Rozwiń praktyczne umiejętności
biznesowe Josha Kaufmana.
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://www.strefapmi.pl/krzyzowka-regulamin/
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• Temu kolorowi wg koncepcji 4 typów temperamentu Hipokratesa-Galena odpowiada osoba,
dla której dobre relacje i atmosfera w zespole
są ważniejsze od osiągnięcia celu
• Ćwiczenia, które na początku spotkania pomagają między innymi w usuwaniu barier komunikacyjnych
• Nazwisko założyciela Design School (D.School)
na Uniwersytecie Stanforda w roku 2004
• Żądanie, prośba lub domaganie się praw, przekazywane zamawiającemu przez dostawcę lub
odwrotnie, dotyczące świadczenia, kompensacji lub płatności zgodnie z warunkami prawnie wiążącego kontraktu
• Wzajemnie wiążąca umowa zobowiązująca
dostawcę do zapewnienia określonego wyrobu, usługi lub rezultatu, a zamawiającego do
zapłaty za ten wyrób, usługę lub rezultat
• Normy, zasady lub testy, na których opiera się
opinia lub decyzja lub na podstawie których
ocenia się wyrób, usługę, rezultat lub proces
• Proces oceny czy wyrób, usługa lub system
jest zgodny z określonymi przepisami, wymaganiami, specyfikacjami lub narzuconymi
warunkami, często mający charakter procesu
wewnętrznego
• Metoda, która polega ona na ocenie wszystkich dostępnych opcji w porównaniu do opcji
bazowej. Efektem jest wynik wskazujący, czy
dana opcja jest lepsza, gorsza czy podobna do
bazy
• Spotkanie podsumowujące etap projektu, na
którym dokonuje się przeglądu skuteczności
procesu i sposobu pracy zespołu projektowego
• Obok przejrzystości i adaptacji stanowi 3 filary
metodyki Scrum
• ... kosztów – jego podstawowym zadaniem
jest dostarczanie informacji o kosztach
• Koncepcja zarządzania, według której należy
określać długookresowe cele, kierunki rozwoju oraz metody działania przedsiębiorstwa
w kontekście alokacji jego zasobów
• Metodyka zwinnego zarządzania, która pozwala korzystać z podejścia agile w dużych
projektach, gdzie zespół może przekraczać 50
osób
• Jedna z podstawowych wartości, która jest
wskazywana jako pożądana w relacjach biznesowych przez wszystkich interesariuszy projektu, również jedna z wartości Scrum

Gdańsk

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

Szczecin

Kujawsko
Białystok
-Pomorskie
Poznań
Warszawa
Lubuskie
Łódź

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

Wrocław
Katowice
Kraków Rzeszów

budowania profesjonalnej sieci kontaktów w środowisku
zarządzania projektami w realiach polskiej gospodarki i biznesu

Dzięki
członkostwu w
PMI Poland Chapter
masz możliwość:

wstępu na ciekawe seminaria, konferencje i warsztaty
i pozyskiwania punktów PDU, niezbędnych do
przedłużenia certyﬁkacji PMP® i innych

uczestnictwa w realizowanych przez PMI Poland Chapter
projektach edukacyjnych i CSR oraz współpracy z rosnącym
gronem wolontariuszy PMI

zniżki na szkolenia organizowane przez ﬁrmy współpracujące
z PMI Poland Chapter
bezpłatnej prenumeraty drukowanej wersji „Strefy PMI”
i otrzymywania kwartalnika drogą pocztową

zniżki na wydarzenia
organizowane przez PMI Poland
Chapter i oddziały lokalne

Ponadto
członkostwo
w PMI
zapewni Ci:

bezpłatny dostęp do biblioteki standardów PMI,
na czele z PMBOK® Guide

bezpłatny dostęp do publikacji PMI, między innymi Project
Management Journal®, PM Network®, PMI Today®

zniżki na udział w konferencjach PMI Global Congresses
i ResearchConferences, seminariach SeminarsWorld®
i eSeminarsWorld
zniżki na egzaminy PMI
i re-certyﬁkację

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

Sprawdź sam: www.pmi.org.pl

