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Drodzy Czytelnicy!

Praca wydawnicza to dla nas, re-
daktorów-pasjonatów, pewien cykl, 
który porządkuje nam rok. Każdy 
kwartał narzuca nam też pewną 
specyfikę numeru i jego mniej lub 
bardziej wyczuwalny charakter. Jed-
nak tym razem numer czerwcowy 
nie jest taki, jakiego się spodziewacie. 

Mniej w nim wakacyjnego luzu, a dużo wyczekiwania, wstrzymanego oddechu i za-
proszenia tego lepszego, co przed nami. Bynajmniej nie mamy na myśli wakacji, które 
według prognoz, będą w tym roku najkrótsze (sic!), ale odetchnięcia i poczucia, że 
najgorsze za nami. Rzeczywistość twardego lockdownu mamy już na szczęście za 
sobą (oby bezpowrotnie!), ale wciąż trwająca wojna tuż za naszą granicą, szalejąca 
inflacja, rekordowe ceny paliw czy ciągły wzrost stóp procentowych to wciąż istot-
ne powody do zmartwień. 

Dlatego w tym numerze skupiliśmy się na emocjach. O tym, jak znaleźć na nie miej-
sce w biznesie, jak odważyć się pokazać słabość, i w końcu, jak pielęgnować w so-
bie i w zespole tak potrzebną nam wszystkim odwagę, przeczytacie w rozmowie 
z Joanną Chmurą, psycholożką i ekspertką w tym temacie (s. 42). Świat nieustannych 
zmian wymaga od nas szybkiej adaptacji i elastyczności, dlatego pochylamy się rów-
nież nad tranzycją – stopniowym, psychologicznym procesem reorientacji, dziejącym 
się wewnątrz nas podczas dostosowywania się do zmian. Sięgnijcie do środka i do-
wiedzcie się jaki my – liderzy zmiany – mamy na niego wpływ (Małgorzata Kusyk, s. 8). 

W tym numerze często zmieniamy optykę, spoglądając pod wieloma kątami na różne 
aspekty zarządzania, takie jak rekrutacja – bezlitośnie punktując błędy i przewinienia 
rekruterów (Jarosław Ściślak, s. 10), juniority – osłabiając konotację ze słowem „kło-
pot” (Łukasz Popkowski, s. 18) czy zrównoważone zarządzanie projektami i koncepcja 
ESG – zastanawiając się, czy zajmujemy się tym z rzeczywistym przekonaniem, że 
to jest potrzebne, czy tylko dlatego, że tak po prostu wypada (Maciej Bodych, s. 6). 
Z bliska przyglądamy się też warsztatowi PM-a – między innymi zawsze aktualnemu 
zarządzaniu ryzykiem – tym razem w ujęciu zwinnym (Katarzyna Łukasiewicz, s. 32), 
zgłębiamy tajniki Flow Management (Jerzy Stawicki, s. 20), rozważamy o UX i jego 
prawdziwym match made in heaven (Jakub Drzazga, s. 23), podpowiadamy też, w jaki 
sposób przejść od forming do performing na drodze do budowania efektywnego ze-
społu (Ada Grzenkowicz, s. 38).

Z tym numerem rozpoczynamy współpracę z naszym nowym Partnerem – polskim 
gigantem branży e-commerce: Allegro. W jej ramach zespół Transformation Office 
będzie dzielił się z nami skutecznymi praktykami zarządzania portfelem projektów 
w dynamicznie rozwijającej się organizacji. W tym wydaniu Andrzej Kacperski „opro-
wadza” nas po złożonym i arcyciekawym portfelu projektów i produktów Allegro 
(s. 12), a Ewelina Ziółkowska dzieli się szeregiem przydatnych wskazówek dotyczą-
cych prowadzenia warsztatów (s. 30).

Co jeszcze czeka na Was w najnowszym wydaniu Strefy PMI? Inspirujące wywia-
dy – z Naderem K. Radem, o tym jak pasja do filozofii pomaga mu dzielić się z innymi 
project managementową wiedzą i doświadczeniem (s. 45) oraz kontynuacja rozmowy 
z Jaśkiem Melą (s. 48). Nie zabraknie też wieści ze społeczności PMI Poland Chapter, 
wnikliwych recenzji, inspirujących felietonów, a wisienką na torcie będzie podróż do 
prehistorii w ujęciu francuskiej kinematografii, czyli lekko o całkiem poważnych spra-
wach (Marcin Wilczak, s. 68).

Mamy nadzieję, że Strefa PMI będzie Wam towarzyszyć podczas wakacyjnego wy-
poczynku. Przyjemnej lektury!

Vulnerability sounds like truth and feels like courage. Truth and courage 
aren’t always comfortable, but they’re never weakness.

Brené Brown
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dla Ukrainy. Pokazuje to, jak dużą siłę może 
mieć społeczeństwo w obronie swoich warto-
ści. Ma to również przełożenie na firmy, któ-
re w tej dramatycznej sytuacji muszą podjąć 
trudną decyzję o zawieszeniu współpracy na 
rynku rosyjskim, aby chronić swój wizerunek, 
nawet kosztem utraconych zysków.

Jak ten trend przekłada się na obszar za-
rządzania projektami? Spójrzmy, co robią 
w tej chwili firmy i jaki ma to wpływ na reali-
zowane przedsięwzięcia.

Strategia firmy

Pierwszym obszarem wpływu jest zmiana 
(korekta) strategii firmy i uwzględnienie ce-
lów społecznych i  środowiskowych w  roz-
woju firmy. Przełoży się to na konkretne 
projekty i  programy, które firma uruchomi, 

dziej skupiły się na wsparciu pracowników 
w  zapewnieniu im czasu na projekty spo-
łeczne, mamy firmy, które redukują swoje 
procesy, aby zmniejszyć szkodliwość dla śro-
dowiska i w końcu są firmy, które bezpośred-
nio wspierają cele społeczne i środowiskowe. 
Przykładem jest sam PMI®, który aktualnie 
wspiera działania związane z  The Global 
Goals (17 celów zdefiniowanych przez świa-
towych liderów w  celu stworzenia dla nas 
lepszego świata – patrz Rys. 1). Wsparcie 
PMI® polega między innymi na zaangażowa-
niu wolontariuszy we wspieranie działalności 
organizacji pożytku publicznego. 

Widoczna jest też bardzo mocna budowa 
świadomości społecznej nie tylko dla samej 
ochrony środowiska, ale również dbania o spo-
łeczeństwo. Przykładem jest ostatnia integra-
cja społeczna, jaka nastąpiła na rzecz wsparcia 

Od wielu lat widzimy trend związany 
z uwzględnieniem aspektów społecznych 
i  środowiskowych w  kierunkach rozwo-
ju firm i  badań. Początkowo przyjęło się 
podejście CSR (Corporate Social Respon-
sibility – Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu), ale mam wrażenie, że bardziej 
był to zabieg marketingowy niż rzeczywi-
sta zmiana podejścia. Aktualnie trendem 
stał się ESG (Environmental – Środowi-
sko, Social Responsibility – Społeczna 
Odpowiedzialność, Corporate Governan-
ce – Ład Korporacyjny), który moim zda-
niem ma szansę na wywarcie większego 
wpływu na przedsiębiorstwa. 

Widać, że temat jest cały czas nowy i firmy 
nie mają jeszcze „standardu” podejścia do 
zagadnienia. Mamy organizacje, które bar-
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Zrównoważone zarządzanie 
projektami – moda czy 
konieczność? 

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

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

Transparentność 

Ważnym elementem ESG jest również 
transparentność organizacji dla jej udzia-
łowców, między innymi poprzez zapewnianie 
odpowiedniej komunikacji z  nimi. Mam na-
dzieję, że ten element pomoże Biurom Pro-
jektów (PMO) w  temacie wdrażania przez 
nich transparentnego widoku realizowanych 
przez firmę projektów wraz z decyzjami, dla-
czego je realizujemy.

W takim razie 
zrównoważony rozwój 
to moda czy konieczność?

Moim zdaniem w wielu miejscach cały czas 
jest to tylko moda i  nowy trend, w którym 
warto być. Jeśli nawet w ten sposób działa 
wiele firm, to mam nadzieję, że wykorzy-
stają aktualną sytuację do zrewidowania 
swoich celów w obszarze społecznym i śro-
dowiskowym. Liczę na to, że coraz większa 
świadomość społeczna wymusi na firmach 
zrównoważone podejście i w najbliższej przy-
szłości stanie się to koniecznością. Same or-
ganizacje zobaczą efekty również dla siebie 
w  postaci oszczędności kosztów środowi-
skowych, większego zaangażowania klientów 
i  pracowników, ale również samej wartości 
firmy (pokazuje to już teraz indeks ESG publi-
kowany na giełdzie w Nowym Jorku). 

Aspekty społeczne i  środowiskowe może 
również ułatwią nam prowadzenie projek-
tów poprzez większe zaangażowanie intere-
sariuszy. Być może wtedy kierownik projektu 
nie będzie jedynym chcącym wprowadzić 
daną zmianę… 

inne rozumienie zrównoważonego portfe-
la, to znaczy zapewnienie, że firma skupia 
się na wszystkich jej celach, również tych 
społecznych i  środowiskowych oraz rów-
nież na odpowiednim zarządzaniu ryzykiem 
firmy. I tutaj pojawia się dodatkowa korzyść 
dla firmy, ponieważ zrównoważony rozwój 
dotyczy również tego, w  jaki sposób orga-
nizacja zarządza ryzykiem finansowym, spo-
łecznym i  środowiskowym, aby zapewnić, 
że jej działalność będzie mogła dalej być 
prowadzona. Niedobór zasobów, katastrofy, 
sankcje, wydarzenia społeczne i polityczne 
wpływają na ciągłość działalności naszych 
organizacji.

Jakość produktów

Odpowiedzialność społeczna to nie tylko 
dbanie o  pracowników, przepisy prawa, za-
pewnienie warunków pracy, ale również do-
starczanie produktów odpowiedniej jakości 
dla klienta. I od razu przychodzi mi do głowy 
przykład testów systemu informatycznego 
prowadzony przez dostawcę na zasadzie: „tak, 
żeby można było wystawić fakturę...”.

Dostawcy w projektach

Obserwujemy również trend związany z za-
sadami wyboru dostawców do projektów. 
Firma chcąca współpracować z  zamawia-
jącym nie tylko musi spełniać wymagane 
parametry jakości i  ceny, ale również jako 
wymóg stawia się konkretne oczekiwania 
w  zakresie działalności firmy w  obszarach 
związanych z odpowiedzialnością społeczną 
i środowiskową (zasady rekrutacji pracowni-
ków, potwierdzenie certyfikatów legalności 
materiałów, polityki zarządzania odpada-
mi, itp.).

aby spełnić nowe kierunki. Choć część firm 
na pewno podepnie już istniejące projekty 
pod nowe hasła i udowodni, że od lat reali-
zuje taką politykę...

Uzasadnienie biznesowe

Jednym z  elementów praktycznych do za-
stosowania już na dzisiaj jest uwzględnienie 
elementów społecznych i  środowiskowych 
w uzasadnieniu biznesowym naszych projek-
tów. Oczywiście tutaj będziemy się mierzyć 
z  odwiecznym problemem – jak spraw-
dzić „trudnopoliczalne korzyści” z projektów. 
Ważnym aspektem, który tutaj porusza po-
dejście ESG jest fakt, że projekty społeczne 
i  środowiskowe powinny być również oce-
niane pod kątem aspektów finansowych 
i korzyści za tym stojących. Z pomocą może 
nam przyjść sam rynek finansowy, który już 
teraz zaczął wyżej wyceniać firmy wspierają-
ce cele społeczne!

Model oceny projektów

Konsekwencją rozszerzenia uzasadnienia biz-
nesowego o nowe elementy powinna być też 
zmiana modelu oceny priorytetów projektów 
dla firmy (nie tylko aspekty finansowe). Przy-
kładem może być globalna firma produkcyjna, 
która aktualnie w  centrali zatrudnia mene-
dżera portfela projektów odpowiedzialnego 
za priorytetyzację oraz nadzór nad wszyst-
kimi prowadzonymi przez tę firmę (na całym 
świecie) projektami zrównoważonymi.

Zrównoważone 
inwestycje firmy

Aspekty ESG wpływają również na ocenę 
portfela projektów. Po pierwsze poprzez 

Rys. 1. The Global Goals wspierane przez PMI®

Źródło: Hours for Impact – for the broader Good (pmi.org)
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cuj i wprowadź w życie strategie zarządzania 
zakończeniem i  stratami, przeprowadzenia 
ludzi przez strefę neutralną oraz wsparcia 
w tworzeniu nowego początku (Rys. 2).

Kilka wskazówek 
dla liderów

Zakończ przed rozpoczęciem. Często 
mówimy o tym, co ma się zacząć, a rzadko 
o  tym, co musi się skończyć. Nie wprowa-
dzisz nowego sposobu pracy, dopóki nie 
puścisz starego. Zaadresuj zakończenie 
otwarcie i  pomóż ludziom zamknąć prze-
szłość. Stwórz przestrzeń do nazwania strat 
i nie umniejszaj przeszłości. 

Pomiędzy końcem, a  nowym począt-
kiem jest luka. Pomiędzy opuszczeniem 
starej, a  wejściem na nową drogę będzie 
trudny „czas pomiędzy” – stare już, a nowe 
jeszcze nie działa. Wspieraj ludzi w przejściu 
przez ten okres i  upewnij się, że rozumieją, 
że to normalny stan.

„Im więcej rzeczy się zmienia, tym bar-
dziej pozostają takie same”.

Tranzycja to stopniowy, psychologicz-
ny proces reorientacji, który dzieje się 
wewnątrz nas podczas dostosowywa-
nia się do zmian.

Tranzycja często wynika ze zmiany, ale 
może rozpocząć się wcześniej i  trwać jesz-
cze długo po jej wprowadzeniu. Na przykład 
niektórzy Polacy nie pogodzili się ze zmianą 
ustrojową i  cały czas wracają z  sentymen-
tem do „komuny”.

Ludzi przechodzących przez zmianę moż-
na porównać do biegaczy w maratonie. Lide-
rzy są często daleko poza zasięgiem wzroku. 
Szef w przytoczonej historii ma przewagę od 
samego początku – jako inicjator ma kontro-
lę oraz nie jest tak osobiście dotknięty, jak 
pozostali. 

Zacznij od określenia, w którym miejscu są 
poszczególne osoby i grupy. Następnie opra-

Krzysztof nie rozumie swojej roli, mówi, 
że jest rozmyta, a on zagubiony. Kasia do-
brze czuje się w nowej sytuacji, ale uważa, 
że projekty cierpią. W organizacji wprowa-
dzono sporo zmian, które były potrzebne, 
nie ma jednak nad nimi nadzoru, a ludzie 
pozostali w  starym schemacie myśle-
nia, dodaje Adam. Szef, który zainicjował 
zmiany jest przekonany, że wszyscy wie-
dzą dokąd zmierzają i co mają robić. Czyż 
nie brzmi znajomo? Czyż przynajmniej raz 
nie doświadczyłeś tego podczas zmiany?

Zarządzanie zmianą zaczyna się od rezulta-
tu, tworząc alternatywę dla dotychczasowej 
sytuacji. Jeśli jednak ludzie pozostaną w tym 
samym paradygmacie myślenia, wszystko 
się zmieni, tylko nic nie będzie inaczej. Zmia-
na powiedzie się tylko wtedy, gdy zakorze-
ni się w umysłach i  sercach ludzi – będzie 
trwała pod warunkiem, że ludzie przejdą 
przez tranzycję. W przeciwnym razie jej wy-
nik będzie taki jak we francuskim przysłowiu:
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Pasjonatka zarządzania projektami z  ponad 
20-letnim doświadczeniem w  globalnych 
projektach i programach w różnych sektorach 
i branżach. Ambasadorka zwinności i turkusu, 
mentorka, trenerka biznesu i  społeczniczka. 
Specjalizuje się w  tranzycjach i  transforma-
cjach, łącząc w  nich podejścia tradycyjne 
i  zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordyna-
torka merytoryczna Akademii Leona Koźmiń-
skiego, twórczyni innowacyjnych programów 
szkoleniowych i  rozwiązań biznesowych z za-
kresu zarządzania projektami, zespołami i orga-
nizacjami oraz przywództwa takich jak Akade-
mia Transition Managera oraz współtwórczyni 
Akademii Zwinnej Liderki, Akademii Zwinnego 
Przywództwa. Wyróżniona tytułem „Strong 
Women in IT 2019” oraz „Strong Women in IT 
2021 – Global Edition”.

Małgorzata 
Kusyk

sobą? W  czym tkwi problem? Co chcemy 
osiągnąć? Kiedy ludzie mają jasne poczucie 
celu, mogą znieść znacznie więcej niepew-
ności i niejasności.

Obraz (Picture): Jaki będzie wynik? Jak 
to będzie działać i  jak będziemy się czuć? 
Dawanie ludziom wizji tego, co próbujesz 
stworzyć jest niezbędne, aby utrzymać ich 
zaangażowanie. Bez niej trudno będzie im 
uwierzyć, że istnieje jakikolwiek jasny kieru-
nek, tak jak to miało miejsce w opisanej na 
początku sytuacji. 

Plan (Plan): Kierunek to nie wszystko. Lu-
dzie potrzebują również ścieżki, która ich 
prowadzi, aby mieć pewność, że dotrą do 
celu. Plan zawiera zarówno obietnicę końca, 
jak i środki, aby koniec osiągnąć.

Rola (Part): Zangażowanie w  zmianę 
będzie zależało od tego, czy ludzie dostaną 
w niej jakąś znaczącą rolę do odegrania.

Wiele organizacji cierpi na deficyt tranzy-
cji, nie dając uczestnikom zmiany szansy 
na ukończenie pełnego cyklu. Myślisz, że 
oszczędzasz czas spiesząc się, ale w  rze-
czywistości pozostawiasz ludzi z  niedokoń-
czonymi sprawami z  przeszłości. Aby temu 
zapobiec, zwolnij. Słuchaj więcej i  mów 
mniej. Sprawdź, jakie stare krzywdy i urazy 
mogą stać na drodze ludzi dotkniętych zmia-
ną i zaadresuj je. 

coś w biuletynie, ale nie wszyscy wezmą to 
na poważnie, dopóki nie dostaną zaadreso-
wanej do nich osobiście wiadomości od pre-
zesa.

Zapewnij komunikację w  obu kierun-
kach. Ludzie muszą mieć możliwość zada-
wania pytań oraz wyrażania swoich obaw 
i opinii. 

Czas ma znaczenie. Koniec zmiany lub 
koniec tygodnia to nie najlepszy czas na 
ogłoszenie zmiany. Ważne, aby ludzie mogli 
uzyskać więcej informacji i dalsze wyjaśnie-
nia tak szybko, jak to możliwe. 

Ludzie ufają bardziej zachowaniom, niż 
słowom. Ludzie zwracają większą uwagę na 
to kim jesteś i co robisz, niż na to co mówisz. 

Słuchanie jest dwa razy ważniejsze niż 
mówienie. Zgodnie z  naszą anatomią, słu-
chanie jest zarówno trudniejsze, jak i  waż-
niejsze, ponieważ mamy dwoje uszu i tylko 
jedne usta. 

Powiedz ludziom prawdę – dobrą i  złą. 
Nic nie zniszczy zaufania szybciej niż niemó-
wienie ludziom prawdy. Przekaż jak najszyb-
ciej jak najwięcej informacji.

Ludzie zazwyczaj skarżą się, zanim coś 
stworzą. Taka jest natura ludzka. Zapewnij, 
aby ludzie mogli w  bezpieczny sposób dać 
upust swoim frustracjom i obawom. 

Zrozumienie jest ważniejsze niż porozu-
mienie. Ludzie muszą zrozumieć, co się dzie-
je i dlaczego tak się dzieje, zanim będą mogli 
zgodzić się z  podjętymi decyzjami. O  wiele 
łatwiej jest przeprowadzić ludzi przez strefę 
neutralną i  zwalczyć uczucie zniechęcenia, 
jeśli lider potrafi opisać podróż, w którą wy-
ruszyli: Dokąd zmierzamy? Dlaczego? Jak tam 
dotrzemy? Jaką rolę odegra każda osoba, bio-
rąc pod uwagę, że tam dotrze?

Przygotuj komunikat 4 P (z ang. Purpose/
Picture/Plan/Part).

Cel (Purpose): Dlaczego to robimy? Dla-
czego musieliśmy zostawić starą drogę za 

Luka może być kreatywna. To samo 
co sprawia, że „czas pomiędzy” jest trud-
ny wpływa również na to, że odporność na 
zmiany przestaje działać. Dzięki czemu stre-
fa neutralna jest potencjalnie kreatywnym 
czasem – nowe rzeczy można wprowadzać 
szybciej i łatwiej niż zwykle. Zachęć wszyst-
kich do postrzegania tego etapu jako czasu 
podsumowania i próbowania nowych rzeczy. 

Tranzycja jest rozwojowa. Staraj się po-
móc ludziom zobaczyć, że stary sposób był 
dobry na swój czas, a  teraz mamy nową 
sytuację. Nowy rozdział jest potrzebny na 
nowy dzień. To jedyny sposób na ochronę 
i przeniesienie tych części przeszłości, które 
są cenne i ważne.

Tranzycja jest również źródłem odno-
wienia. Skok z  jednego etapu rozwoju do 
drugiego, jak skok w  przyrodzie, uwalnia 
energię. Dlatego organizacje często wy-
chodzą z bolesnego kryzysu z nową energią 
i  nowym celem. Odnowienie wynika z  po-
myślnego przejścia przez zmianę. Podkreśl 
potrzebę zmiany jako sposobu na pozbycie 
się przestarzałych zasad i procedur.

Podstawy skutecznej 
komunikacji podczas 
zmiany

Powtórz wiadomość kilka razy. Musisz po-
wtórzyć tę samą wiadomość co najmniej 6 
razy, zanim wszyscy zaczną traktować ją po-
ważnie. Szef z przytoczonej wcześniej histo-
rii nie ma tego świadomości. Wydaje mu się, 
że jeśli raz czy dwa razy o czymś wspomniał, 
to ludzie będą wiedzieli czego się od nich 
oczekuje. W rzeczywistości musimy usłyszeć 
tę samą wiadomość co najmniej 3-4 razy, 
zanim zaczniemy zwracać na nią uwagę.

Dostosuj medium do odbiorcy. Niektórzy 
lubią czytać, inni wolą jak ktoś im opowie. 
Od czasu do czasu ludzie mogą przeczytać 

Rys. 2. Model Bridgesa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

Modelu Bridgesa

Rys. 1. Zarządzanie zmianą vs zarządzanie 
tranzycją

Źródło: Opracowanie własne
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long, and unpaid. If you want people to an-
swer a few questions or solve a simple task, 
that’s totally fine. If you present a challenge 
that requires a  few hours to solve – that’s 
called work and it should be compensated 
(I’m still not a fan of the approach, though). 
If you expect people to solve a real problem, 
that’s ridiculous.

HR specialists make the same mistake 
many times over. “How would you improve 
our website? Point out 10 weak points and 
show us how would you solve them”. Another 
one: “Here is a  campaign we did last week. 
It underperformed. How would you fix it”? 
Or my favorite: “Design an entire campaign 
from top to bottom and pay attention to 
details”. Please remember, that a  recruit-
ment process is not about free labor. These 
examples are tailored to get as much value 
from a  talented person as possible, not to 
discover who this person is and what skill 
can one bring to the table.

It’s still not over yet. I  have personally 
observed a  process where a  well-estab-
lished company with clients from all over 

firms want to be sure that new recruits are 
really well matched in all those fields, and 
won’t leave after a month or two.

Here’s the catch, though. It’s way better 
to wait a  month or two for a  solid talent 
with a  notice period than waste a  similar 
amount of time deciding on candidates with 
comparable skillset. Time is money, the mar-
ket never sleeps. If you can’t decide on a per-
son bringing you value, how can you decide 
on a strategy, marketing or sales?

2. Tests are often totally inadequate
I have applied for various companies enough 
times to know how this works. You get 
a  test, and the company decides if your 
knowledge and skills match the expected 
level of excellence. If firms are so keen on 
testing, why can’t they improve the tests?

Very often, there are numerous questions 
or tasks for candidates to do during the re-
cruitment process. In many cases, both. The 
problem is, that the tests themselves are 
too dissociated from the position they try 
to fill in. They are also too complicated, too 

The problem with recruitment process-
es is that both sides don’t have enough 
time to discover each other. This leads to 
ineffective actions that distort decisions. 
Good candidates are not hired or they 
lose interest. HR specialists use outdated 
tools to estimate candidates’ value. How 
can we make things better?

Here are the top five mistakes that I believe 
can be easily avoided.

What you shouldn’t do 
when looking for a new 
hire?

1. The whole process is often too 
long
There are many good candidates out there, 
as well as many underqualified. Plus, skills 
are not everything – companies are also 
looking for a  cultural match and here is 
where soft skills are gold. As an effect, the 
recruitment process becomes long because 
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The author is a branding, marketing, company 
scaling, process optimizing, and content ex-
pert. He creates and develops brands, builds 
an image, and marketing communication. He 
believes in a  holistic approach to sales, mar-
keting, public relations, human resources, 
and employer branding. By relying on Cus-
tomer-centric Selling, Design Thinking, and 
Created Shared Value (CSV), he helps compa-
nies 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.

Jarosław 
Ściślak

the company’s image. It’s not only about 
hiring people. It’s about making the team 
stronger, more diverse, more creative, and 
more resilient. 

The market, competition, and even tal-
ents require a new approach. An integrated 
vision spreads throughout the entire organi-
zation. HR, being one of the cogs, is respon-
sible to generate revenue the same way the 
marketing and sales departments. This new 
HRs role is impossible to fulfill with obsolete 
methods and mindset.

Ghost in the machine

Saying that HR is about people, is a massive 
cliché but it’s also true. Those who search 
and those that want to be found are not so 
different after all. If they can see each oth-
er’s motives and needs instead of shooting 
in the dark and trying to deceive each other, 
they would climb the mountains. 

can reveal much more about a person than 
a mere test.

4. The one-fits-all solution doesn’t 
exist
If we’re thinking about questions and sit-
uation scenarios rather than formal, clas-
sic tests, we need to accept that there is 
no golden rule. Tests are still designed like 
school quizzes. They have a key and if you 
can’t mold yourself to fit in the hole, too bad 
for you. Nope, that’s not the way to go.

With scenarios, multiple ways of getting 
out of a  sticky situation can be proven ef-
fective. Talents are talents for a reason. They 
think differently. They have different back-
grounds, experiences, track records, and 
even work-related mental scars. They can 
surprise you with different approaches. If 
you can convince people to participate in 
the recruitment process, you already have at 
least a decent pool of qualified people. They 
are all worthy to join. You are not picking the 
best one. You are picking the one that can 
fit best.

And sometimes the one with the ability to 
push over the table. Revolution is not good 
for everybody, but questioning the status 
quo is. If there’s a group of candidates with 
a very similar skill set and your organization 
is struggling to redefine itself, pick a person 
that can inspire others. No matter the po-
sition.

5. Human Resources is about 
people… and business alike
Yesterday the position was called Human 
Resources Specialist. Today it’s HR Business 
Partner – not without reason. The HR de-
partment has become an important part of 
a machine that generates revenue and builds 

the world, brought a  big gun as a  head of 
marketing. She was extremely competent 
and capable. The issue? Candidates were 
given a test in the form of a .zip file. Inside 
there were a  few documents that showed 
the company’s mission, vision, values, cur-
rent challenges, and the 15 pages long text 
file. Half of this document was wasted on 
instructions on how to do the task. Another 
half was the task itself.

Summarizing: multiple files, the main doc-
ument had 15 pages of text, and the estimat-
ed time needed to complete an assignment 
is two unpaid workdays. Am I the only one 
who sees there’s something wrong with this 
picture?

And the best part: one candidate dared to 
inform the company the test was nothing 
else but extortion of her time and she would 
not participate. The company said: “This is 
how we do things around here”. 

How to improve the process? Ask peo-
ple questions! Get to know them! Ask them, 
what they think about the problem, what 
they would do, and how they would behave 
in a  certain scenario. Skills can be verified 
with a  simple CV verification and a  short 
test. Please remember that talents are not 
participating in the recruitment process to 
serve your current needs and fix problems 
that have already occurred. They are not 
even there to display their skillsets. Today, 
where many people have very similar educa-
tion, knowledge, and talents, companies hire 
based on attitude and ability to act without 
much supervision. It’s about a combination 
of knowledge, skills, and character. Bosses 
hire people who can’t question their sta-
tus. Leaders hire people from whom they 
can learn.

3. Prepare for the interview. Don’t 
waste your own time and candidates’ 
time
So, what questions could you ask? Some 
specialists still go with “Where can you see 
yourself in five years?”. If a  person can an-
swer that question, you should immediately 
make him or her a CEO.

Why? Because today’s world is constantly 
changing and even the best strategies re-
quire serious adjustments on the way. Plus, 
this question is not designed to test any-
thing valuable. It can highlight one’s ambi-
tion but it’s not helpful whatsoever. Try to 
focus on talents’ natural abilities. What 
is their way of thinking? How would they 
prepare to solve a  problem? Conversation 
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leźć dosłownie wszystko, w takich katego-
riach jak między innymi: Motoryzacja, Moda, 
Dom i ogród, Elektronika, Książki i kolekcje, 
Dziecko czy Zdrowie i uroda. W każdym mie-
siącu Allegro jest odwiedzane przez ponad 
21 milionów klientów, co stanowi 78 pro-
cent wszystkich użytkowników Internetu w 
Polsce. Klienci mogą wybierać z ponad 250 
milionów ofert produktów w korzystnych ce-
nach. Mogą kupować wygodnie i bezpiecznie, 
korzystać z szybkich i darmowych dostaw w 
ramach Allegro Smart!, nowoczesnych usług 
finansowych Allegro Pay oraz szerokiego do-
stępu do ponad 50 000 punktów odbioru – 
największej tego typu sieci w kraju.

Allegro FlyWheel – koło 
zamachowe naszego 
biznesu

Inicjatywy, które realizujemy skupiają się 
na ciągłym zwiększaniu przedstawionych 
wartości, jako kluczowych miar dla stra-

ponad 4800 pracowniczek i pracowników, 
czy to w obszarze Technologii (prawie dwa 
tysiące najlepszych inżynierów, projektan-
tów UX, Project i Product Managerów), czy 
to w Customer Experience, Commerce, De-
livery Experience i wielu innych obszarach. 
Pracujemy nad dużymi projektami, które 
odpowiadają na codzienne potrzeby mi-
lionów użytkowników i często sięgamy po 
innowacje technologiczne na różnych eta-
pach naszej pracy. Na początku drugiego 
kwartału Allegro sfinalizowało przejęcie 
Mall Group i WE|DO, z którymi wspólnie bę-
dziemy działać już w sześciu krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, podwajając rynek, na 
którym operujemy, jak i liczbę potencjalnych 
konsumentów. Dzięki temu powiększamy 
też liczbę pracowników do ponad 7 000 w 
całym regionie. 

Nasi kupujący mogą wybierać z oferty 
ponad 135 tysięcy firm handlowych. Każda 
z nich może wystawić na sprzedaż dowolną 
liczbę produktów. Na Allegro można zna-

Kiedy mówię innym, gdzie pracuję często 
słyszę: „Tak, a co sprzedajesz?”. Tymcza-
sem praca w Allegro nie polega na sprze-
daży, a na ciągłym dążeniu do najlepszych 
rozwiązań, aby skutecznie połączyć ze 
sobą sprzedających i kupujących. Z każ-
dym kolejnym projektem nasza platforma 
stawia krok w stronę best shopping expe-
rience, a jako że jednocześnie realizuje-
my setki takich projektów, jest to raczej 
sprint, niż spacer. Jak zarządzać tak sze-
rokim i dynamicznym portfelem z perspek-
tywy Portfolio Management Office? Tym 
właśnie, będziemy się z Wami dzielić w 
ramach społeczności PMI.

Aby mówić o portfolio projektów w Allegro 
należy w pierwszej kolejności nakreślić skalę 
naszej działalności. Allegro.pl to najpopular-
niejsza platforma zakupowa w Polsce i jedna 
z największych firm e-commerce w Europie. 
Mamy swoje lokalizacje w 11 różnych pol-
skich miastach i zatrudniamy już w Polsce 
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analizie rozbieżności pomiędzy oczekiwa-
niami klientów a produktami dostępnymi na 
Allegro. Rozwijamy również procesy moni-
toringu cen produktów poza Allegro i wspie-
ramy naszych sprzedających tak, aby mogli 
zapewnić najlepszą cenę na rynku.

Click-to-Door 
convenience – wygodne 
zakupy w „wirtualu” 
i „realu”

W naszym portfelu nie mogłoby zabraknąć 
inicjatyw związanych z User Experience. 
Zakupy na platformie muszą być możliwie 
proste i przejrzyste oraz wymagać od kupu-
jącego możliwie najmniejszej liczby kroków. 
Spora część naszej działalności skupia się na 
ewolucji platformy pod kątem convenience – 
łatwości i przystępności procesu zakupowe-
go. Najlepszym tego przykładem jest to jak 
platforma zmieniała się na przestrzeni lat. 
Na shopping experience składa się nie tyl-
ko zakup na platformie, ale również proces 
obsługi i dostarczenia zamówienia. W tym 
obszarze prowadzone są inicjatywy z zakre-
su logistyki, w ramach których zapewniamy 
klientom coraz szerszy wachlarz możliwości 
dostawy i pracujemy, aby produkty docierały 
do nich jak najszybciej, nawet tego same-
go dnia. 

Consumers – zadowolony 
klient zostaje z nami 
na dłużej

Możliwość wyboru najlepiej dopasowanego 
produktu, prosty proces zakupu oraz szybka 
dostawa sprawiają, że klienci czują się dobrze 
i chętnie wracają na Allegro, co przekłada się 
na ich wysoki poziom satysfakcji z zakupów 
(NPS >75%). Co więcej, prowadzimy też ini-
cjatywy mające na celu zwiększenie przywią-
zania klientów do naszej platformy, takie jak 
program lojalnościowy Allegro SMART! Roz-
wijamy również projekty dotyczące usług 
finansowych, aby klient mógł rozłożyć cenę 
zakupu na raty, lub zwyczajnie zapłacić za 
niego później.

Rozwój poprzez M&A – 
nie zawsze zaczynamy 
od zera

Każdy z projektów zaczyna się od dogłęb-
nych analiz, w jaki sposób możemy osiągnąć 
postawione cele. Zdarza się, że najbardziej 

jamy produkty finansowe, które dają naszym 
sprzedawcom większą elastyczność i wpły-
wają pozytywnie na ich płynność finansową. 
Nasze usługi oraz dostęp do szerokiej bazy 
klientów mają na celu zwiększenie liczby or-
ganizacji chcących przenieść lub rozpocząć 
swój biznes na Allegro.

Offers – rozwiązania 
zapewniające łatwe 
zarządzanie dużym 
portfelem produktów

Większa liczba sprzedających przekłada się 
na liczbę oferowanych na platformie pro-
duktów. Ponadto wygodna obsługa nawet 
dużego portfolio produktów zachęca sprze-
dających do rozszerzania swojej oferty. Prze-
kłada się to na szerszy wybór dla kupujących 
co pozwala lepiej dopasować właściwy pro-
dukt do ich potrzeb. Większa liczba ofert 
tego samego produktu daje możliwość wy-
boru najlepiej dopasowanej oferty o najniż-
szej cenie zakupu, najszybszej dostawie, czy 
preferowanej formie zakupu. Większa liczba 
podmiotów oferujących ten sam produkt 
wzmaga konkurencyjność ofert na Allegro, 
również względem pozostałych platform 
zakupowych. W tym obszarze realizowane 
inicjatywy skupiają się między innymi na 

tegicznych obszarów naszego modelu biz-
nesowego: klienci, sprzedawcy, portfolio 
produktów i ofert oraz convenience procesu 
zakupowego end-to-end. Platformę Allegro 
napędza tzw. efekt sieciowy, który działa 
niczym koło zamachowe – Allegro FlyWheel 
(Rys. 1.). Rozwój każdego z tych obszarów 
pozytywnie wpływa na pozostałe i jest 
możliwy dzięki wykorzystaniu najnowszych 
rozwiązań, między innymi z zakresu Data 
Science, AI czy FinTech.

Merchants – inicjatywy 
wspierające naszych 
sprzedających, ich biznes 
to nasz biznes

Jednym z naszych głównych zadań jest 
stworzenie najlepszych warunków do pro-
wadzenia działalności dla naszych sprze-
dawców. Skupiamy się na ich potrzebach, co 
inspiruje nas do tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań łączących biznes i technologię. 
Inicjatywy, które realizujemy koncentrują 
się wokół rozwoju systemu zachęt i wspar-
cia sprzedających oraz ekosystemu narzędzi 
i usług, które pozwalają sprzedawcom lepiej 
zarządzać swoim biznesem. Mówimy tutaj 
zarówno o narzędziach do zarządzania sprze-
dażą jak i polityką cenową. Ponadto rozwi-

Rys. 1. Allegro FlyWheel – koło zamachowe modelu biznesowego Allegro
Źródło: materiały własne Allegro
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Andrzej 
Kacperski

Ekspert Portfolio Management z  wieloletnim 
stażem w  globalnych organizacjach realizu-
jących projekty na 4 kontynentach. Mimo, że 
dołączył do Allegro z  początkiem tego roku 
świetnie odnajduje się w  portfelu polskiego 
giganta e-commerce. Wnosi świeże spojrzenie 
i  nie boi się zadawać trudnych pytań. Dzięki 
swojej wiedzy i  doświadczeniu sukcesywnie 
pracuje nad zwiększeniem efektywności or-
ganizacji poprzez realizację inicjatyw zoriento-
wanych na wsparcie jej celów strategicznych. 
Pomimo wcześniejszych doświadczeń w dużo 
większych organizacjach widać, że jest w nim 
startupowy duch Allegro!

proces bardzo złożony i wymagający ogrom-
nego nakładu pracy. Jeżeli jesteście ciekawi 
jak zapewnić synchronizację pomiędzy tak 
różnymi inicjatywami, jak organizować i 
balansować taki portfel, jakimi wartościa-
mi kierujemy się dobierając projekty, czy 
wreszcie jak oceniać i zestawiać ze sobą tak 
różne inicjatywy w ramach jednego portfela, 
to bądźcie z nami w kolejnych wydaniach 
Strefy PMI! 

Projekty i Produkty 
jak ogień i woda?

We wszystkich wymienionych obszarach 
prowadzimy projekty i rozwijamy produk-
ty, co sprawia, że staramy się korzystać z 
najlepszych praktyk Project i Product Ma-
nagementu. Mimo, że z definicji mają one 
częściowo rozbieżne priorytety i cele, nasze 
wartości pomagają nam w rozstrzyganiu 
konfliktów pomiędzy tymi podejściami. War-
tości stanowią również ważny wyznacznik w 
procesie projektowania portfela i podejmo-
wania decyzji, które inicjatywy powinny się 
w tym portfelu znaleźć czy być realizowane 
w pierwszej kolejności. Wszystko co robimy, 
robimy z myślą o naszych klientach i to wła-
śnie ich satysfakcja jest drogowskazem, któ-
ry wskazuje nam właściwy kierunek podczas 
realizacji kolejnych inicjatyw. Mimo, że mo-
głoby się wydawać, że biznes e-commerce to 
tylko obsługa strony ze sklepem interneto-
wym i wysyłka towaru, to mam nadzieję, że 
teraz widzicie jak dużym przedsięwzięciem 
jest zarządzanie największym europejskim 
marketplacem o polskich korzeniach. Róż-
norodność prowadzonych projektów, wy-
magających całkowicie innych kompetencji, 
również wśród kadry wyższego szczebla, 
sprawia że zarządzanie takim portfolio to 

efektywnym sposobem nie jest budowanie 
rozwiązania od zera, a zakup spółki, która 
wypracowała już podejście zbliżone do na-
szych potrzeb. W związku z tym, w naszym 
portfelu znajdują się również projekty M&A 
polegające na poszukiwaniu i zakupie spółki, 
która może posiadać już odpowiednie talen-
ty, infrastrukturę oraz know-how dotyczący 
efektywnej organizacji pracy w dostarczaniu 
danego rodzaju produktu czy świadczeniu 
określonych usług. W kontekście usług logi-
stycznych przykładem takiej inicjatywy jest 
zakup przez Allegro firmy X-Press Couriers. 
Czasem takie projekty wychodzą poza je-
den obszar strategiczny, a nawet dotykają 
ich wszystkich, jak na przykład wspomniany 
zakup Mall Group i WE|DO, liderów e-com-
merce w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Stworzenie wspólnej grupy było jedną z naj-
szybszych form międzynarodowej ekspansji 
dla Allegro i daje naszym klientom szansę 
na szerszy wybór produktów oferowanych 
na arenie międzynarodowej. Z kolei polskim 
sprzedającym daje możliwość przedstawie-
nia swoich produktów szerszej grupie kupu-
jących na nowych, zagranicznych rynkach. 
Zwłaszcza, że poprzez niedawno udostęp-
nioną domenę Allegro.com, do naszej plat-
formy dostęp zyskują sprzedawcy i klienci z 
całej Europy. 
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Odwiedź naszą stronę 

i sprawdź dostępne terminy

on-line i stacjonarne 

 

 

Weź udział w 3-dniowym,
licencjonowanym warsztacie,
podczas którego poznasz
model ADKAR i narzędzia
zarządzania zmianą 
metodyki Prosci.

 



jasno ogłosiła światu jaki jest jej stosunek do 
Brexitu. W  taki sposób można zakomuniko-
wać bardzo dużo, nie mówiąc na dany temat 
ani słowa.

I kto to mówi?

Podczas wdrażania zmiany przez odbior-
ców analizowane są również pewne niuan-
se, chociażby kto jest nadawcą komunikatu. 
W badaniu Prosci 50% respondentów prefe-
ruje prezesa jako nadawcę komunikatu skie-
rowanego do całej organizacji, 25% wskazało 
wysokiego rangą menedżera. Zaledwie 1% 
uważa, że nadawcą powinien być specjali-
sta ds. komunikacji, co oznacza, że jego rola 
powinna być ściśle techniczna – powinien 
wspierać proces planowania i  przygotowa-
nia komunikatów. Również change manager 
został wskazany jako nadawca komunikatów 
w zaledwie 3% przypadków.

Zupełnie inaczej wygląda komunikacja 
bezpośrednia z  pracownikami dotycząca 
zmiany. Zaledwie 3% badanych wskazuje 
CEO jako preferowanego nadawcę komuni-
katu. Na przeciwnym końcu skali jest bezpo-
średni przełożony – 70% badanych uważa, że 

szami: kto jest nadawcą („jeżeli prezes – to 
ważny projekt, jeżeli ktoś niższy w  hierar-
chii – pewnie i tak nic z tego nie będzie, więc 
nie warto się angażować, bo takich inicjatyw 
przez lata było już wiele”), jakie wątki zosta-
ły pominięte („informują o nowej efektywnej 
technologii? Ciekawe ile osób w  związku 
z tym zwolnią”), itd. 

Detale mają znaczenie

Można to porównać do analiz znawców ety-
kiety dworskiej, którzy na podstawie kolorów 
kapelusza, czy innych elementów ubioru, 
w których przemawia królowa Elżbieta II, od-
czytują różnego rodzaju aluzje i komentarze 
polityczne, które nie są przez nią wypowiada-
ne wprost. Jednym z przykładów jest otwar-
cie parlamentu w 2017 roku, na który królowa 
przybyła ubrana cała na błękitno, z  kape-
luszem przystrojonym kwiatami o  żółtych 
środkach. To bardzo mocny przekaz: zamiast 
używanej podczas tej uroczystości korony, 
Elżbieta II założyła kapelusz symbolizujący 
Unię Europejską. Miało to miejsce rok po re-
ferendum, w którym Brytyjczycy poparli wyj-
ście z Unii Europejskiej. Tym samym królowa 

Podstawową różnicą między zarządza-
niem projektem a  zarządzaniem zmianą 
jest uzyskanie w drugim przypadku o wiele 
wyższego poziomu zaangażowania pra-
cowników. Bardzo dużą rolę w  procesie 
zarządzania zmianą odgrywa komunika-
cja. I ma ona o wiele więcej niuansów, niż 
dobrze przygotowany komunikat na temat 
zmian w organizacji. Znaczenie ma też kto, 
kiedy co i jak mówi, a także… o czym nie 
mówi.

Zarządzanie zmianą, czyli change manage-
ment, wykracza poza zarządzanie projektem, 
czyli przekazanie technicznych informacji na 
temat kolejnych kroków w projekcie. Istotą 
zarządzania zmianą jest zmiana postawy 
pracowników. Nie da się tego zrobić bez do-
brze zaplanowanej i intensywnej komunikacji, 
która wpłynie na postawy osób w organizacji.

Jak pokazuje 11. edycja międzynarodowego 
badania Prosci przeprowadzonego na grupie 
1863 menedżerów, komunikacja w zarządza-
niu zmianą ma wiele niuansów. W przypadku 
istotnej zmiany pracownicy czytają nie tylko 
oficjalny komunikat, ale również analizują 
dokładnie to, co jest napisane między wier-

F
o
t
.
 
M
a
r
k
 
d
e
 
J
o
n
g
 
z
 
U
n
s
p
l
a
s
h

Kolor kapelusza prezesa, czyli 
co królowa Elżbieta ma wspólnego 
z zarządzaniem zmianą? 

Krzysztof Piątek

16

STREFA WIEDZY



Ekspert ds. komunikacji, ma 10 lat doświad-
czenia w  branży Public Relations, wcześniej 
8 lat pracował jako dziennikarz prasy bizne-
sowej. Absolwent dziennikarstwa i komunika-
cji społecznej oraz zarządzania projektami na 
Uniwersytecie Warszawskim, PROSCI Certi-
fied Change Practitioner. Prowadził projekty 
komunikacyjne w  różnych sektorach (m.in. 
nowe technologie, ochrona zdrowia, energety-
ka, logistyka, infrastruktura, obronność), w No-
vartis Poland odpowiadał m.in. za komunikację 
w projekcie zarządzania zmianą „Simplification 
for Innovation” skierowaną do 2,5 tys. pracow-
ników spółek Grupy Novartis w Polsce.

Krzysztof 
Piątek

do zniszczenia zaufania i  porażki wdrożenia 
zmian już na samym początku. Jeżeli od sa-
mego początku pracownicy dostają komplet 
informacji, dostają sygnał, że zmiany są 
wdrażane „na poważnie”, a  proces jest od-
powiednio przygotowany. Jeżeli od samego 
początku jest więcej pytań niż odpowiedzi – 
zakładają, że żadna zmiana się i tak nie uda, 
bo albo zarząd wcale nie chce jej wdrażać, 
albo chce ale nie potrafi.

W  kolejnych odsłonach komunikacji, na-
leży podać więcej szczegółów: jak zmiana 
wpłynie na obowiązujące procedury, jakie są 
wyzwania, czego jeszcze nie wiemy, ale też 
co pozostanie bez zmian.

Wraz z  kolejnymi odsłonami badania Pro-
sci rośnie użycie mediów społecznościowych 
w  komunikacji. O  ile w  2013 roku trochę 
ponad co czwarty badany (26%) deklarował 
użycie social media, to w  badaniu z  2019 
roku – już 41%. Ta zmiana pokazuje jak zmie-
nia się świat wokół nas – media społeczno-
ściowe z ciekawostki stały się powszechnym 
medium komunikacji. Dlatego naturalne jest 
wsparcie zarządzania zmianą komunikacją 
w tym kanale.

Zarządzanie zmianą to duże wyzwanie, po-
nieważ dąży do zmiany postaw osób w orga-
nizacji. To trudne, bo wymaga dekonstrukcji 
istniejącego porządku, a  następnie dotknię-
cia postaw osób, dania im nowej odpowie-
dzi na pytanie: dlaczego? Dlaczego pracuję 
w tej organizacji? Dlaczego chcę tutaj nadal 
pracować? Dlaczego ta zmiana jest ważna, 
a  ja powinienem być jej częścią? Dlaczego 
nasza firma istnieje? Aby to się udało, po-
trzebna jest dobrze przemyślana, precyzyjna 
komunikacja. 

przykładem są wdrożenia systemów IT. 
Z  punktu widzenia przeciętnego użytkowni-
ka – nowe oprogramowanie to problem, bo 
o ile na co dzień większość osób narzeka na 
aplikacje, z których muszą korzystać, to już 
się do nich przez lata przyzwyczaili i wiedzą 
jak się w  nich poruszać. Zmiana oznacza 
potrzebę nauki nowego oprogramowania, 
co w większości przypadków spotyka się ze 
sceptycyzmem, a  nawet niechęcią. Dlatego 
należy pokazać pracownikom, co jest do-
brego dla nich: „W nowym programie zaksię-
gowanie faktury nie zajmuje 10 minut, ale 
2 minuty”. Muszą poczuć realną korzyść 
z  poświęcenia czasu na poznanie nowego 
rozwiązania.

W  komunikatach należy przekazać w  jaki 
sposób zmiana wpłynie na pracowników. Czy-
li: które konkretnie grupy w jaki sposób będą 
musiał zmienić swoje zachowanie, jakie będą 
ich nowe zadania, itd. Im więcej konkretnych 
informacji, tym mniej przestrzeni do spekula-
cji, domysłów, plotek i niezadowolenia.

Precyzyjna komunikacja

Aby pracownicy wiedzieli jak będzie wyglądał 
proces zmiany, w  komunikatach powinien 
znaleźć się komplet informacji dotyczących 
jego wdrożenia. Data kiedy startuje projekt, 
co się stanie na początku, jakie są kolejne 
kroki, fazy projektu, kto odpowiada za dany 
obszar, itd. To wydaje się oczywiste, ale 
w  wielu projektach wdrażania zmiany prze-
kazywane informacje są bardzo powierz-
chowne i niekompletne, co jest przyczynkiem 

to od niego powinny pochodzić bezpośred-
nie przekazy. Ten aspekt komunikacji zmian 
jest bardzo niedoceniany w wielu tego typu 
projektach. Zarząd lub komitet sterujący pro-
jektem zmian komunikuje się ogólnie z całą 
organizacją, tymczasem zapomina, że przede 
wszystkim powinien przekonać menedże-
rów liniowych, a  następnie wyposażyć ich 
w  odpowiednie narzędzia do dalszej pracy 
nad wdrażaniem zmian. To na bezpośrednich 
przełożonych spoczywa ciężar przekonania 
podwładnych do nowej rzeczywistości – ani 
prezes, ani menedżer zmiany nie mają takie-
go wpływu na pracowników.

Co ja z tego będę miał?

Skoro wiemy kto powinien się komunikować, 
to ustalmy co powinniśmy komunikować. 
Kluczowe jest przekazanie biznesowych 
przyczyn zmiany: dlaczego jest taka potrze-
ba, jaki będzie zysk, co się stanie w  razie 
niewdrożenia zmiany (konsekwencje). W ten 
sposób pracownicy mają szansę zrozumieć 
dlaczego dzieje się dana zmiana. Oczywiście 
im lepsza argumentacja, tym większe zrozu-
mienie dla zmiany, na przykład: „Wdrażamy 
nowy sposób produkcji, bo wszyscy konku-
renci zmieniają model działania. Jeżeli tego 
nie zrobimy za trzy lata zbankrutujemy, bo 
rywale nam uciekną”. Jeżeli pracownicy mają 
zaangażować się w zmianę, to muszą dokład-
nie zrozumieć dlaczego ma ona miejsce.

Bardzo ważne jest wyjaśnienie podwład-
nym, dlaczego powinni wziąć udział w zmia-
nie. Najlepiej – językiem korzyści. Dobrym 

Rys. 1: Preferowani nadawcy przekazów w organizacji.
Źródło: Benchmarking Prosci Report, 2020.
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ment Plan) w odniesieniu do obowiązujących 
w  niej regulacji i  struktur, nie traktując ich 
jednocześnie jako ograniczenia. Dla przy-
kładu – cele dotyczące poziomu juniority 
mogą być zdefiniowane przez menedżerów 
najwyższego szczebla lub na przykład z po-
ziomu jednostek organizacyjnych, w których 
wykonywany jest projekt. W skali organizacji 
zawsze ma on wyznaczone cele biznesowe, 
które musi spełnić. Zadaniem Project Mana-
gera staje się zatem poprowadzenie go w taki 
sposób, aby cele te wykonać. Wspomniana 
szansa powinna w  tym momencie zmniej-
szać znaczenie ryzyk negatywnych i wprowa-
dzać ryzyka pozytywne. 

Warunkiem jednak staje się tu poprawne 
rozpoznanie i  zdefiniowanie celu projektu. 
W  języku angielskim funkcjonują dwa sło-
wa, które mogą wprowadzać pewien rodzaj 
dezorientacji – goal i  objective. Oba w  pro-
stym tłumaczeniu znaczą to samo, ale ich 

Wyznaczenie obszarów 
projektu priorytetem

Aby rozważać o  szansie, jaką w  zespołach 
daje juniority, należy sprecyzować obszary 
projektu i  codziennej pracy jego kierownika, 
w których może mieć ono pozytywny wpływ. 
Obszarami tymi będą między innymi budowa-
nie zespołu, relacje z klientem, a także finan-
se projektu. Od kierownika projektu będzie 
w tym momencie zależeć, jak potencjał ten 
będzie chciał wykorzystać w ramach swoich 
możliwości i kompetencji określonych przez 
środowisko projektowe lub organizacyjne.

Należy przy tym pamiętać, że projekt jako 
tymczasowe przedsięwzięcie, na ogół odby-
wa się w organizacjach, działających według 
własnych, odgórnie ustalonych zasad, na 
co Project Manager ma ograniczony wpływ. 
W związku z tym powinien dopasować plan 
zarządzania projektem (Project Manage-

„Po co mi ten Junior?” – to pytanie 
zadaje sobie wielu kierowników pro-
jektów stając przed wyzwaniem zwięk-
szenia poziomu juniority w  swoich 
zespołach projektowych, w  domyśle 
parafrazując je do postaci – „Po co mi 
ten kłopot?”.

Trywializowanie tego zagadnienia jest efek-
tem zakorzenionej w  nas potrzeby pozosta-
nia w pewnej strefie komfortu, która jednak, 
z perspektywy projektu, tworzy jedynie złud-
ne poczucie bezpieczeństwa i jest zazwyczaj 
efektem mylnego przeświadczenia o opano-
wanym ryzyku w tym obszarze. Nie wygląda 
to najlepiej, prawda? I  tak by pewnie było, 
gdybyśmy rzeczywiście traktowali stanowi-
ska juniorskie jako problem. Spróbujmy więc 
zadać sobie pytanie – „Jak mogę przekuć ten 
kłopot w  szansę?” i  poszukać na nie odpo-
wiedzi.
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Project Manager z  doświadczeniem inżynier-
skim w branżach IT oraz energetyce. W swoim 
portfolio posiada projekty w  domenach ta-
kich jak automatyka, motoryzacja, rozrywka 
i  cyberbezpieczeństwo. W  SoftServe zajmuje 
się obecnie tematyką zapewnienia ciągłości 
zasobów oraz inicjatywami dla NGO’s. Absol-
went Automatyki i  Robotyki na Politechnice 
Wrocławskiej. Prywatnie mąż, ojciec i zapalo-
ny gitarzysta. 

Łukasz 
Popkowski 

juniorów i  stażystów. Będzie to wymagało 
zaplanowania szkoleń wstępnych, materia-
łów dydaktycznych jako części dokumentacji 
projektowej oraz kompleksowej opieki nad 
nowym kolegą w zespole, tak aby od pierw-
szych dni poczuł się on jego częścią. Dzięki 
temu my jako jego przełożeni, będziemy 
czerpać korzyści w  postaci lojalności. Po-
nadto patrząc z  szerszej perspektywy, na 
przykład całego portfela projektów w  orga-
nizacji, Project Manager, utrzymując balans 
w zespole, uczestniczy w  implementacji ce-
lów globalnych firmy, jakimi są przykładowo 
wzrost zatrudnienia i jej powiększenie w skali 
makro. Przez tworzenie wakatów juniorskich 
zapewniamy ciągłość wymiany kadr w  pro-
jektach, co z kolei może pozytywnie wpłynąć 
na wskaźnik retencji pracowników. Lojalność 
budowana od podstaw na linii pracownik – 
zespół – organizacja może przynieść wy-
mierne korzyści dla każdego z wymienionych 
interesariuszy. Jest to jeden z  przykładów 
tak mocno poszukiwanego styku pomiędzy 
projektami a biznesem, a więc również imple-
mentacji celów projektu (goals) poprzez osią-
ganie celów lokalnych projektu (objectives).

Jak widać kwestia zwiększania juniority 
oraz odpowiedniego przepływu kadr jest pro-
blemem niezwykłe złożonym, wielowymiaro-
wym, którego ocena oraz analiza, aby dotrzeć 
do poprawnych konkluzji oraz rozwiązań, 
wymaga rozpatrzenia pod kątem wielu kryte-
riów. Ważne jednak, aby na poziomie projektu 
zakorzenić świadomość biznesową dotyczą-
cą wpływu decyzji podjętych w projekcie na 
organizację, w  tym konkretnym przypadku 
podejmując temat juniority. Pamiętając przy 
tym, że rynek dodatkowo napędza spiralę 
oczekiwań przy jednoczesnej walce o  pra-
cownika. I  tu Juniorzy mogą przyjść z  od-
sieczą, dając szansę na rozwój organizacji 
i biznesu. 

projektu, dokonać odpowiedniej analizy i pla-
nowania zarządzania ryzykiem, związanym 
między innymi z  niekontrolowaną rotacją 
pracowników, utrzymaniem wiedzy lub pro-
cesem jej przekazania, zarządzaniem długiem 
technologicznym.

Aby zbudować wzajemną relację oraz za-
ufanie klienta, w pierwszej kolejności musimy 
zrozumieć jego potrzeby, by móc zapropo-
nować mu odpowiednie rozwiązanie. Osią-
gniemy to dostarczając oczekiwaną jakość 
rozwiązania, jednocześnie sprawiając, że 
klient będzie chciał kontynuować współpra-
cę z naszą organizacją. Zbudowane zaufanie 
jest kapitałem, który Project Manager może 
wykorzystać w  dalszej rozbudowie relacji 
biznesowych, up-sellingu oraz cross-sellingu, 
czego wyrazem może być właśnie zaangażo-
wanie juniorów. W miarę upływu czasu będą 
oni awansować, realizując swoje ambicje za-
wodowe i  jednocześnie dostarczać PM-owi 
argumentów przemawiających za tym, by ich 
promować, a także oferować ich usługi klien-
tom po wyższej stawce. 

Pamiętajmy również o  efekcie znużenia 
lub „wypalenia” pracowników z  dłuższym 
stażem. Poprzez utrzymywanie balansu w ze-
spole projektowym, składającym się z  pra-
cowników z różnym poziomem doświadczenia, 
tworzymy środowisko przyjazne przejmowa-
niu odpowiedzialności po starszych kolegach, 
czyli przekazywaniu wiedzy. Dodatkowo 
ułatwia to planowanie rotacji zmniejszając 
ryzyko jej utraty. Rotacja zaplanowana z od-
powiednim wyprzedzeniem pozwoli złagodzić 
lub wyeliminować ryzyko związane z wypa-
leniem zawodowym, brakiem rozwoju oraz 
ograniczeniem niekontrolowanego odejścia 
pracowników poprzez proaktywne propono-
wanie nowych wyzwań w innych zespołach 
projektowych, co z pewnością zostanie doce-
nione przez naszych przełożonych. Szczegól-
nie w dobie powszechnej walki o pracownika 
w branży IT.

Drugą „przeszkodą” jest niechęć zespołu, 
która jest projekcją obawy przed większą licz-
bą zadań, spadkiem jakości lub tzw. „proble-
mami wieku przedszkolnego”. Są to problemy, 
pokazujące brak gotowości absorpcyjnych 
zespołu, nad którymi kierownik projektu musi 
zapanować i w porę zaadresować zespołowi 
swoje wymagania i oczekiwania. W szczegól-
ności do jego bardziej doświadczonej części, 
czyli Seniorów, już na etapie rekrutacji.

Daje to możliwości budowania struktury 
zespołu, wyznaczania celów dla jego człon-
ków oraz delegowania zadań w procesie onbo-
ardingu do nowych pracowników – nie tylko 

znaczenie w  kontekście zarządzania jest 
już inne. Upraszczając, goals oznaczają cele 
biznesowe. Są one nadrzędne względem 
tych określanych mianem objectives, które 
z kolei powinny prowadzić do spełnienia ce-
lów biznesowych. Oba pojęcia funkcjonują 
w  przestrzeni projektowej i  niestety często 
stosowane są synonimicznie. W  jaki zatem 
sposób zwiększanie juniority może mieć 
wpływ na osiągnięcie celów projektu?

Wpływ zwiększenia 
juniority na osiągnięcie 
celów projektu

Temat ten możemy analizować ze względu 
na rodzaj klasyfikacji projektów, klientów lub 
produktów. Aby prosto wytłumaczyć to za-
gadnienie, posłużę się jednym z przykładów 
środowiska projektowego, w  którym celem 
jest długoterminowa relacja z klientem, a typ 
kontraktu to dedicated team lub headcount. 
Planowanie będzie dodatkowo ułatwione 
z góry znanym budżetem klienta. Z kolei Pro-
ject Manager będzie instancją odpowiedzial-
ną za podejmowanie decyzji wraz z wiążącym 
się z nimi ryzykiem. W kooperacji z osobami 
odpowiadającymi za kontakt z klientem (np. 
Client Partnerem lub Account Managerem), 
ustalać będzie zaspokojenie potrzeb pro-
jektowych. Z  jednej strony pod względem 
dostępności odpowiednio wykwalifikowanej 
kadry i technologii, z drugiej zaś skupiając się 
na zmaksymalizowaniu przychodu i  marży. 
Sprawa, z pozoru trywialna, rozbija się o dwa 
główne punkty, którymi Project Manager bę-
dzie musiał zarządzać:
1. niechęć klienta,
2. niechęć zespołu.

Punkt pierwszy dotyczy szerokiego spek-
trum obszarów odpowiedzialności PM-a, ale 
również charakterystyki projektu. Fakt, że 
w naszym przykładzie będzie nam znany bu-
dżet roczny, jaki klient chce przeznaczyć na 
wykonanie zaplanowanego zakresu, może 
nam całkowicie wyeliminować czynnik 
niechęci klienta lub przynajmniej znacząco 
ułatwić zarządzanie nim – zwłaszcza przy 
modelu dedicated team. Aby osiągnąć ten 
poziom zaufania klienta, projekt w  wielu 
przypadkach musi poczynić pewne inwe-
stycje w  budowanie relacji i  zaufania. Tutaj 
właśnie dość wyraźnie można zauważyć róż-
nicę pomiędzy goals a  objectives lub też 
pomiędzy celami lokalnymi a  globalnymi. 
Planując zatem implementację celów (goals) 
długoterminowych projektu, musimy naj-
pierw zapewnić długoterminowość samego 
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nowagi pomiędzy efektywnością, wydajno-
ścią i przewidywalnością sposobu wykonania 
pracy:
• Efektywny przepływ pracy (ang. work-

flow) dostarcza tego czego chce klient, 
w czasie, w którym klient chce by było to 
dostarczone.

• Wydajny przepływ pracy, w celu dostar-
czenia wartości, przypisuje dostępne za-
soby ekonomiczne tak optymalnie, jak to 
tylko możliwe. 

• Większa przewidywalność przepływu 
pracy to możliwość dokładniejszego pro-
gnozowania dostarczenia wartości przy 
akceptowalnym stopniu niepewności.

system. Flow mamy wtedy, gdy poprzez 
efektywny proces pracy nad właściwymi 
produktami tworzona jest wartość dla klien-
ta tak szybko, jak on tego oczekuje.

Optymalizacja wartości 
poprzez optymalizację 
przepływu

Celem Flow Management, a  także podejść 
Kanban i  Lean na których się opiera, jest 
optymalizacja wartości poprzez optymali-
zację przepływu. Przy czym optymalizacja 
niekoniecznie implikuje maksymalizację; 
oznacza ona dążenie do odpowiedniej rów-

W poprzednim tekście nt. Flow Manage-
ment (Strefa PMI, nr 36) przedstawiłem 
negatywne konsekwencje tradycyjnego 
systemu pracy i zarządzania, konieczność 
myślenia systemowego, całościowego 
oraz odpowiedź na pytanie: po co ten Flow 
Management.

Teraz czas na przedstawienie praktyk 
i  metryk Flow Management oraz ich róż-
nych zastosowań do zarządzania pracą 
zespołu, procesami i projektami oraz port-
felem projektów.

Flow to – wg The Kanban Guide, December 
2020 – przepływ potencjalnej wartości przez 
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mu limitu pracy w toku, SLE, czy wielkości 
partii zasilającej system.

Metryki Flow 
Management

Flow Management wymaga zbierania i ana-
lizowania określonego zestawu metryk prze-
pływu (ang. flow measures/metrics). Metryki 
te pokazują aktualną sytuację oraz rezultaty 
systemu pracy na poziomie zespołu, projek-
tu i portfela projektów i pomagają podejmo-
wać – bazujące na informacjach – decyzje 
dotyczące sposobu dostarczania wartości.
Cztery podstawowe metryki przepływu to:

• Odblokowywanie zablokowanej pracy.
• Zapewnienie, by praca wchodziła do sys-

temu w takim samym – lub bardzo zbliżo-
nym – tempie, jak tempo z jakim wychodzi 
z systemu pracy.

3. Inspekcja i adaptacja definicji 
procesu pracy
Praktyka inspekcji i  adaptacji umożliwia 
ciągłe doskonalenie procesu pracy i  jej re-
zultatów oraz produktów, a  dotyczy takich 
elementów definicji procesu pracy, jak:
• Zasady wizualizacji procesu pracy i jego faz.
• Zasady dotyczące sposobu pracy, na przy-

kład zasady dotyczące modyfikacji pozio-

Praktyki Flow 
Management

Gdy chodzi o  praktyki Flow Management 
i powiązane z nimi praktyki Kanban, to jest 
z  nimi mały problem. Różne źródła (jak np. 
The Kanban Guide, Przewodnik po Kanbanie 
dla Zespołów Scrumowych czy Kanban Uni-
versity) wymieniają różne praktyki, gene-
ralnie jednak poruszając się w obrębie kilku 
bardzo zbliżonych. 

Moja propozycja praktyk Flow Manage-
ment obejmuje następujące pozycje:

1. Definiowanie i wizualizacja 
procesu pracy 
Praktyka definiowania i wizualizacji procesu 
pracy ma postać tzw. definicji procesu pra-
cy – Definicji Workflow, zwizualizowanej na 
tablicy Kanban, a obejmującej między inny-
mi takie elementy, jak:
• Definicja elementu będącego nośnikiem 

wartości dla klienta (ang. unit of va-
lue), „przepływającego” przez proces pracy, 
określanego w The Kanban Guide mianem: 
praca (ang. work item/items).

• Definicja miejsca w  procesie pracy, od 
którego praca zaczyna „przepływać” przez 
zdefiniowany proces (punkt rozpoczęcia), 
oraz miejsca, w którym opuszcza ten pro-
ces (punkt zakończenia).

• Jedna lub kilka zdefiniowanych faz proce-
su, przez które „przepływa” praca od punk-
tu rozpoczęcia do punktu zakończenia. 

• Definicja sposobu kontrolowania pracy 
w toku (ang. Work In Progress – WIP) od 
punktu rozpoczęcia do punktu zakoń-
czenia.

• Jawne zasady postępowania, dotyczące 
sposobu „przepływu” pracy przez zdefinio-
wane fazy procesu pracy, od punktu rozpo-
częcia do punktu zakończenia.

• Oczekiwany poziom świadczenia usług 
(ang. Service Level Expectation – SLE), bę-
dący prognozą czasu przepływu (ang. flow) 
pracy od punktu rozpoczęcia do punktu 
zakończenia.

2. Aktywne zarządzanie pracą 
w procesie pracy
Praktyka ta obejmuje takie metody, jak na 
przykład:
• Kontrolowanie poziomu pracy w  toku 

(WIP).
• Unikanie gromadzenia się pracy w dowol-

nej części procesu pracy.
• Zapewnienie, przy odniesieniu do SLE, by 

praca nie ulegała niepotrzebnie starzeniu się.

Rys. 1. Przykład skumulowanego diagramu przepływu z symulacji Team Flow

Rys. 2. Zastosowanie Flow Management z wykorzystaniem narzędzia Kanbanize
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zespołów, a następnie – w zależności od po-
trzeb i od kontekstu – zastosować na pozio-
mie projektu lub kilku projektów, a następnie 
przejść na poziom portfela projektów i prac. 
Jak widać z  powyższego opisu skalowanie 
może odbywać się „w głąb”, tj. poprzez obej-
mowanie kolejnych zespołów lub projektów, 
jak i w „w górę”, poprzez przechodzenie od 
poziomu zespołu, poprzez poziom projektu/
projektów do poziomu portfela. Praktyki 
i  metryki Flow Management można tak-
że łatwo skalować „w  poziomie” poprzez 
uwzględnienie procesów tzw. upstream, czy-
li procesów wymyślania koncepcji produktu 
lub procesów marketingu i  pozyskiwania 
klientów na produkty firmy. Przykład skalo-
wania przedstawia Rys. 2.

Podsumowanie

Flow Management, łączący praktyki Kanban, 
Lean, TOC oraz psychologii przepływu to co-
raz częściej stosowane podejście umożliwia-
jące przewidywalne dostarczanie wartości na 
poziomie projektu, programu oraz portfela 
prac i projektów oraz uzyskanie przez firmy 
zwinności biznesowej (ang. Enterprise Agi-
lity). Wykorzystuje ono kilka praktyk, które 
można stosować zarówno na poziomie ze-
społu, projektu i produktu oraz na poziomie 
portfela projektów i prac.

Dostępna jest platforma informatyczna 
Kanbanize www.kanbanize.com i  jej polska 
wersja: www.kanbanize.com/pl umożliwia-
jąca implementację praktyk i  metryk Flow 
w systemie zarządzania projektem i  portfe-
lem projektów. 

poza ramy niniejszego tekstu. Na Rys. 1. na 
sąsiedniej stronie znajduje się mój ulubiony 
wykres, tj. skumulowany diagram przepływu 
(Cumulative Flow Diagram – CFD). Ilustruje 
on flow (lub jego brak, względnie jego zakłó-
cenia) na poziomie zespołu, pokazuje średni 
poziom prac w roku (WIP) oraz średni czas 
wykonania, a także przepustowość, czyli 
tempo dostarczania.

Zastosowanie 
praktyk i metryk Flow 
Management

Siła Flow Management polega na tym, że te 
same – wcześniej wymienione – praktyki 
i metryki znajdują zastosowanie na różnych 
poziomach zarządzania, tj. na poziomie:
• zespołu projektowego lub produktowego, 

względnie biznesowego, np. zespołu mar-
ketingu,

• projektu lub produktu, realizowanego, 
bądź rozwijanego przez kilka zespołów,

• procesu, na przykład różnych procesów 
HR-owych, jak on-boarding pracownika,

• portfela projektów, obejmującego zarów-
no projekty lub produkty, jak i procesy. 

Dzięki temu stosunkowo łatwe jest skalo-
wanie Flow Management w  firmie. Można 
rozpocząć stosowanie Flow Management 
od pojedynczego zespołu, rozwinąć do kilku 

• Poziom prac w  toku (ang. WIP): liczba 
prac rozpoczętych, lecz nie zakończonych.

• Przepustowość (ang. Throughput): liczba 
prac zakończonych w  jednostce czasu, 
czyli na przykład w trakcie iteracji (sprin-
tu).

• Wiek pracy (ang. Work Item Age): czas jaki 
upłynął od rozpoczęcia pracy a aktualnym 
momentem w czasie.

• Czas wykonania (ang. Cycle Time): czas, 
jaki upłynął między rozpoczęciem pracy 
(ang. Work Item), a jej zakończeniem.

System zarządzania bazujący na Flow Ma-
nagement może wykorzystywać następujące 
wykresy, prezentujące wyżej wymienione 
metryki:
• Czas wykonania: wykres punktowy, histo-

gram oraz tzw. heatmapa;
• Przepustowość: histogram, wykres liniowy;
• Prace w  toku (WIP): wykres starzenia 

i wykres liniowy;
• Skumulowany diagram przepływu (Cumu-

lative Flow Diagram – CFD);
• Efektywność przepływu;
• Blokery: wykres grupowania i  wykres dy-

namiki;
• Symulacja Monte Carlo: wykres ile, wy-

kres kiedy.

Omówienie poszczególnych metryk Kan-
ban i wykresów je prezentujących wykracza 

Konsultant i  trener zarządzania i  zarządzania 
projektami posiadający wieloletnie doświad-
czenie w  doskonaleniu pracy firm, zespołów, 
menedżerów i liderów.
Ekspert z  ponad 25-letnim doświadczeniem 
w obszarze zwinnego i klasycznego zarządza-
nia projektami, programami i  portfelem pro-
jektów, zwinnego przywództwa oraz zwinnych 
transformacji i  budowania organizacji projek-
towych. Wielki fan podejścia Flow Manage-
ment, wykorzystującego Lean, Kanban oraz 
TOC, a także gier symulacyjnych.
Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project 
managerom, zespołom i firmom pracować i za-
rządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy 
i zarządzania więcej zadowolenia i satysfakcji.

Jerzy
Stawicki
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stycznie koszt opóźnienia – a przecież każda 
sekunda, kiedy użytkownik nie może jeszcze 
korzystać z  funkcjonalności, to niepoweto-
wana strata!

Walidacja hipotez

Esencją podejścia empirycznego, takiego 
jak Scrum, są pętle zwrotne z  rzeczywisto-
ścią, które pozwalają nam potwierdzać lub 
obalać hipotezy biznesowe oraz techniczne. 
Dodanie UX do Scruma zwiększa ilość pętli 
zwrotnych oraz daje dodatkowe okazje, by 
weryfikować czy robione są właściwe rzeczy. 
Co niezmiernie ważne, walidacja może od-
bywać się na różnych poziomach wiarygod-
ności. Przed jakąkolwiek walidacją jesteśmy 
w kompletnej, błogiej ignorancji.

laryzującym haśle przewodnim „to ich wina!” 
oraz lokalnej optymalizacji, gdzie każda ze 
stron skupia się na swojej specjalności i bra-
kuje synergicznej współpracy.

Często słyszę od UX-owców: „każdy nasz 
pomysł jest blokowany”, „deweloperzy nic 
nie rozumieją, powinni siedzieć cicho i  po 
prostu robić to, co im każemy”, podczas gdy 
deweloperzy wtórują: „UX jest kompletnie 
oderwany od rzeczywistości, kompletnie nie 
myślą o  tym, że to trzeba zaimplemento-
wać”, „znowu Ci UX-owcy coś mieszają, po 
co zmieniać coś co już działa? Lepiej robić 
nowe funkcjonalności!”. 

Kolejny problem to długi czas od momentu 
powstania pomysłu do momentu wdrożenia 
go na produkcję (Customer Lead Time). Wy-
dłużają się przez to pętle zwrotne i rośnie dra-

U moich klientów czasami widzę, że UX 
jest traktowany po macoszemu. Na po-
ziomie deklaracji mówi się, że UX jest 
ważny, jednak w praktyce główny nacisk 
kładzie się na prace inżynieryjne i rozwią-
zania techniczne. Kwestie takie jak design 
produktu, spełnianie potrzeb przyszłych 
użytkowników, wizja biznesowa czy 
w ogóle zasadność produktu są na drugim 
planie.

Grzechy główne

Problem, który często dostrzegam, to po-
wstanie dwóch oddzielnych silosów: discove-
ry (UX) i delivery, czyli prace deweloperskie. 
Praktycznie zawsze prowadzi to do zwięk-
szenia prawdopodobieństwa konfliktów o po-
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stęp w stosunku do UX Scrum Falla, wszystkie 
wcześniejsze problemy ulegają zmniejszeniu. 
Pojawia się współpraca pomiędzy delivery i di-
scovery, silosy są mniej wyraźne i niewątpli-
wie czas dostarczania drastycznie skraca się.

Desiree Sy i Lynn Miller, czyli autorki tego 
podejścia, zakładały, że UX i  deweloperzy 
będą pracowali jako jeden zespół. Jednak 
praktyka pokazuje inaczej. UX i Deweloperzy 
pracujący w Sprintach Naprzemiennych naj-
częściej tworzą dwa oddzielne zespoły, sku-
pione po prostu na czymś innym.

Jest postęp, ale może być jeszcze lepiej!

#3 Discovery + Delivery = Scrum 
Team
Najwyższy poziom dojrzałości w  połączeniu 
Scruma i  UX-a  to jeden Zespół Scrumowy 
składający się z delivery i discovery. W nomen-
klaturze scrumowej UX-owcy stają się dewe-
loperami – czyli osobami odpowiedzialnymi 
za dostarczenie kolejnej wersji inkrementu.

Przykład zastosowania

Takie połączenie może przybrać bardzo różne 
formy. W końcu Scrum to framework dający 
duży poziom swobody. Najlepiej więc posłu-
żyć się przykładem.

Kilku członków zespołu ma wysokie zdol-
ności UX. Jednak jest powszechną prak-
tyką, że w  swoje działania wciągają resztę 
zespołu. Chociaż to właśnie eksperci UX 
najczęściej prowadzą wszelkiego rodzaju 
UX-owe warsztaty, bierze w nich udział cały 
zespół. Część prac UX zawiera się w  Pro-
duct Backlog Refinemencie, czyli czynności 

#0 – Scrum bez UX
Pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że 
zaletą tego rozwiązania jest brak problemów 
komunikacyjnych pomiędzy UX i  delivery. 
Mówiąc poważniej, należy zauważyć, że wa-
lidacja zaczyna się od działającego produktu, 
nie ma też najprawdopodobniej ostatecznej 
walidacji w formie badań produktu na rynku. 

#1 – UX Scrum Fall
To poziom, gdy UX poprzedza pracę dewe-
lopmentu. Zanim powstanie jakikolwiek kod, 
wykonywane są wszystkie badania potrzeb 
userów i  powstaje gotowy design aplikacji. 
To makiety, które mają być zaimplemento-
wane przez deweloperów z dokładnością co 
do piksela. Najczęściej UX jest wykonany 
przez zewnętrzne firmy albo oddzielny dział.

Jest to prosty przepis na stworzenie po-
działu „my” kontra „oni” oraz budowanie 
kultury „to ich wina!”. Dodatkowo, zanim po-
wstanie coś, co może „dotknąć” użytkownik, 
minie dużo czasu. Najgorsze, że nie ma tutaj 
pętli zwrotnych discovery – delivery. Nie ma 
takiej możliwości, aby deweloperzy wzięli 
udział w  decyzjach designerskich, na przy-
kład sugerując, że zaproponowane rozwiąza-
nie jest bardzo trudne w realizacji. Deweloper 
nie ma okazji powiedzieć: „takie rozwiązanie 
to 5 dni pracy, ale możemy to zrobić z uży-
ciem gotowej biblioteki w 30 minut, musimy 
tylko lekko zmienić wygląd”. 

#2 – Sprinty Naprzemienne 
(Staggered Sprints)
W tym podejściu UX pracuje „sprint wstecz” 
w stosunku do delivery. Jest to ogromny po-

Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. 
Ogromną ilość walidacji można zaapliko-
wać do procesu empirycznego zanim po-
wstanie jakikolwiek kod. Można to robić 
przez wywiady z  użytkownikami, prototypy 
papierowe lub też w  formie makiet. Można 
też zastosować tak zwany „Wizard of Oz”, 
technikę polegającą na tym, że użytkownik 
myśli, że korzysta z ostatecznego produktu, 
gdy tak naprawdę istnieje tylko wydmuszka, 
za którą stoi człowiek. W  ten sposób wali-
dowano czy użytkownicy będą chcieli roz-
mawiać z  Alexą, czyli wirtualną asystentką 
obdarzoną sztuczną inteligencją. Zanim za-
częto implementować ostateczny produkt, 
analizowano reakcje ludzi, którzy myśleli, że 
rozmawiają z  „puszką” obdarzoną sztuczną 
inteligencją. Tak naprawdę w „zwykłej pusz-
ce” znajdował się mikrofon i  rozmowa pro-
wadzona była z człowiekiem z pokoju obok. 
Taki sposób walidacji jest niesamowicie tani 
w stosunku do wytworzenia końcowego pro-
duktu. Pozwala uniknąć niepotrzebnej pracy 
i na przykład gdyby się okazało, że potencjal-
ny produkt jest nieatrakcyjny, prace nawet by 
się nie zaczęły i  miliony dolarów zostałyby 
zaoszczędzone.

Inkrement produktu 
kwintesencją Scruma

Scrum to narzędzie, które waliduje hipotezy 
biznesowe i  techniczne poprzez tworzenie 
kolejnych inkrementów produktu. Inkrement 
jest gotowy do zreleasowania w każdej chwi-
li: gruntownie przetestowany, zintegrowany 
i – co najważniejsze – użytkownik może go… 
użyć. Te inkrementy są poddawane walidacji, 
przykładowo poprzez feedback userów, in-
teresariuszy z użycia, wydanie BETY czy po-
przez release na rynek. Taka walidacja wnosi 
ogromną wartość, daje silny kontakt z  rze-
czywistością, ale… jest niesamowicie kosz-
towna. Największy koszmar każdego Product 
Ownera to wydać fortunę, stworzyć produkt 
i w ten sposób udowodnić, że to całkowicie 
bezsensowne przedsięwzięcie! Warto jeszcze 
dodać, że nawet wydanie produktu na rynek 
nie jest walidacją ostateczną, można jeszcze 
robić badania UX z użycia wydanej aplikacji – 
i to jest dopiero walidacja ostateczna.

Poziomy dojrzałości 

Scruma i  UX można połączyć na różnych 
poziomach dojrzałości. Im wyższy poziom 
dojrzałości tym współpraca UX i delivery jest 
lepsza.
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Przeszkoda #3
To, co może skutecznie powstrzymać spraw-
ne działania UX to coś, co nazywam „syndro-
mem myślenia projektowego”. Czyli skupienie 
się na sukcesie projektu, z pominięciem suk-
cesu produktu. Jak kogoś interesuje tylko co-
raz wyższa prędkość prac w każdym Sprincie 
to UX będzie tylko przeszkadzał. Po co wery-
fikować? Lepiej w tym czasie tworzyć więcej 
funkcjonalności! 

W tak zwanym międzyczasie, UX-owcy mie-
rzą istotne dla produktu wartości. Na przy-
kład stosują badania kohortowe, określają 
retencję użytkowników czy robią testy A/B 
na userach.

W zależności od Sprintu stosunek czynno-
ści UX-owych i delivery różni się, zdarzają się 
Sprinty, że większość czasu jest poświęcane 
na warsztaty UX-owe z klientami i userami, 
są też takie, że główny nacisk jest położony 
na pracę delivery.

Przeszkoda #1
Należy pamiętać, że wejście na wyższy 
poziom dojrzałości to często gigantyczna 
zmiana kulturowa. Proponuję tutaj podejście 
ewolucyjne. Jeżeli nigdy nie pracowaliście 
z UX-em, nie zaczynajcie stosować wszyst-
kich praktyk z przykładu od razu. Jak mawiał 
Pan Miyagi: „Najpierw naucz się stać, a po-
tem latać”.

Przeszkoda #2
Warto wspomnieć, że krytyczną przeszkodą 
przed skutecznym użyciem UX-a  ze Scru-
mem jest pycha. Skuteczne stosowanie UX 
wymaga ogromnej pokory. Trzeba jasno 
sobie powiedzieć na temat potrzeb userów 
i  rynku: „Wiem, że nic nie wiem”, przynaj-
mniej do czasu, aż nie zrobi się odpowied-
nich badań.

która sprawia, że elementy Product Bac-
kloga można zaciągnąć na Sprint Planningu. 
W  naszym przypadku to wstępny wywiad 
z  klientem i  przetestowanie na potencjal-
nych użytkownikach prototypów (papiero-
wych albo jakichś wireframe’ów). Oczywiście 
eksperci UX zachęcają do uczestnictwa cały 
Scrum Team.

W  ramach Sprint Planningu następuje 
wspólne ostateczne doprecyzowanie desi-
gnu. Istnieje jeden Product Backlog, a w ra-
mach każdego jego elementu są do wykonania 
zarówno działania discovery jak i delivery. Tak 
więc praca UX jest częścią Definition of Done.

Sprinty mają długość dwóch tygodni. 
W każdy pierwszy czwartek Sprintu odbywa-
ją się wywiady i testy UX prototypów z po-
tencjalnymi userami. W  takich spotkaniach 
biorą udział też niektórzy deweloperzy. 

W  każdy drugi wtorek, odbywa się wali-
dacja gotowych feature’ów (z  poprzednich 
Sprintów) na użytkownikach. Zamyka się 
usera w  pokoju i  cały zespół obserwuje jak 
używa aplikacji (jest pogląd na wszystkie 
jego akcje). Na tej podstawie powstają po-
mysły co można zmienić w aplikacji. Zostają 
stworzone nowe wymagania i Product Owner 
określa ich kolejność w Product Backlogu.

W każdej chwili programiści mogę poprosić 
ekspertów UX o pomoc gdy nie są pewni jak 
coś zrobić. 

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

Jakub 
Drzazga
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butorów wysoce zaawansowanego oprogra-
mowania dla sektora kosmicznego? Takie 
produkty i  usługi nie są powszechne, więc 
grupa potencjalnych odbiorców społecznych 
radykalnie spada. Wówczas zostaje trzecia 
droga: zaangażowanie kadry, która swoją 
specjalistyczną wiedzą i  umiejętnościami 
może pomagać organizacjom powstałym 
z myślą o  realizacji misji społecznej. W tym 
przypadku również istnieje pewne ograni-
czenie – czas pracowników nie jest z gumy, 
a  wykonywanie działań dobroczynnych 
kosztem czasu przeznaczonego na działania 
biznesowe nie idzie w parze z optymalizacją 
biznesu. W  każdym z  tych rozwiązań jest 
spore ziarno dobra, czego potrzeba, aby za-
kiełkowało i wydało dobry owoc?

Człowiek od zarządzania 
dobrem w firmie

Uzupełnieniem tych rozwiązań jest zatrud-
nienie osoby, która zajmie się zharmonizowa-
niem działań społecznych firmy – możemy ją 
nazwać na przykład koordynatorem dobro-
czynności lub pośrednikiem dobra. Pomysł 

zacji celów społecznych). Nie każdy przedsię-
biorca będzie z dnia na dzień gotowy na taką 
społecznie odpowiedzialną rewolucję.

Czy CSR to jedyna droga?

Mimo, że CSR sprawdza się nie tylko w kor-
poracjach czy dużych firmach, to jednak 
wielu mniejszych przedsiębiorców szuka roz-
wiązań autorskich, szytych na miarę swoich 
możliwości i początkowych ambicji. Koncen-
trują się na znalezieniu organizacji czy grup, 
które są im bliskie i chcą je wspierać. W jaki 
sposób? Pierwsza myśl to pomoc finansowa. 
Jednak przedsiębiorstwo to nie studnia 
bez dna i w hierarchii zobowiązań finanso-
wych względem pracowników, kontrahen-
tów i  banków wydatki na cele społeczne 
lądują dość nisko. Kolejny pomysł to po-
maganie usługami czy produktami, które są 
przedmiotem działalności firmy. To rzeczy-
wiście dobrze skrojone wsparcie – przed-
siębiorca daje to na czym się zna, zapewnia 
dobrą jakość, a koszt pozostaje stosunkowo 
niski. Co jednak w  przypadku producentów 
śrub dla urządzeń ciśnieniowych lub dystry-

Dobro się mnoży kiedy się nim dzieli. Ta za-
sada sprawdza się w życiu, ale czy również 
w  biznesie? Czy obowiązkiem firmy jest 
dzielenie się tym, co wypracuje? Absolut-
nie nie. Chyba, że... wola przedsiębiorcy 
podpowiada inaczej. 

Jeśli przedsiębiorca chce w  ramach swoje-
go biznesu działać dla dobra społecznego, 
to ma do wyboru kilka opcji. Najbardziej 
popularną jest osadzenie działalności spo-
łecznie pożytecznej na koncepcji społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. 
corporate social responsibility). CSR zakła-
da, że firma w większości swoich procesów 
wdroży rozwiązania, które będą w  sposób 
ponadprzeciętny służyły na przykład środo-
wisku, społeczności lokalnej, osobom zatrud-
nionym, prawom człowieka itp. Realizacja 
takiej strategii potrafi być bardzo korzystna 
zarówno dla społeczeństwa jak i  dla firmy, 
jednak wymaga zaangażowania wielu pra-
cowników (spójność celów i rozwiązań w po-
szczególnych działach oraz systematyczna 
kontrola efektów) oraz finansowego (między 
innymi koszty przystosowania firmy do reali-
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Koordynatorka i współorganizatorka wielu ak-
cji fundraisingowych m.in. dla Stowarzyszenia 
Uśmiech Nadziei. Od 2015 roku Pośrednik Do-
bra w Grupie Mo, w której odpowiada za spo-
łeczne zaangażowanie, łącząc biznes z organi-
zacjami pozarządowymi. Miłośniczka filantropii 
i networkingu charytatywnego, certyfikowana 
fundraiserka (Europejskie Stowarzyszenie Fun-
draisingu – EFA i Polskie Stowarzyszenie Fun-
draisingu).

Maria 
Brzozowska

wynikający z pesymistycznego myślenia, lecz 
z  praktyki. Nawet, gdy firma pokona wiele 
ograniczeń organizacyjnych i  finansowych, 
będzie musiała stanąć przed faktem, że 
w danym momencie potrzeb społecznych bę-
dzie więcej niż możliwości ich zaspokojenia. 
Jednak to do niczego nie zniechęca, wręcz 
przeciwnie. Nie możemy pomóc wszyst-
kim, chyba, że każdy pomoże komuś, a to 
największa, zbudowana na solidarności, 
zachęta do społecznego zaangażowa-
nia. Rewizja zasobów firmowych pod kątem 
działań społecznych i  wprowadzenie nawet 
najmniejszej dobroczynności na tory strate-
gicznego podejścia dają gwarancję nie tylko 
mądrej pomocy, ale przede wszystkim dłu-
gofalowej, a  nie doraźnej. A  profesjonalna 
i  długoterminowa pomoc oznacza, że tej 
pomocy będzie po prostu więcej. Z  czy-
nieniem dobra w ramach firmy jest podobnie 
jak z anegdotycznym wypełnianiem słoika – 
gdy wsypujemy bezwiednie najpierw piasek 
to wypełnimy cały słój milionem drobnych 
i nieskoordynowanych działań. Jeśli zacznie-
my od wkładania do niego dużych kamieni – 
celów priorytetowych, to znajdzie się w słoju 
też miejsce na mniejsze kamyki i  piasek, 
a wszystko to będzie o wiele trudniej wysy-
pać lub wypłukać wodą (nierzadko wzburzoną 
jak w  przypadku kryzysów ekonomicznych). 
Każdy przedsiębiorca ma szasnę zbudować 
swój własny model działań społecznych 
zgodnie z marzeniami o zmienianiu świata na 
lepszy, wielkością biznesu, rosnącym apety-
tem na relacje społeczne i w odpowiedzi na 
realne potrzeby społeczeństwa. Wszystko 
zależy od decyzji człowieka. To on źródłem 
hojności, która zmienia nie tylko otoczenie, 
ale również jego samego. 

nia się człowieka od zadań społecznych, żeby 
zmniejszać jego efektywność w  tej sferze 
innymi aktywnościami niezwiązanymi z tym 
celem. 

Narzucenie na taką osobę zbyt wielu 
oczekiwań na starcie również nie sprzyja 
pomyślności tego modelu, który zakłada 
elastyczność oraz organiczne podejście do 
rozwijania dobroczynności w  firmie. Zasięg 
projektu warto budować kaskadowo, pozna-
jąc stopniowo możliwości organizacji, otocze-
nia i rozwijając kompetencje i talenty osoby 
oddelegowanej do zadań pomocowych – pa-
miętać należy, że opieramy projekt na dwóch 
rękach i jednym sercu. Organiczne i wyważo-
ne podejście do budowania dobroczynności 
pomaga stworzyć sprawnie działającą triadę: 
przedsiębiorstwo – pośrednik dobra – społe-
czeństwo. Nieprzypadkowe jest skojarzenie 
stanowiska koordynatora dobroczynności do 
mostu łączącego firmę i  cel społeczny. Za 
tym celem stoi często grupa potrzebujących 
poszukujących wsparcia czy organizacja po-
zarządowa. Stopniowe rozwijanie dobroczyn-
ności w  firmie daje możliwość budowania 
zaufania do przedstawicieli sektora społecz-
nego, a z czasem nawet wyłonienia z niego 
stałego, strategicznego partnera społeczne-
go, z którym można tworzyć wielkie i bardzo 
pożyteczne inicjatywy. 

Gdy projekt zostanie już zabezpieczony 
przed czyhającymi pułapkami pozostaje jesz-
cze zadbać o optykę działania nastawioną na 
zysk społeczny oraz dobrą mapę zasobów fir-
my (wewnętrznych i  zewnętrznych). Pierw-
szy atut pozwala zachować lepszą proporcję 
między celami biznesowymi a  celami spo-
łecznymi. Aby te drugie nie zostały zepchnię-
te na margines lub nie zostały bezdusznie 
wykorzystane do osiągania zysku ekonomicz-
nego, dużym wsparciem będzie wewnętrzna 
motywacja właściciela do zaangażowania 
społecznego. Postawa szeroko rozumianej 
hojności, empatia czy świadomość korzy-
ści współpracy w obszarze społecznym po-
zwala wynieść charytatywność w obszarze 
biznesu na wyższy poziom. Drugim przy-
datnym narzędziem jest mapa zasobów firmy 
zbudowana we współpracy ze wszystkimi 
kluczowymi pracownikami. To ona zapewni 
sprawność poruszania się po instrumentach 
pomocy i budowanie relacji z intencją niesie-
nia pomocy potrzebującym. 

Mądrzej znaczy więcej

Trudno osiągnąć 100% zadowolenia z  dzia-
łalności społecznej w firmie. To wniosek nie 

pozornie wydaje się łatwy do obalenia: „miało 
być tanio, najlepiej bez inwestowania”, „jed-
na osoba niewiele może”. Jednak jeśli po-
równamy roczne koszty pomocy doraźnej 
i  nieskoordynowanej z  kosztami zatrud-
nienia jednego pracownika (na początku 
wystarczy ¾ etatu), który będzie zajmował 
się wyłącznie działalnością społeczną oraz 
wartością pomocy udzielonej dzięki jego 
pracy, szybko okaże się, że rachunek wcale 
nie jest taki oczywisty i  szala przechyla się 
na korzyść dodatkowego etatu. Tym bar-
dziej, że może nie tylko skutecznie wyko-
rzystywać zasoby w  firmie, aby uniknąć 
ich marnowania, ale przede wszystkim 
zajmować się fundraisingiem, dzięki któ-
remu pozyska niezależne od zysku firmy 
pieniądze przeznaczone na realizację celu 
społecznego. Zliczając wartość takiej pomo-
cy wygospodarowanej z firmy „bezkosztowo” 
oraz zdobytej z grantów czy od darczyńców 
spoza organizacji okazuje się, że „zwrot z in-
westycji” w działalność filantropijną jest wy-
soki i zyski społeczne przewyższają koszty. Za 
konkretną wartość pomocy udzielonej dzięki 
pracy koordynatora dobroczynności przed-
siębiorca realnie płaci mniej, niż musiałby 
przekazać bezpośrednio na dane społeczne 
inicjatywy. Taki pracownik staje się przewod-
nikiem w filantropijnej wędrówce, której dy-
stans odmierzają korzyści społeczne.

Wędrówka z mapą

Na drodze budowania modelu opartego o ko-
ordynatora dobroczynności może pojawić się 
kilka pułapek. Pierwszą z  pokus jest wyko-
rzystanie tej działalności do celów marketin-
gowych i budowania dobrego PR firmy. O ile 
w  przypadku holistycznego CSR-u  wprost 
mówi się o  wymiernych korzyściach dla fir-
my i  na nie kalibruje się taką strategię, to 
w  przypadku modelu, którego centrum jest 
zaangażowanie jednego człowieka należy 
być ostrożnym. Jeśli zarówno pracodawca 
jak i  jego podwładny patrzą razem w  kie-
runku działań społecznie pożytecznych, to 
szanse powodzenia ich współpracy są duże. 
Jeśli jednak pracownik ma przekonanie 
o  misyjności swojej pracy, a  pracodaw-
ca wzrok kieruje bardziej na korzyści dla 
firmy, wówczas mamy w  tym modelu do 
czynienia z  energicznym zaciągnięciem 
hamulca ręcznego. Zwolnić go może tyl-
ko uczciwe podejście do sprawy i  jasność 
w kwestii intencji. Drugą pułapką jest dokła-
danie koordynatorowi obowiązków z  innego 
obszaru działalności firmy – nie po to zatrud-

Strefa PMI, nr 37, Czerwiec 2022, www.strefapmi.pl 27

http://www.strefapmi.pl


tu w codziennych „zwyczajnych projektach”.  

Zdefiniuj dobrze cel, czas 
i budżet 

Są to trzy kluczowe elementy każdego pro-
jektu. Odpowiedz sobie zatem szczegółowo 
na pytania: „co?”, „kiedy?”, i  „jaki będzie 
koszt zadania?”, które musisz wykonać, a bę-
dziesz na dobrej drodze do poprawnej reali-
zacji swojego pomysłu. Niech te trzy punkty 
stanowią podstawę dla Twoich dalszych 
planów działania. Już na tym etapie możesz 
spróbować rozłożyć prosty cel na kilka mniej-
szych części, czyli tzw. „kamieni milowych”. 
Dla przykładu, w  przypadku organizacji ko-
lacji ze znajomymi w domu, mogą być nimi 
wybór terminu, menu, zakupy w  supermar-
kecie, zakupy online czy wizyta u  fryzjera.    
Nadaj każdemu z zadań określony priorytet, 
termin wykonania oraz maksymalną kwotę, 
przeznaczoną na ich realizację – dzięki temu 
łatwiej ci będzie określić całkowity wymaga-
ny czas i koszt twojego projektu.

musisz skutecznie zarządzić? Od większych 
przedsięwzięć jak na przykład wesele, przez 
samodzielnie zorganizowany wyjazd waka-
cyjny, na przyjęciu urodzinowym kończąc. 
Każda z  tych okoliczności spełnia przecież, 
w pewnym stopniu, wymogi projektu – jest 
złożona, niepowtarzalna, ma określone 
ramy czasowe i cel, który chcemy osiągnąć. 
Wszystkie te cechy definiują „projekt”. 

Zwykle przy organizacji tego typu wy-
darzeń działasz instynktownie, zgodnie ze 
swoim wyczuciem, najlepszą wiedzą, umie-
jętnościami i wnioskami wyciągniętymi z po-
przednich „projektów”. A mimo to zapewne 
chociaż raz zdarzyło ci się stracić kontrolę 
nad sytuacją i, dla przykładu, zapomnieć 
odebrać garnitur od krawcowej na czas, czy 
uzupełnić lodówkę przed przyjściem gości, 
którzy według planu mają być już za 3 go-
dziny? Z pewnością podczas takich sytuacji 
przyszło ci na myśl, że następnym razem za-
planujesz to lepiej.

Oto krótki poradnik, jak wykorzystać naj-
lepsze praktyki rodem z Project Managemen-

Project Management to bardzo szero-
ka definicja, opisująca mniej lub bardziej 
szczegółowo zestaw zadań i  czynności, 
które należy wykonać, aby w określonym 
czasie osiągnąć wyznaczony i zdefiniowa-
ny na początku cel. Duże firmy i korporacje, 
z  racji swojej dojrzałości i doświadczenia, 
podejmują się pracy nad złożonymi projek-
tami z różnych dziedzin. A koordynacja za-
dań i połączenie umiejętności zarządzania 
aspektami takimi jak czas, budżet i  plan, 
w tym również współpracy z wieloma ludź-
mi, stanowić może nie lada wyzwanie. Wy-
dawać się może, że project managerowie 
posiadają jakąś tajemną wiedzę, zdoby-
waną przez lata ciężkiej pracy, nauki i do-
skonalenia swoich umiejętności na właśnie 
takich gigantycznych, skomplikowanych 
inicjatywach. Ale czy mniejsze inicjatywy 
nie są tak samo wymagające?

Może zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele 
z  twoich codziennych zadań i  planów jest 
w rzeczywistości małymi projektami, którymi 
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5 porad, jak wykorzystać dobre 
praktyki zarządzania projektami 
w życiu codziennym 

Julia Stencel

28

ARTYKUŁ SPONSOROWANYSTREFA PRAKTYKI



Od niedawna Project Manager w  SoftServe 
Poland. Od kilku lat związana z  branżą IT – 
zarządzała dotychczas serwisami i projektami 
dla instytucji finansowych. Z  wykształcenia 
inżynier biomedyczny, a od tego roku także ab-
solwentka studiów podyplomowych na kierun-
ku „psychologia w  biznesie”. Uwielbia praco-
wać z  ludźmi, entuzjastka samodoskonalenia, 
organizacji i zarządzania projektami. Prywatnie 
amatorka fotografii, zakochana w  podróżach 
i górach.

Julia
Stencel

to z  samym sobą, czy z osobami wokół 
Ciebie, nie jest niczym złym. Co więcej, 
wprowadzona od pierwszego dnia, może 
pozytywnie wpłynąć na cały projekt. Gdy 
dostajesz prośbę o  wykonanie pewnego 
zadania w konkretnym terminie, a z góry 
wiesz, że jest to niemożliwe ze wzglę-
du na inne zobowiązania – nie bój się 
zasygnalizować tego od razu. Być może 
znajdzie się inny sposób lub inna osoba, 
która może się nim zająć. Możliwe także, 
że termin jego wykonania można nieco 
przesunąć. Rozmowa jest więc kluczem 
do sukcesu!

I na koniec, pamiętaj:

Kontroluj, monitoruj, 
i jeszcze raz kontroluj

Bądź czujny i uważny przez cały czas trwania 
projektu – od momentu planowania, aż do 
zakończenia i etapu podsumowań (o którym 
również warto pamiętać). Obserwuj zmiany 
w  otoczeniu, dostosowuj się do czynników 
zewnętrznych, które mogą wpływać na two-
je plany i  terminy, weryfikuj regularnie po-
stęp prac, listę ryzyk, wykorzystany budżet 
i  przede wszystkim: nie panikuj, kiedy coś 
idzie nie po Twojej myśli. Czasami niespo-
dziewany zwrot akcji może przynieść niespo-
dziewanie dobre rezultaty.

Jak zatem widzisz, podstawowe zasady, 
wykorzystywane w  project managemencie, 
z powodzeniem możesz używać na co dzień 
i czerpać z nich wiele korzyści. Eksperymen-
tuj, ucz się na własnych błędach abyś mógł 
nazywać siebie Project Managerem także 
w życiu pozazawodowym. Powodzenia! 

gdyby miało się to zdarzyć, to nie za wiele bę-
dziesz w stanie w związku z tym zrobić. Nie 
ma więc sensu w ogóle się nad tym pochylać. 
Bardziej realna sytuacja? Organizacja garden 
party w maju, w którym, jak wiadomo nagła 
zmiana pogody jest niewykluczona. Two-
im planem awaryjnym na tę ewentualność 
mogą być przygotowany namiot lub parasol, 
czy też przygotowanie zawczasu domu na 
wypadek konieczności przeniesienia impre-
zy. Twoja tabela powinna zatem zawierać 
właśnie te trzy elementy – nazwę twojego 
ryzyka, jego prawdopodobieństwo oraz plan 
naprawczy. 

Wskazówka: Nigdy nie zapominaj o  tej 
liście! Stworzenie jej na początku to wca-
le nie koniec twojej pracy. Ryzyka należy 
analizować, weryfikować i  aktualizować 
przez cały czas trwania projektu – mogą 
one zmieniać się w czasie. Działaj zgod-
nie ze swoim planem, ale jednocześnie 
przygotowuj się na wypadek zmateriali-
zowania ryzyk – na pierwszy ogień weź 
te, których prawdopodobieństwo określi-
łeś jako „wysokie”.

Rozmawiaj 

Bądź w  ciągłym kontakcie ze wszystkimi 
osobami, które są zaangażowane w  two-
je przedsięwzięcie – zarówno tymi, które 
będą korzystać z  jego efektów, jaki i  tymi, 
od których zależne jest jego powodzenie.  
Zbuduj zaufanie i  zrozumienie, daj ludziom 
wokół siebie swoją uwagę. Czasami krótka 
wiadomość albo szybki telefon może pomóc 
w  wyjaśnieniu wielu tematów, które do tej 
pory były „w  zawieszeniu”. Jeśli przewod-
niczysz organizacji szkolnego pikniku, nie 
bój się zadzwonić do innych rodziców i  do-
pytać czy potrzebują pomocy albo na jakim 
etapie są z  wykonaniem swoich zadań. Nie 
tylko dasz im sygnał, że jesteś zaintereso-
wany i  zaangażowany, ale też nawiązując 
z nimi dobrą relację, pozwolisz im na większą 
otwartość – im szybciej szczerze powiedzą 
ci o problemach lub błędach, które popełnili, 
tym szybciej będziecie w stanie sobie z nimi 
poradzić.

Wskazówka: Nie bądź przesadnym opty-
mistą ani też skrajnym pesymistą – żad-
na z tych opcji nigdy nie przynosi dobrych 
rezultatów. Spróbuj zastosować podej-
ście „realistyczne”, w którym bierzesz pod 
uwagę wszystkie pozytywne i  negatyw-
ne strony. Naucz się, że szczerość – czy 

Wskazówka: Zawsze pamiętaj o  zawią-
zaniu odpowiedniej rezerwy – zarówno 
czasowej jak i  pieniężnej. Przeanalizuj, 
które elementy mogą nie pójść zgodnie 
z  planem i  będą potrzebowały dodatko-
wego czasu lub nakładów finansowych. 
Co w  sytuacji, gdy cena paliwa za 3 
miesiące skoczy o  kilka złotych [sic!], 
a  w  związku z  przeprowadzką masz 
w  planach przewiezienie swoich rzeczy 
na drugi koniec kraju?

Stwórz plan działania 

Łatwy i zrozumiały nie tylko dla ciebie, ale też 
dla osób, które będą pomagać ci w realizacji 
zadania lub których udział jest niezbędny 
dla jego powodzenia (w projekcie nazywamy 
ich „stakeholderami”). Trzeba przy tym pa-
miętać, że skróty myślowe, które zapisujemy, 
najczęściej zrozumiałe są wyłącznie dla nas. 
Nie możemy więc oczekiwać od życiowych 
partnerów, rodziny czy przyjaciół, że dla nich 
również takie będą.  Do planowania wykorzy-
staj najlepsze dla ciebie narzędzie, na którym 
łatwo i  wygodnie będzie Ci się pracowało.   
Może to być, dla przykładu, kartka papieru, 
Excel, kalendarz Google. Plan warto podzie-
lić na etapy, przeanalizować współzależności 
między zadaniami oraz zastanowić się, jaką 
kolejność i  drogę faktycznie musisz obrać. 
Jeśli kurier nie dostarczy na czas zamówionej 
sukienki, to nie zablokuje cię to w upieczeniu 
tortu. Z kolei brak jajek – owszem.

Wskazówka: Zastosuj zasadę „od ogółu 
do szczegółu” (patrz pkt. 1). Na bardziej 
szczegółowe planowanie naprawdę war-
to poświęcić czas i uwagę – dostrzeżesz 
wówczas szczegóły lub zależności, które 
wcześniej nie przyszłyby Ci do głowy.

Znajdź słabe punkty 

To będą ryzyka, czyli problemy, które mogą 
przytrafić ci się podczas realizacji zadania – 
musisz być ich świadomy. Dlatego najlepiej 
już na samym początku zaplanuj jak sobie 
z  nimi poradzisz, jeśli faktycznie będziesz 
musiał się z nimi zmierzyć. 

Dobrym pomysłem jest stworzenie krót-
kiej tabeli, w  której je wylistujesz. Wy-
mień wszystko, co przychodzi ci do głowy 
i stwórz „plan awaryjny” dla każdego z nich.  
Pamiętaj przy tym, aby ryzyka te mieściły się 
w ramach realnych i prawdopodobnych. Ude-
rzenie meteorytu w Ziemię raczej nie będzie 
ryzykiem – jedynie twoją obawą. A  nawet 
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Pigułka teorii i wyzwania 
uczestników

Również w  tym przypadku najistotniejsze 
było przygotowanie przed warsztatem i  to 
zarówno uczestników jak i  wewnętrznych 
ekspertów. Pomógł wywiad z liderem zespo-
łu, który pozwolił zrozumieć rodzaj wyzwań, 
z którymi mierzy się zespół oraz typ i  skalę 
projektów, jakie realizuje. Zostało to jesz-
cze pogłębione w  ankiecie skierowanej do 
członków zespołu, przyszłych uczestników 
szkolenia. Zebrane wyzwania projektowe 
poparte konkretnymi sytuacjami z realizowa-
nych projektów, a  także pytania do eksper-
tów pozwoliły zaplanować warsztat skrojony 
pod potrzeby uczestników. 

Dodatkowo, aby wyrównać wiedzę 
uczestników, przekazać podstawy inicjowa-
nia, planowania, monitorowania i  finalizacji 
projektów, wykorzystaliśmy szkolenie onli-
ne profesjonalnie przygotowane w  ramach 
Akademii Allegro. Uczestnicy zapoznali się 
z  pigułką wiedzy z  zarządzania projektami 
jeszcze przed warsztatem Q&A. Pozwoliło 
im to samodzielnie odnaleźć pewne odpo-

Skąd warsztaty 
Q&A z zarządzania 
projektami w Allegro?

Oczywiście, wszystko zaczęło się od zgło-
szenia potrzeby szkoleniowej przez jeden 
z  zespołów Allegro. Dodam tylko, że jako 
Portfolio Management Office nie zajmujemy 
się bezpośrednio szkoleniami z zarządzania 
projektami, skupiamy się na zarządzaniu 
portfelem inicjatyw strategicznych (Do-
wiesz się więcej na ten temat z  artykułu 
Projekty w  Allegro? Tak i  to jakie!). Jak 
możesz się domyślać przy realizacji zgłoszo-
nej potrzeby szkoleniowej, problemem był 
czas, zarówno prowadzących jak i  uczest-
ników. Przygotowanie koncepcji pełnowy-
miarowego szkolenia z  ćwiczeniami i  jego 
przeprowadzenie byłoby czasochłonne. 
Stąd pomysł szkolenia w  formule Q&A, 
podczas którego właściwie z  marszu prak-
tycy zarządzania projektami mogliby pomóc 
w rozwiązaniu typowych projektowych wy-
zwań osobom, które potrzebowały rozwinąć 
te kompetencje. 

Organizujesz wewnętrzne szkolenia, masz 
wiedzę i  doświadczenia projektowe, któ-
rymi chcesz się podzielić, a  może jesteś 
po drugiej stronie i szukasz pomocy osób 
z  większym doświadczeniem w  zarządza-
niu projektami? Podpowiem Ci jak możesz 
się za to zabrać – przedstawię scenariusz 
warsztatu, który pomoże Ci zaoszczędzić 
trochę czasu, a wiesz dobrze, że czasu ni-
gdy zbyt wiele.

W procesie uczenia ważne jest, by umieć za-
stosować nowo zdobytą wiedzę w praktyce, 
odnieść ją do własnych doświadczeń. Zgod-
nie ze schematem uczenia, znanym jako cykl 
Kolba, uczenie to sekwencja powtarzających 
się etapów (doświadczenie, refleksja, teoria, 
praktyka), z których kluczowym jest właśnie 
doświadczenie. Warsztat Questions & An-
swers (Q&A), na którego omówieniu się dzisiaj 
skupię, ma na celu maksymalną koncentrację 
na zagadnieniach zgłaszanych przez uczest-
ników i zapewnienie im wyboru opcji spośród 
wielu dostępnych wariantów. Co więcej, przy 
założeniu stosunkowo nie pracochłonnego 
przygotowania ze strony prowadzących.
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Warsztat z zarządzania 
projektami po mojemu, a może 
również po Twojemu? 
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Ekspert Portfolio Management z  wieloletnim 
stażem w  międzynarodowych organizacjach 
realizujących projekty nie tylko IT. Entuzjastka 
projektowego porządku, który pomaga najbar-
dziej skomplikowane projekty przedstawić i po-
prowadzić w przewidywalny sposób. W Allegro 
pracuje od blisko 3 lat i  mimo, że większość 
tego czasu spędziła na pracy zdalnej, to ma 
wiele przetartych ścieżek. Pozwala jej to two-
rzyć rozwiązania w oparciu o najlepsze praktyki 
dostępne w Allegro i na świecie, bo po co wy-
ważać otwarte drzwi.

Ewelina 
Ziółkowska

leniu, dlatego zachęcamy uczestników, żeby 
w  razie pytań zwracali się bezpośrednio do 
nas – ekspertów.

Każdy z uczestników 
zabrał coś dla siebie, 
a Ty co zabierasz?

Podsumowanie szkolenia pokazało, że każ-
dy z  uczestników wziął ze szkolenia to co 
jemu było najbardziej potrzebne i  wyszedł 
z zapakowaną skrzynką z narzędziami do roz-
wiązywania nie tylko projektowych wyzwań. 
To co podkreślali po szkoleniu to doskonały 
mix wiedzy i  dobrych praktyk zarządzania 
projektami, zwinnego podejścia, różnych per-
spektyw, specyfiki firmy, co było szczególnie 
istotne dla nowych osób, które w ostatnim 
okresie dołączyły do Allegro. 

Ja również zapakowałam swoją skrzynkę 
z  narzędziami, ponieważ wskazówki moich 
koleżanek i kolegów były także dla mnie in-
spiracją. Jedna z nich dotyczyła planowania 
i  zarządzania ryzykiem – drogi Kierowniku 
Projektu, planując pracę pamiętaj o sezonie 
urlopowym, świętach. Nie ma nic bardziej 
prozaicznego niż zaskoczenie, że w grudniu 
są Święta a prace projektowe nie będą reali-
zowane w takim samym rytmie jak w innym 
miesiącu. Kalendarz to jedno z  kluczowych 
narzędzi Project Managera, nieprawdaż?

Osobiście uwielbiam uczyć się od innych. 
Może Ty również lubisz testować rozwiąza-
nia podsunięte przez znajomych i  nieznajo-
mych praktyków. Jeśli masz ochotę, podziel 
się swoimi doświadczeniami z testowania tej 
formuły warsztatów. A  może już stosujesz 
podobny model szkoleń? Chętnie dowiem się 
jak to wygląda u Ciebie, bo każda okazja kie-
dy dzielisz się wiedzą jest okazją do nauki – 
również dla Ciebie. 

To na co chcę zwrócić jeszcze Twoją uwagę 
to potwierdzenie zasad współpracy z  eks-
pertami jeszcze przed warsztatem. Dla mnie 
ważne było, żebyśmy skupili się na uczestni-
kach i nie negowali prezentowanych przez in-
nych ekspertów wskazówek, nie dyskutowali, 
które podejście jest lepsze. Niby oczywiste, 
ale z perspektywy zarządzania ryzykiem, war-
to ustalić to na wstępie. 

Podczas warsztatu potrzebna będzie też 
osoba w roli moderatora, która pilnuje agen-
dy i  sukcesywnie przechodzi do kolejnych 
zgłoszonych przez uczestników wyzwań.

Interaktywny warsztat 
i indywidualne konsultacje

Podążając za dobrymi praktykami każde 
spotkanie zaczynam od podkreślenia jego 
celu. W tym przypadku pomocne było doda-
nie wstępu od lidera zespołu zgłaszającego 
potrzebę szkoleniową. Taki wstęp pozwolił 
przybliżyć kontekst i wyjaśnić dlaczego roz-
wój kompetencji z  zarządzania projektami 
właśnie teraz jest ważny dla zespołu. 

To jedyna część oficjalna tego warsztatu, 
reszta jest już bardziej interaktywna, „luźna”, 
tak aby stworzyć atmosferę, która sprzyja 
mówieniu o  trudnościach. Inspiruje również 
do tego, żeby uczestnicy warsztatu akty-
wizowali się z  własnymi pomysłami na roz-
wiązania lub też sympatyzowali z  innymi 
uczestnikami z uwagi na takie same wyzwa-
nia i dorzucali swoje przykłady. 

Jako eksperci-praktycy, dobrze wiemy, że 
problemy w  projektach to rzecz absolutnie 
normalna a uczestnicy ze swoimi wyzwania-
mi nie są odosobnieni. Najczęściej powtarzają 
się te same zagadnienia: puchnący zakres 
projektu, rosnące wymagania, trudności 
w  zarządzaniu współpracownikami, nieefek-
tywne spotkania czy pytania o  narzędzia, 
które mogłyby utrzymać projekt w  ryzach 
i śledzić jego faktyczny postęp.

Dotychczas, realizowaliśmy warsztat tyl-
ko w  formule online i  trwał on 3h. Jak się 
domyślasz trudno w  3h poruszyć wszystkie 
wątki, a  pytania pojawiają się też po szko-

wiedzi a  ekspertom dało bazę wiedzy, do 
której mogli odwoływać się podczas warsz-
tatu, dzieląc się własnymi doświadczeniami. 
Ty również możesz wykorzystać to szkolenie 
online! Wystarczy, że masz konto na plat-
formie zakupowej Allegro, a  automatycznie 
masz dostęp do wszystkich szkoleń zebra-
nych w Akademii Allegro. (allegro.pl/akade-
mia/zarzadzanie-projektami)

Akademia Allegro to platforma szkoleniowa 
tworzona przez specjalistów z Allegro 
oraz niezależnych ekspertów. Sprawdź 

jakie szkolenia i podcasty tam na Ciebie 
czekają.

Źródło: materiały własne Akademii Allegro

Przygotowanie 
ekspertów przed 
warsztatem

Szkolenie nie byłoby sukcesem bez dobrze 
dobranego panelu ekspertów. W moim przy-
padku byli to Dominika, Monika, Przemo 
i  Rafał, reprezentujący zespoły: PMO, Agile 
Coach oraz Business Services & Automa-
tion. To co ich łączy to pasja do tego co robią, 
praktyka oraz duża chęć dzielenia się wie-
dzą i  doświadczeniami a  także umiejętność 
słuchania. Jako panel ekspertów już przed 
szkoleniem zapoznaliśmy się ze zgłoszeniami 
uczestników, wymieniliśmy się myślami co 
warto im podpowiedzieć, i  co ważne każdy 
mógł dodać swoją perspektywę, propozycję 
rozwiązania, które dla niego było pomocne. 
Jesteśmy różni i w różny sposób radzimy so-
bie z wyzwaniami, dlatego niekoniecznie coś, 
co zadziałało w  jednym przypadku zadziała 
też w  drugim. Stąd mnogość opcji pozwala 
znaleźć rozwiązanie, które najbardziej z nami 
rezonuje. 

Plan warsztatu Q&A z zarządzania projektami

Przed Q&A • Szkolenie online z podstaw zarządzania projektami, (możesz wykorzystać 
szkolenie dostępne w Akademii Allegro)

• Zebranie wyzwań projektowych od uczestników (np. w formie ankiety)

Sesja Q&A • Realizacja warsztatu Q&A z udziałem Ekspertów
• Pogłębienie zgłoszonych wyzwań
• Podzielenie się dobrymi praktykami

Po Q&A • Indywidualne konsultacje z praktykami (opcjonalnie)

Źródło: materiały własne Allegro
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Risk management

The idea of managing the potential threats 
to a project is a well-researched topic. There 
is the golden standard of risk management, 
the ISO 310001, which defines the following 
steps:
1. Establishing the context
2. Risk identification
3. Risk analysis
4. Risk evaluation
5. Risk treatment

And on top of that, constant monitoring and 
review.

As one can assume, there’s a  lot of pro-
cesses, templates, guidelines, and require-

is not the most attractive of terms, it’s 
worth bringing it up during your agile 
meetings. And who knows, maybe being 
the killjoy at the planning phase will allow 
your team to actually achieve more joy by 
the end of the project?

The simple fact is that there’s always risk 
in a project (and agile projects are no differ-
ent). Sometimes it’s unavoidable, sometimes 
manageable, but it’s there. Pretending we 
don’t see it (or indeed, not seeing it at all) 
is a dangerous strategy. However, once we 
acknowledge the risk, we’re able to make 
informed decisions and take responsibili-
ty – which is what allows our projects to 
thrive.

With agile being now the most popular 
approach to IT project management, the 
variety of projects it’s being used for is 
extensive. Agile is no longer reserved for 
small, dynamic products. It has turned out 
that more complex, potentially critical 
projects can also benefit from agile prac-
tices. Nevertheless, some adjustments 
had to be made – such as managing 
risks. Risk management is a no brainer in 
systems where human lives are at stake. 
However, I would like to address another 
type of projects, the ones that most of us 
are probably involved in – products that 
in case of malfunction will not cost lives, 
but might have some serious (usually fi-
nancial) repercussions. Even though “risk” 
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a  Risk Board or something like this can be 
a good idea. You can use a customized issue 
type, like “Hazard” or “Risk factor”, and filter 
it out only on your Risk Board.

Risk analysis & evaluation

Once you have your hazards listed, you 
need to take a step back and breathe deep-
ly. It may seem like a lot of bad things can 
happen, it’s quite overwhelming. However, 
not all of the identified threats are as likely 
to happen or have the same consequenc-
es. Risk is defined as the probability that 
harm occurs multiplied by the severity of 
that harm – so a potentially life-threaten-
ing situation that’s highly unlikely to happen 
can have a  smaller impact on the project 
than something far less dangerous that af-
fects your system a few times a day. There is 
an appropriate matrix for that3 but any scale 
would do. Think about these two dimensions 
and based on that prioritize the hazards; 
High – Medium – Low would be enough. 

Another thing to consider is how these 
risks are introduced into the system. No one 
will actually implement Hazard Stories on 
purpose. What will be implemented though 
is the User Story connected with the Hazard 
Story. This is the crucial link that should also 
be reflected in the issue tracker. For each 
hazard, there should be at least one fea-
ture which could unwillingly introduce it 
to the system. During implementation of 
this particular feature, we should be aware 
of the bad twin: the hazard task. If you’re 
using JIRA, it can be a  good idea to even 
create some customized relations. User sto-
ries can also have subtasks dedicated just to 
overcoming the hazard – connect them as 
well. They will be especially useful at the QA 
stage.

Risk matrix. Source: Shutterstock

use all of the suggested practices or just one, 
depending on the project’s needs. 

Risk identification

It’s the step where you think about all the 
things that can go wrong. The more visions 
of impending doom, the merrier (in a twist-
ed, risk-oriented way), so a  brainstorming 
technique works great here. Gather as many 
people engaged in the project as you can – 
especially the ones who always undermine 
any idea you come up with. Now it’s their 
time to shine and you can actually appreci-
ate it. 

When is the right time to organize such 
a meeting? If you’re using Scrum, such dis-
cussion could be held after at least the first 
version of Backlog is created, so that you 
have some idea about the functionality and 
the domain, but not after the main archi-
tectural decisions have been made. When 
you have already thought about what you 
want the system to do, there comes the 
time to think about what you wouldn’t 
want it to. 

Listing all users and roles in the system 
can be a great start – much like with user 
stories. Reverse user stories, if you like. You 
can also start with the functionalities of the 
system. One of my favorite techniques are 
Hazard (or Abuser) stories2. They can fol-
low a pattern like: 

“As a result of <definite cause>, 
<uncertain event> may occur, 
which would lead to <accident event>”

For example:
“As a result of a lost internet connection, 
data about the drugs dosage might not be 
refreshed for a long time, 
which would lead to wrong drug adminis-
tration.”

Or just follow the structure of the backlog 
items that you have in your project – more 
like anti-features. 

You will notice shared patterns between 
the hazards described this way. Some causes 
will appear more often than others, as would 
the unwanted effects. These will be the el-
ements you’ll need to pay more attention to.

It’s a good idea to keep the list of hazards 
in the same tool that you use as your issue 
tracker. The goal is to store it somewhere 
people can actually see it. Since we use JIRA 
at Bright Inventions, I will refer to it as an 
example. JIRA allows you to create multiple 
boards per project, with different filters, so 

ments connected with each step. Not very 
exciting, yes, but that’s good. You wouldn’t 
want to fly a plane with autopilot software 
delivered by someone who felt that risk eval-
uation should be fun. 

Context 

While not all of us work with safety-crit-
ical software, it doesn’t mean there are 
no threats associated. Not every system 
needs a systematic, highbrow risk policy, 
but all would benefit from thinking about 
potential threats early on and monitoring 
them along the way. Your team develops 
an app integrated with a payment system? 
Or maybe your system helps to plan drug 
administration to care home residents? De-
pending on the domain, you can choose how 
much attention should be devoted to risk 
management. In general, there are:
• Low risk apps. Examples are tourist 

guides, simple games, or weather reports. 
The apps that in case of malfunction will 
cause discomfort and users might be an-
noyed, but that’s it. If you work on such 
apps, there’s a high chance that you ha-
ven’t really put too much thought into 
the potential threats. And to be honest, 
there’s not much more work that should 
be done here. Focus on security, make 
checklists, write tests. Good advice can 
be found here owaspsamm.org/assess-
ment/ and here www.commoncriteriapor-
tal.org/cc/

• Medium risk apps. These are the apps in 
which you store some more delicate data, 
connected to the health or privacy of the 
users, or handle complex payments. The 
system that, in case of a malfunction, can 
cause some serious financial problems or 
influence users’ wellbeing and health.

• High risk apps. The systems that take 
people to the moon or at least to the 
stratosphere and the ones that will 
save your life if you need a  complicat-
ed surgery. The safety-critical crème de 
la crème. Here www.springer.com/gp/
book/9783319702643 and here arrow.
tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=1127&context=scschcomcon you can 
find some interesting ideas.

All that follows below concerns these medi-
um risk apps in an agile environment. Where 
it feels that filling in a  risk matrix and xls 
spreadsheets will be awkward, but still some 
degree of risk awareness is needed. You can 
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Senior Project Manager & Scrum Master at Bri-
ght Inventions. She is an agile romantic with 
a  scientific mind and a  zeal for learning. She 
divides her time between university teaching 
and enhancing project management proces-
ses. Believes in people-centered processes and 
the power of retrospective. Loves music, MTB 
rides and good food. Privately, a mum of two 
wild boys.

Katarzyna 
Łukasiewicz

1. www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v
1:en

2. dl.acm.org/doi/10.1145/3234152.3234172
3. en.wikipedia.org/wiki/Risk_matrix
4. brightinventions.pl/blog/definition-of-done/ 
5. www.hse.gov.uk/risk/theory/alarpglance.htm

Practicable5. Sometimes it would be too 
costly to do anything about a  particular 
threat, or there are few options left anyway. 
Clear communication, informing the stake-
holders about the residual risk can prove to 
be the only solution.

The crucial part is to be honest with your-
self and your team about the risks. Team 
members should feel comfortable mention-
ing any concerns – only then can you man-
age the risk in a  meaningful way and feel 
collectively responsible for the final result. 
The agile way.

Knowing the risks, then reducing the 
ones we can and ALARPing the rest is 
in a  way a  definition of responsibility. 
It’s not about avoiding any risk at all cost. 
You will never be 100% safe, but that’s life. 
Wear a helmet and ride the bike, fasten your 
seatbelt and drive the car, encrypt the con-
nection and let the users enjoy your great 
system. In the end, you’ll have to suck it 
and see. 

Risk treatment 
& monitoring

There’s little value to a list of hazards if you’ll 
never look at it again. Treat your risk items as 
a part of the backlog, just with different pur-
poses than the regular tasks. Think about 
them when planning sprints, check the 
connected hazards before moving a devel-
opment task to Done. Adding “Check con-
nected hazards” as a step to the Definition 
of Done4 is a good way to remind everyone 
about it and turn it into a habit.

As I  mentioned before, you can assign 
development tasks to counteract the harm 
presented by the risk items. Sometimes you 
just need to add 2-Factor Authentication 
or handle an offline mode to stay confident. 
Sometimes though, you look at a hazard and 
can do only as much as to spread out your 
hands helplessly and say “Yes, this can in-
deed happen”. 

There is an approach to reducing risk 
called ALARP – As Low As Reasonably 
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Wierzę w  moc reużywalności. Wiesz dla-
czego? Bo UX to nie rewolucja ani nie 
gwałtowne zmiany. UX to ludzie, a ludzie 
to ewolucja! Nie trzeba wymyślać koła na 
nowo, bo i tak nic dobrego z tego nie wy-
niknie, nie uczynimy go bardziej okrągłym. 

Zmiany, które dzieją się na przestrzeni po-
koleń, dyktowane są technologiami, ale nie 
nadchodzą równolegle z  postępem techno-
logicznym. Społeczeństwo potrzebuje czasu, 
aby coś przyswoić, polubić i zrozumieć, aby 
coś pokochać i zacząć tego używać.

Znane rozwiązania są ludziom bliskie. Użyt-
kownicy nie muszą uczyć się nowych rze-
czy – lubimy używać tego, co znamy, bo jeśli 
znamy, to używamy szybciej i efektywniej.

„Consistency is one of the most po-
werful usability principles: when things 

always behave the same, users don’t 
have to worry about what will happen. 
Instead, they know what will happen 
based on earlier experience.” 

– Jakob Nielsen

Poza korzyściami dla użytkownika, reużywal-
ność generuje też ogromne oszczędności dla 
biznesu i  developmentu, przyspiesza reali-
zację produktu, jego wdrożenie i utrzymanie. 
A to wszystko przekłada się bezpośrednio na 
pieniądze. Dlatego warto być smart i wyko-
rzystać to, co już jest, co jest znane, spraw-
dzone, zweryfikowane i efektywne. 

Doskonałą metodą, którą możemy wyko-
rzystać, aby „reużywać” jest service safari.

Service safari to jedna z metod badań ja-
kościowych, dedykowana głównie wieloele-
mentowym procesom i  ma na celu analizę 
doświadczeń użytkownika. To nic innego 

jak osobiste „doświadczenie usługi”. Servi-
ce safari polega na zebraniu potencjalnych 
doświadczeń użytkowników – poprzez 
samodzielne i  bardzo dokładne przejście 
pełnego procesu we własnej organizacji, 
jak i  zebranie inspiracji, poprzez osobiste 
przetestowanie rozwiązań konkurencji. Co 
ważne, analizę wykonuje pracownik własnej 
organizacji, a nie klienci. Pozwala to na ze-
branie bardziej precyzyjnego i „technicznego” 
feedbacku. Dlatego service safari jest czę-
sto pierwszym badaniem jakościowym przy 
projektowaniu nowych procesów, ale nie-
źle sprawdza się również jako inspiracja do 
optymalizacji obecnych rozwiązań. 

Service safari to wejście w buty klienta, 
aby spojrzeć na rozwiązanie z  jego pozy-
cji. Przyjmijmy, że chcemy założyć platformę 
zakupową. Jak mogę zacząć korzystać z  re-
używalności? Wejdź na kilka przykładowych 

Zgapiaj i ulepszaj, czyli service 
safari odczarowane 

Aneta Kisielewska-Borgul
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stron, na przykład Allegro, morele.net, itp. 
Pewnie nie raz kupowaliście coś na Allegro 
i  morele.net. To są bardzo dobre przykłady 
procesu zakupowego. Zwróć uwagę na ele-
menty wspólne dla tych stron. Co widzisz?

Każda z  tych stron ma koszyk – brawo. 
Mogę wybrać opcję dostawy – tak. Co jesz-
cze? Jest filtr, ostatnio przeglądane produkty. 
Tak. To samo widzą też inni użytkownicy i są 
do tego przyzwyczajeni. 

Ważne jest też to, aby zapewnić dostęp-
ność osobom z  różnymi niepełnospraw-

nościami. A  język powinien być prosty 
i klarowny. W duchu prostego języka.

Warto sprawdzić również aplikację mobile 
i zrobić z niej zrzuty ekranu. Dziś mobile jest 
najpopularniejszy, co potwierdzają statysty-
ki. Warto mieć na uwadze to, że spora część 
naszych użytkowników zalicza się do grona 
mobile only. Oznacza to, że korzystają z na-
szych produktów tylko i wyłącznie za pomo-
cą smartfona.

Zobaczmy jak wygląda aplikacja mobile 
Allegro. Możemy bardzo łatwo i  szybko zi-

dentyfikować stałe, dobrze nam znane ele-
menty:
1. pasek statusu,
2. ikona koszyka,
3. podsumowanie zakupów,
4. precyzyjne CTA „Do kasy”,
5. informacja o tym z jakiego sklepu kupuje. 

Na co dzień nie zwracamy uwagi na te ele-
menty, bo są nam już dobrze znane, po pro-
stu. Nie zastanawiamy się co one oznaczają, 
wspierają nas w  samoobsłudze i  ułatwiają 
nam zakupy.

To tylko kilka przykładów elementów 
wspólnych dla tych stron. Jakie są inne?
1. logo sklepu/platformy w  lewym górnym 

rogu,
2. pole wyszukiwarki,
3. ikona logowania.

Niektóre z  tych elementów są obligatoryj-
ne. Dlaczego? Zaraz Ci wszystko wyjaśnię. 
Opisują to dokładnie heurystyki Nielsena. 
Sprawdźmy to i przeprowadźmy ocenę heu-
rystyczną UX.

Ocena heurystyczna UX to metoda opra-
cowana przez Jakoba Nielsena, jednego 
z pionierów UX. Dzięki zestawowi heurystyk, 
czyli tzw. „dobrych praktyk”, można w pro-
sty sposób zdobyć wartościowe informacje 
na temat naszej strony www, procesu itp. 
Heurystyki Nielsena sprawdzają się jako 
checklista przy projektowaniu interfejsu 
i optymalnego doświadczenia użytkownika. 

Oto i one:

1. Pokazujmy status systemu
Użytkownik powinien wiedzieć, na którym 
etapie procesu aktualnie się znajduje, jaki 
krok powinien następnie podjąć oraz jakiego 
rezultatu może się spodziewać na dalszym 
etapie (patrz Rys. 1).

2. Zachowujmy zgodność pomiędzy 
systemem a rzeczywistością
System powinien komunikować się z  użyt-
kownikiem w  zrozumiały dla niego sposób. 
A  wizualizacja powinna nawiązywać do 
ogólnie przyjętych standardów lub obiektów 
ze świata fizycznego (Rys. 1).

3. Dajmy użytkownikowi pełną 
kontrolę
Użytkownik powinien mieć kontrolę nad 
wszelkimi czynnościami, które wykonuje 
w systemie. Należy więc na przykład:
• umożliwić cofnięcie czynności lub jej po-

nowienie,

Rys. 1. Wybrane heurystyki Nielsena na podstawie aplikacji mobilnej Allegro
Źródło: opracowanie własne
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Menadżerka ds. zarządzania doświadczeniem 
klienta i trenerka prostego języka. Entuzjastka 
Customer Experience, User Experience, pro-
stego języka i myślenia wizualnego. Od 10 lat 
związana z  bankowością, a  przeszło 2 lata 
odpowiedzialna za onlajnowe doświadczenia 
klientów. Obserwuje i  analizuje rynek, nie-
ustannie szuka dobrych praktyk i  inspiracji, 
a wszystko po to, aby zapewnić klientom jak 
najlepsze doświadczenia. Po pracy spędza czas 
w stajni z ukochanym koniem.

Aneta 
Kisielewska-
Borgul

• utrudnić wykonanie nieodwracalnych 
czynności.

4. Trzymajmy się standardów 
i zachowujmy spójność
Interfejs musi być spójny. W  przeciwnym 
wypadku użytkownik będzie błądzić. Ten 
sam styl elementu nie może być czasem 
przyciskiem, a czasem statycznym blokiem.

5. Zapobiegajmy błędom 
Sprawdzanie poprawności linków. Zamiesz-
czanie pomocy kontekstowej. Podpowiada-
nie, co wpisać w pola.

6. Pozwalajmy wybierać, zamiast 
zmuszać do pamiętania
Możliwie jak najmniej odwołujmy się do pa-
mięci użytkownika. Podpowiadajmy, wska-
zujmy, informujmy. Oprócz ikon stosujmy 
etykiety. Świetnym przykładem są sek-
cje „Ostatnio oglądane produkty” (Rys. 1).

7. Zapewniajmy elastyczność 
i efektywność
Użytkownik powinien móc szybko wyko-
nać popularne akcje. Jednym z  przykładów 
jest „Zaznacz wszystkie zgody”. Zamiast 
klikać w  kilka zgód oddzielnie, użytkownik 
załatwia sprawę jednym kliknięciem (Rys. 1).

8. Dbajmy o estetykę i umiar
Im więcej treści na stronie, tym więcej 
energii użytkownik musi poświęcić na jej 
przeanalizowanie i odnalezienie tego, czego 
potrzebuje. Chaotycznie zbudowana strona 
internetowa może być dla użytkownika iry-
tująca.

9. Zapewniajmy skuteczną obsługę 
błędów
Weryfikujmy wprowadzone przez użytkow-
nika dane. Informujmy ich o  popełnionym 
błędzie. Wskazujmy miejsce popełnienia błę-
du. Wskazujmy miejsce naprawienia błędu.

10. Dbajmy o pomoc 
i dokumentację 
Zawsze znajdują się użytkownicy, którzy 
zwyczajnie potrzebują pomocy lub nawigują 
poprzez sekcje obsługowe. Stąd pomoc, FAQ 
lub podpowiedź zawsze przydają się w  ser-
wisie (Rys. 2).

A  teraz antyprzykład. Celowo nie wskazu-
ję tutaj nazwy sklepu. Znasz już 10 dobrych 
praktyk Nielsena. Co na tym zrzucie (Rys. 3) 
jest nie tak?

Jeśli widzisz, że:
• język angielski przeplata się z  językiem 

polskim – brawo Ty,
• można odciąć kupon nożyczkami – brawo,
• aktualizacja sumy jest ponad wartościa-

mi – brawo.

Proste, prawda? A teraz wejdź na przykłado-
wą stronę internetową i przeprowadź jej oce-
nę heurystyczną. Zobaczysz, że zaczniesz 
widzieć zło jak i dobre praktyki, które śmiało 
można reużywać.

Podglądaj rozwiązania innych, zobacz co 
widzą Twoi użytkownicy, podziwiaj, inspiruj 
się i „zgapiaj”. Naśladuj innych, powielaj do-
bre rozwiązania, a potem je ulepszaj. Czasem 
trzeba złamać zasady, żeby  osiągnąć efekt 
świeżości, zaskoczenia i  wywołać emocje. 
Do dzieła! 

Rys. 2. Wyskakująca podpowiedź to świetny 
przykład realnej pomocy dla użytkowników

Źródło: aplikacja mobilna Allegro

Rys. 3. Antyprzykład – złe praktyki UX 
Źródło: interfejs jednego ze sklepów 

internetowych
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nie prostych narzędzi w  miarę możliwości 
uzyskać czwarty poziom rozwoju zespołu 
według drabiny Tuckmana, czyli zespół dzia-
łający, osiągający wyniki (ang. performing). 
Pamiętajmy, że nic nie jest czarno białe, 
a idealnej receptury na budowanie zespołów 
nie ma, bo każdy z nas jest na swój sposób 
inny, i  to co działa u  jednych, u niektórych 
w  ogóle może się nie sprawdzić. To samo 
tyczy się czasu – jednym może zająć to kil-
ka miesięcy, a  innym może niestety się nie 

jektowe. I  chociaż o  umacnianiu zespo-
łu, budowaniu więzi już w  serii Skrzynka 
z narzędziami trochę było, to według mnie 
nigdy takich porad za mało. Tym razem 
biorę na tapet gry integracyjne, które po-
magają nam w jeszcze lepszej współpracy 
z  uwzględnieniem fazy w  jakiej znajduje 
się nasz zespół. 

Postaram się nieco przybliżyć i  pokazać, 
w  jaki sposób możemy za pomocą relatyw-

Samoorganizujące się i  samozarządzają-
ce zespoły nie istnieją? Czyżby? Ja wiem, 
że nadal dla wielu brzmi to jak utopia, 
ale spróbuję zainspirować Was tym ar-
tykułem do zbliżenia się do tego modelu 
współpracy. Ktoś kiedyś pokazał mi roz-
winięcie wyrazu TEAM (z  ang. zespół) – 
Together Everyone Achieves More (z  ang. 
Razem każdy osiąga więcej). Wbiło mi się 
ono mocno w głowę i z takim podejściem 
staram się budować swoje zespoły pro-
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Od budowania do sukcesu. 
Gry, które pozwolą Twojemu 
zespołowi wspiąć się wyżej
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. XXI 
Ada Grzenkowicz
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na poznaniu naszego hobby, ale także spraw-
dza naszą uważność i pamięć. Instrukcja jest 
dość prosta: zespół ustawia się w kole i oso-
ba, która chce zacząć, mówi swoje imię (jeśli 
jeszcze się dobrze nie znamy) i jakie jest jej 
hobby, przy czym od razu pokazuje za pomo-
cą jakiegoś gestu to zainteresowanie. Każda 
kolejna osoba musi podać imię poprzedniej 
osoby (poprzednich osób), pokazać po kolei 
hobby i przedstawić siebie w taki sam spo-
sób jak prezentujący się wcześniej. Jeśli nasz 
zespół nie jest za duży, to nie powinniśmy 
mieć żadnego problemu, trochę trudniej (ale 
też zabawniej) będzie, gdy jest nas więcej. 

Po ciszy przychodzi burza

Storming, czyli po polsku faza burzowa. Pro-
blemów na tym etapie zespół może mieć 
wiele i mogą mieć one różne podłoże. Jako 
Scrum Master czy lider zespołu powinni-
śmy zaobserwować, które elementy bardziej 
szwankują i wymagają poprawy. Dobrze też 
szczerze porozmawiać o  tym z  zespołem 
podczas dedykowanego retro, gdzie skupia-
my się nad tym jakim zespołem jesteśmy 
i  gdzie mamy największe wyzwania. W  za-
leżności od tego co zaobserwujemy i na co 
chcemy położyć nacisk dobieramy odpo-
wiednie zabawy. 

Strategia, komunikacja i wzajemne zaufa-
nie może pomóc nam usprawnić gra w Pu-
ste krzesło. Gra, która już zawsze będzie 

Forming w najlepszym 
wydaniu 

W momencie kiedy dopiero zaczynamy two-
rzyć zespół, aby zacząć nawiązywać ze sobą 
współpracę w pierwszej kolejności powinni-
śmy się poznać. Podczas pierwszego nasze-
go zespołowego spotkania możemy zacząć 
od prostych gier, które pozwolą nam się po 
prostu lepiej poznać. Poza moimi ulubiony-
mi personal mapami (o  których już Wam 
pisałam w cyklu Project Managera skrzynka 
z narzędziami w artykule Lodołamacze – do-
bre lekarstwo na problemy w zespole, Strefa 
PMI nr 22, wrzesień 2018), możemy też wy-
korzystać wiele innych gier, które pozwolą 
nam na lepsze poznanie się. Szybką zabawą, 
która może nam posłużyć jako ice-breaker 
jest na przykład gra 2 fakty i 1 kłamstwo. 
Zadanie jest niezwykle proste i  szybkie, 
z  pewnością pomoże nam przełamać lody. 
Wystarczy poprosić każdego o  przedsta-
wienie 2 interesujących lub zaskakujących 
faktów ze swojego życia i  jednego równie 
interesującego kłamstwa. Każda osoba 
w  dowolnej kolejności wymienia te 3 sy-
tuacje, a  reszta zespołu ma za zadanie od-
gadnąć, które z nich to fałsz. Jeśli będziemy 
kreatywni i  oryginalni – dobra zabawa 
i masa śmiechu gwarantowane.

Innym przykładem gry, która przynosi 
dobre efekty, a  jej realizacja nie wymaga 
żadnych specjalnych przygotowań, polega 

udać. Warto jednak nie poddawać się i pró-
bować. 

Drabina Tuckmana (ang. Tuckman ladder) 
to popularny model, który określa fazy two-
rzenia się zespołu: 
1. Forming – budowanie, tworzenie.
2. Storming – burza. 
3. Norming – normalizacja. 
4. Performing – działanie, osiąganie wyni-

ków. 

Zwłaszcza w  zespołach bazujących na 
zwinnych metodach pracy te cztery fazy 
możemy łatwo dostrzec, a zgodnie ze sztu-
ką, zespoły te są stałe i nie rozpadają się po 
każdej inicjatywie tylko ciągle rozwijają pro-
dukt lub produkty i pracują ze sobą, często 
w niezmienionym składzie, długi czas. Faza 
czwarta, jeśli raz zostanie osiągnięta, musi 
być również pielęgnowana, i  warto pamię-
tać, że są czynniki, które mogą wpłynąć na 
to, że nagle powrócimy do poziomu pierw-
szego. Najbardziej popularnym przypadkiem 
jest nowa osoba w zespole, ale może być to 
także zmiana strategii firmy czy struktury 
organizacyjnej. 

Forming
Budowanie

Storming
Burza

Performing
Działanie

Norming
Normalizacja

Rys. 1. Drabina Tuckmana (ang. Tuckman 

ladder). Opracowanie własne. F
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Na tym etapie nasz zespół z pewnością za-
czyna się ze sobą już całkiem nieźle doga-
dywać. Wydawałoby się, że wprowadzenie 
ciekawych form gier czy zabaw będzie już 
o wiele łatwiejsze. Trzeba jednak zachować 
czujność i nadal dbać o dobre relacje pomię-
dzy członkami naszego zespołu. W fazie nor-
malizacji nadal pojawiać mogą się sytuacje, 
które warto jeszcze poprawić lub ulepszyć. 
Podczas tego etapu zdecydowanie nale-
żałoby zadać o wartości zespołowe. Można 
zweryfikować, czy trzymamy się naszego 
kontraktu, czy może należy go uaktualnić 
i  spojrzeć na to, jakimi wartościami w  co-
dziennej pracy się kierujemy i  które z  nich 
możemy jeszcze lepiej realizować. 

Istotnym czynnikiem każdego zespołu 
nie są tak naprawdę jego umiejętności, bo 
te każdy z nas posiada i może rozwijać, ale 
komunikacja pomiędzy ludźmi oraz zaufa-
nie. To, czy mówimy językiem „ja” czy „my” 
jest bardzo ważne. Podobnie jak weryfikacja 
tego, czy wszyscy w równym stopniu sobie 
wzajemnie ufamy, czy może jednak mamy 
jakieś „ale”. Jeśli chcemy popracować nad 
tą ostatnią wartością, możemy pobawić się 
w gry bazujące na ustalaniu strategii i nego-
cjowaniu. Jeśli na coś się z kimś umawiamy 
i  mamy do siebie pełne zaufanie, powinno 
pójść zadziwiająco gładko, jednak gra dla 
wielu oznacza rywalizację i  wtedy może 
pójść dużo trudniej. Kiedyś podczas szkole-
nia z negocjacji trener podzielił naszą grupę 
na dwie. Obie dostały instrukcje ze scena-
riuszem, każda grupa miała inny cel, jednak 
nie mogły tego wyjawić drugiej stronie. Do 
negocjacji ekipy nominowały po jednej oso-
bie, miały za zadanie osiągnięcie swojego 
celu, wystarczyło jedynie dobrze ponego-
cjować, ustalić pewien kompromis i wygrani 
byli wszyscy. Kluczowy był fakt, czy osoby 

ca i dobra komunikacja, zarówno wydawanie 
poleceń, jak i słuchanie i dawanie informacji 
zwrotnej. Podczas gry zespoły, zwłaszcza 
te, które mają problemy z komunikacją albo 
sporo konfliktów, mają problem z  ustawie-
niem wieży, bo kilka osób ma lepszy pomysł, 
inne odpuszczają i  nie słuchają, a  jeszcze 
inne próbują się przekrzykiwać. 

Zespół grający w „Tower of power”.

A po burzy słońce – 
faza normalizacji 

Po fazie stormingu zdecydowanie możemy 
odetchnąć. W końcu najtrudniejsze za nami. 

mi się kojarzyła z tym, że możemy za jej po-
mocą udowodnić bardzo szybko, że zespół 
powinien być różnorodny, bo dziesięć osób 
o bardzo podobnych kompetencjach i umie-
jętnościach nie jest w stanie tej gry zakończyć 
dobrym wynikiem. Zadanie jest dość proste: 
jedna osoba – facylitator gry – ustawia na 
sali tyle krzeseł, ile jest osób w zespole plus 
jedno dodatkowe. Krzesła mogą stać dowol-
nie, nie może być to jednak prosty układ, na 
przykład w kształcie okręgu, tylko bardziej 
porozrzucane, przodem i  tyłem do siebie, 
bardziej obok siebie, inne dalej. Zespół ma 
za zadanie usiąść na krzesłach i jedno z nich 
zostawić puste. Prowadzący zabawę, będzie 
spokojnie, równym tempem szedł zawsze 
w stronę pustego krzesła, które próbuje za-
jąć, w tym czasie zespół powinien zamieniać 
się miejscami w taki sposób, aby prowadzą-
cy jak najdłużej nie był w stanie usiąść na 
pustym miejscu. Na początku facylitator 
daje grupie dwie minuty na ustalenie stra-
tegii działania i wychodzi z sali. Dobrze jest 
zrobić minimum trzy rundy, po to by zespół 
mógł zmienić lub ulepszyć swoją strategię 
i tym samym osiągnąć lepszy wynik. Celem 
gry jest jak najdłuższy czas, podczas którego 
krzesło pozostanie puste, wyniki po każdej 
rundzie są zapisywane i dyskutowane przez 
zespół. Prowadzący za każdym razem kiedy 
zespół robi retrospektywę i ustala strategię 
działania wychodzi i nie uczestniczy w roz-
mowach. Choć gra wydaje się być banalna, 
idealnie pokazuje jak działamy pod presją, 
którą sami sobie narzucamy. Zauważyłam, 
że zespołom, które mają dobre wyniki na 
koniec sprintu i świetnie się dogadują, pod-
czas tej gry wymyślanie strategii i dostoso-
wywanie się do niej idzie często dużo lepiej. 
W  zespołach, gdzie każdy chce zarządzać 
i  decydować i  brakuje współpracy, bardzo 
często dochodzi albo do zmiany strategii 
w  trakcie realizacji zadania, albo ktoś nie 
ufa, zaczyna panikować i  sam rusza zająć 
wolne miejsce. Warto na zakończenie po-
rozmawiać o wnioskach, jakie ma zespół i je 
zapisać, po to by potem móc je odnieść do 
codziennej współpracy.

Inną aktywnością, pozwalającą nam na zwe-
ryfikowanie jak współpracujemy i  komuni-
kujemy się ze sobą, może być gra Tower of 
power. To zestaw klocków wraz ze specjal-
nym hakiem, który ma kilkanaście sznurków. 
Zespół w  okręgu musi rozciągnąć sznurki 
i  tak poruszać hakiem aby ustawić wieżę 
z kilku klocków. Gra ta ma na celu pokazanie 
zespołowi, jak powinna wyglądać współpra-
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Liderka, pasjonatka zwinnej pracy projektowej. 
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pra-
cy w zespołach wielokulturowych. Wspiera ze-
społy w osiąganiu celi i dostarczaniu projektów 
lub rozwiązań, które spełniają oczekiwania 
klienta. Wierzy, że w pracy na pierwszym miej-
scu są ludzie i to ich wspiera w dotarciu do celu. 
Projektuje gry i  interaktywne warsztaty szko-
leniowe. Akredytowany trener PMP® oraz SAFe 
SPC®. W wolnym czasie fanka aktywnego wy-
poczynku, kryminałów, pieczenia i gotowania.

Ada 
Grzenkowicz

mieć swoje własne sposoby na ulepszenie 
współpracy zespołu i mogą się Wam one do-
skonale sprawdzać. Niektóre czasem mogą 
zawieść, warto zatem szukać takich, które 
pasują do kultury naszego TEAM-u. Według 
mnie jednym z  najistotniejszych aspektów 
jest ciągłe dawanie i zbieranie od innych in-
formacji zwrotnej, po to by stawać się jesz-
cze lepszymi i  doceniać wzajemnie to, co 
jest w nas dobre. Niezależnie od etapu, na 
którym jest nasz zespół, informacja zwrot-
na powinna nam towarzyszyć ciągle, różnić 
może się ona jedynie formą, w  zależności 
od tego jak bardzo jesteśmy zintegrowani 
i  jak dobrze się już znamy. Dajmy sobie też 
zawsze przyzwolenie na porażki, błędy i kon-
flikty. Udawanie, że pewnych tematów nie 
widzimy, nie spowoduje, że one znikną, a faz 
budowania zespołu nie da się przeskoczyć 
lub ominąć. To nie sprint, a  maraton, pod-
czas którego wiele się może wydarzyć i war-
to pamiętać, że samo dotarcie na metę jest 
już sukcesem. 

nieźle i warto tego nie stracić. Na ty etapie 
mamy całe mnóstwo możliwości wykorzy-
stania różnych gier, które będą nam poma-
gały albo być jeszcze lepszymi, albo zadbać 
o to, co już mamy. Moim zdecydowanie ulu-
bionym ćwiczeniem jest kontynuacja pracy 
na wartościach i  wizji. Możemy przygoto-
wać sobie różne zdjęcia czy obrazki, które 
pomogą nam w zwizualizowaniu tego, jakim 
zespołem byliśmy wcześniej, gdzie jesteśmy 
teraz, a  gdzie chcemy być za kilka miesię-
cy czy nawet lat. Prosimy wszystkie osoby 
o ułożenie własnej historyjki za pomocą tych 
obrazów, a potem jej opowiedzenie. Bazując 
na tych opowieściach możemy zapisać po-
mysły na dalszy rozwój zespołu. Pomoże nam 
to w dalszych krokach i dbaniu o te aspekty, 
które są dla nas ważne. Na tej podstawie 
możemy także zweryfikować wizję naszego 
zespołu i uzupełnić ją o nowe elementy. 

O czym nigdy nie możemy 
zapominać? 

Pamiętajmy również, że powyższe to jedynie 
przykłady, a Wy, drodzy Czytelnicy, możecie 

negocjujące na tyle sobie ufają i  przekażą 
dokładnie te same ustalenia zespołom, które 
przekazują potem trenerowi swoje ostatecz-
ne decyzje, czy jednak wygra duch rywali-
zacji i każdy z nich będzie dążył do większej 
wygranej i  tym samym oba zespoły mogą 
przegrać. Polecam sprawdzić dostępne sce-
nariusze, których w  sieci znajdziemy wiele 
i sprawdzić na własnej skórze, czy mamy do 
siebie pełne zaufanie, czy może zależy nam 
bardziej na wygranej.

Wynik, sukces, celebracja 

Znacie ten moment kiedy nagle na koniec 
sprintu wszystko zostaje dostarczone, zespół 
chodzi zadowolony i dumny, klient daje pozy-
tywny feedback i zaczynacie czuć, że powoli 
rozumiecie się bez słów? Jeśli tak, to gratu-
luję – dotarliście do fazy dostarczania, tj. per-
forming. Jeśli jeszcze to się wam nie udało, 
nic straconego – wszystko przed Wami. 

Docierając jednak do tego miejsca, pa-
miętajmy by nie osiadać na laurach, ale dalej 
pielęgnować to, co udało się do tej pory osią-
gnąć. Znamy się dobrze, komunikujemy też 

Wizja i historia pewnego zespołu. Kolejno: gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy teraz, a gdzie chcemy być.
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trudne spotkanie. Jest ona dla mnie też wy-
razem wewnętrznej siły, która jednak nie jest 
mierzona ani siłą mięśni, ani poziomem IQ. 
Jest to wyraz ludzkiej twarzy odwagi.

Czy zdolność do odwagi można w  ogóle 
w sobie rozwinąć?

Sposobem na to jest odważanie się – po 
prostu próbowanie. To jest trochę tak, jak 
wtedy, kiedy uczymy się jeździć samocho-
dem – czyli próbujemy nowego sposobu 
poruszania się po świecie. Z odwagą jest jak 
z mięśniem, który możemy rozwijać i wzmac-
niać. Zgodnie z badaniami dr Brené Brown nie 
jest tak, że jedni rodzą się odważnymi, a inni 
nie. Jest to taka sama umiejętność jak cho-
dzenie, czy posługiwanie się językiem – mo-
żemy się jej nauczyć. Jeśli zauważamy, że 
pojawia się przestrzeń na bycie odważnymi, 
to warto próbować, na przykład zabierając 
głos na forum, zadając pytanie, przeprowa-
dzając prezentację w  języku innym niż ten, 
którym posługujemy się na co dzień. Posze-
rzajmy strefę komfortu, w której żyjemy.

Nawiązując do strefy komfortu – czy w ta-
kim razie przekraczać ją, czy poszerzać?

Wyobraźmy sobie naszą strefę komfortu 
jako ogrodzenie z  gumy. W  naszym proce-

czegoś ważnego. Podstawowe pytanie, któ-
re powinniśmy sobie zadać w takiej sytuacji, 
brzmi: „Czego wyrazem są te łzy?”. Mogą 
one odzwierciedlać złość, smutek, a czasem 
jeszcze głębsze przeżycia. Łzy manifestują, 
że w świecie danej osoby dzieje się coś istot-
nego. Ważne, żeby zapytać tę płaczącą osobę, 
co się dokładnie stało? Czy powiedzieliśmy 
lub zrobiliśmy coś, co wywołało jej łzy? Li-
derzy często czują bezradność i zakłopotanie, 
widząc czyjś płacz. Z drugiej strony – bardzo 
często nie dają też prawa sobie samym do łez. 
A w nich nie ma nic złego.

Czym jest dla Pani odwaga, a  czym siła 
i  jak mogą się one przejawiać we współ-
czesnym zarządzaniu?

Wydaje mi się, że to siostry, które mogą 
iść ze sobą razem, ale mogą też czasem 
osobno. Siła i odwaga mają swoje źródło we 
wrażliwości, określanej po angielsku jako vul-
nerability, będącej bramą do nowego, innego 
przywództwa, o  którym dziś rozmawiamy. 
Przywództwa, które określamy mianem „to, 
jakim jestem człowiekiem, ma wpływ na to, 
jakim jestem liderem”. Odwaga jest gotowo-
ścią do zadbania o  swoje granice i, przykła-
dowo, powiedzenia szefowi, że potrzebujemy 
teraz chwili, żeby wyjść z biura i odreagować 

Wydawałoby się, że społecznie uznaliśmy, 
iż w pracy powinniśmy przyjmować twar-
dą i odporną postawę, nie okazując za wie-
le emocji. Czy Pani zdaniem lider równa się 
twardziel?

Jakby to pytanie padło w latach 80., pew-
nie przytaknęłabym. Dzisiaj myślę jednak, że 
sytuacja wygląda zupełnie inaczej, co doty-
czy nie tylko liderów, ale i biznesu jako „prze-
strzeni” naszej codzienności. Nastał czas, 
kiedy doświadczamy czegoś w rodzaju głęb-
szej transformacji postrzegania emocji w biz-
nesowym świecie. Czasem uważana jest ona 
za nowomodę, ale mam nadzieję, że jest to 
trwała zmiana kierunku i  sposobu zarządza-
nia. Nowe pokolenie potrzebuje zupełnie 
innego podejścia. Styl zarządzania manage-
rów z lat 80. czy 90. już po prostu nie działa 
w  dzisiejszym świecie. Nie zgadzam się już, 
na szczęście, ze stwierdzeniem, że lider musi 
być twardy jak skała.

Czy w biznesie jest miejsce na łzy?
Absolutnie tak! Łzy to emocje. Choć czę-

sto robimy skrót, myśląc, że łzy to coś niepro-
fesjonalnego. Często managerowie, z którymi 
pracuję, pytają mnie: „A jeśli ktoś się rozpła-
cze, to co?”, na co odpowiadam, że to tak, 
jakby ktoś po prostu kichnął. Łzy są objawem 

Emocjonalne życie lidera – 
rzecz o odwadze 

Rozmowa z Joanną Chmurą przeprowadzona przez Kornelię Trzęsowską
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sie rozwoju chodzi o  to, żeby tę gumę po-
szerzać – czasem od środka, innym razem 
od zewnątrz. Warto jednak przy tym być 
czujnym na swoją gotowość i robić to „orga-
nicznie”. Chciałabym wspomnieć, że nasze 
ludzkie strefy dzielą się na: strefę komfor-
tu, potem strefę dyskomfortu, a następnie 
strefę paniki, która nie jest już rozwojowa, 
ponieważ odbiera nam dostęp do naszych 
kompetencji, pamięci, czy zwinności. Sztu-
ką jest, żeby wyważyć granicę, gdzie bę-
dziemy się jeszcze rozwijać, a  gdzie bycie 
w danej sytuacji już nas zablokuje. Najlepiej 
jest więc podróżować między strefą komfor-
tu a dyskomfortu.

Co zrobić, żeby trwać przy sobie i swoich 
emocjach, kiedy otoczenie biznesowe pró-
buje nas przekonać, że nasze emocje są 
bezzasadne, komunikując nam, że przesa-
dzamy?

Obszar ten dotyka charakteru soczewki, 
przez którą nasi współpracownicy patrzą 
na świat, na nas, na emocje. Jest to ich 
swego rodzaju schemat myślenia i  działa-
nia. Trudno przekonać kogoś do tego, żeby 
zobaczył dokładnie to, co widzimy my sami. 
Warto mieć świadomość swoich wartości 
i  podążać w  zgodzie z  nimi nawet, a  może 
szczególnie wtedy, gdy jest nam trudniej. 
Bycie w prawdzie z samym sobą, choć bywa 
trudne, w dłuższej perspektywie zawsze się 
opłaca. Czasem pomaga takie porównanie, 
że emocje są jak dane. Jeśli dopuszczamy je 
do siebie, czyli pozwalamy im mieć miejsce, 
nasza perspektywa staje się szersza, głęb-
sza i pełniejsza. Tłumienie emocji jest trochę 
jak pozbywanie się dostępu do tych danych, 

a  to nam się przecież nie opłaca, zarówno 
w biznesie jak i w życiu prywatnym. Często 
jestem pytana o to, jak przekonać innych do 
zmiany? Czasem się po prostu nie da. W pra-
cy team-coachingowej z zespołami jest taka 
zasada „spotkaj ich tam, gdzie są”, więc 
namawianie kogoś siłą do zmiany jest nie-
skuteczne – trzeba spotkać ludzi tam, gdzie 
aktualnie są, a czasem są w miejscu „nie ru-
szę się” i siłą tego nie zmienimy. 

Dość płynnie idzie praca ze zmianą, kiedy 
dołączam do firm i  mogę najpierw popraco-
wać z samą „górą”. Kiedy „góra” jest przeko-
nana i widzi w czymś sens, kaskaduje tę wizję 
na inne działy i poziomy, co przynosi znacz-

nie lepsze skutki. Bywa też tak, że „góra” jest 
tzw. betonem, a  ja dołączam jako konsul-
tantka właściwie tylko do jednego zespołu, 
mogąc pracować tylko w tym jednym ogród-
ku. Zmiany też się dokonają, ale tylko na tej 
płaszczyźnie, ponieważ właśnie ten ogródek 
jest w tej sytuacji naszym obszarem wpływu. 
I to jest czasem wystarczające.

Jak w takim razie radzić sobie z mało em-
patycznym klientem, z  którym „współ-
praca” oparta jest na przeświadczeniu, 
że „klient nasz Pan i wolno mu wszystko”?

Mamy wpływ na dwie rzeczy. Możemy 
próbować i czasem zdarzają się takie sukce-
sy, kiedy edukacja klienta w temacie zmiany 
i emocji przynosi rezultaty. Jednak warunek 
jest jeden — obydwie strony muszą być go-
towe na zmianę. Dlatego też pierwszym kro-
kiem jest określenie naszej strefy wpływu. 
Jeśli jest ona ograniczona, pozostaje posta-
wić pytanie sobie, a  nie klientowi, czy tak 
chcemy i czy taka sytuacja nam odpowiada.

Co zrobić jeśli nam to jednak nie odpowia-
da? Czasem będzie konieczna zmiana projek-
tu, zespołu, działu albo organizacji, ale to nie 
zawsze jest proste wyjście, ponieważ więk-
szość z  nas ma zobowiązania, jak na przy-
kład kredyty. Jak w takim razie odnaleźć się 
w sytuacji, kiedy nie możemy tego zmienić? 
Przychodzą nam z pomocą przeróżne sposo-
by radzenia sobie, jak praca terapeutyczna, 
coaching, mentoring, techniki radzenia sobie 
z  napięciem. Każda sytuacja jest indywidu-
alna i specyficzna. Niekiedy kontakt z klien-
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Psycholożka specjalizująca się w  tematyce 
emocji, w tym wstydu i odwagi. Współpracuje 
z dr Brené Brown z Uniwersytetu w Houston, 
jako jedyna osoba z Europy należy do zespołu 
międzynarodowych mówców Dare to Lead™ 
Speaking Team. Prowadzi wykłady, warszta-
ty oraz procesy coachingowe. Jest członkinią 
Rady Ekspertek i  Ekspertów dla Instytutu 
Dobrego Życia i Wysokich Obcasów. Wywiady 
z nią ukazały się między innymi w Forbes, Wy-
sokie Obcasy, Harvard Business Review, Radio 
TOK FM oraz TVN. 

Joanna 
Chmura

tem jest ograniczony w czasie, przykładowo 
w  krótkoterminowym projekcie, więc „da 
się wytrzymać”, a  niekiedy jest on dłuższy 
i  trzeba sięgnąć po różne metody wsparcia. 
Warto to zrobić.

Czy zdradzi Pani receptę na rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie z  trudnymi 
sytuacjami, takimi jak własne błędy i po-
rażki?

W przechodzeniu przez trudności ważne są 
dwa aspekty. Pierwszym z nich jest budowa-
nie świadomości emocji – uczenie się krainy, 
która kiedyś wydawała się nieważna w bizne-
sie. Kluczową emocją w przechodzeniu przez 
błędy i porażki jest żałoba, czyli umiejętność 
pożegnania się z idealnym wyobrażeniem na 
rzecz tego realnego, które jest jednak inne. 
Po drugie, ważne jest, żebyśmy nauczyli się 
jak nie tworzyć negatywnych scenariuszy, 
w  sytuacji kiedy brakuje nam informacji na 
jakiś temat. Jest to pułapka, dlatego bądź-
my czujni na to, jak działa nasz umysł. Brené 
Brown w  swoich badaniach mówi o  tzw. 
gównianych pierwszych szkicach, czyli pierw-
szych skojarzeniach i podpowiedziach, które 
przychodzą nam do głowy w obliczu niewy-
jaśnionej sytuacji. Są one do wyrzucenia z na-
szej głowy, bo zazwyczaj nie podpowiadają 
nam właściwie.
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Jak możemy wspierać naszych współpra-
cowników w ich emocjach?

Nie lubię analogii, że współpracownicy są 
trochę jak dzieci, ale technika, którą polecę, 
jest podobna i uniwersalna do zastosowania 
również przez rodziców. Kiedy pytają mnie, 
jak wspierać dzieci w  gotowości do popeł-
niania błędów i do tego, żeby były odważne, 
odpowiadam: zanim dzieci, to najpierw my. 
Pokazujmy im, jak my przechodzimy przez 
trudności. Modelowanie jest skarbnicą kre-
owania postaw w zespole. Jeśli szef przyzna 
się do błędów i pokaże, czego się z nich na-
uczył, wówczas rosną szanse, że również pra-
cownik będzie gotowy przyznać się do błędu, 
co jest milowym krokiem w  budowaniu ze-
społów, których główną walutą jest zaufanie. 
Szczególnie jest to istotne w  zespołach ta-
kich jak R&D. Jeśli w tym środowisku szefo-
stwo będzie skupiać się na każdym błędzie, 
nie będzie swobody w działaniu i otwartości. 
Zadajmy sobie pytanie, jakie my sami dajemy 
sobie przyzwolenie na popełnianie błędów? 
Jak radzimy sobie z porażkami?

O  co Pani zdaniem powinniśmy zadbać, 
żeby budować szczęśliwe zespoły, pełne 
motywacji do działania?

W  pracy zespołowej ważne są dwie siły, 
o które trzeba dbać – positivity i productivi-

ty. Dbajmy o efektywność, ponieważ zespoły, 
a  w  konsekwencji firmy, są po to, żeby do-
wozić wartość. Positivity mówi o  tym, żeby 
dbać o  atmosferę. Świętujmy minisukcesy. 
Nie omijajmy momentów, w których można 
celebrować. Doceniajmy siebie nawzajem. 
Równoważmy efektywność z  psychologicz-
nym poczuciem bezpieczeństwa, o  którym 
była mowa w Project Aristotle1. Productivity 
podkreśla wagę accountability, czyli tworze-
nia kultury, w której ludzie nie tylko chcą brać 
odpowiedzialność za swoje działanie, ale 
też nie mają tendencji do obwiniania kogoś 
innego za trudy danej sytuacji. Takie osoby 
będą uczyć się na własnych błędach oraz na 
podstawie obserwacji tego, jak działają inne 
osoby w zespole. Lata 80. i 90. były bardziej 
o productivity, a mniej o positivity. Teraz je-
steśmy w przełomowym etapie, kiedy to naj-
pierw widzimy człowieka, a dopiero potem to, 
co dowozi.

Gdyby miała dać Pani radę współczesnej 
liderce i liderowi, to co by to było?

Buduj samoświadomość. Każdy z  nas 
składa się z  różnego rodzaju przekonań 
i wniosków. Im lepiej siebie znam, tym mniej 
jestem podatna na schematy, blokady i wy-
zwalacze. Bądźmy świadomi naszych reakcji 
w  sytuacjach konfliktowych, żeby nie wpa-
dać w pułapki obwiniania czy sięgania po inne 
niewspierające sposoby radzenia sobie, jak 
używki czy tłumienie emocji. Świadomość to 
pierwszy krok do bycia skutecznym. Jest to 
trudna brama, ale pierwsza i  najważniejsza, 
przez którą trzeba przejść na etapie rozwoju 
wewnętrznego przywództwa. 

1. Pol.: Projekt Arystoteles. Badanie przeprowadzo-
ne przez firmę Google w 2012 roku w celu spraw-
dzenia, co sprawia, że niektóre zespoły odnoszą 
sukcesy, a inne nie.



stop and consider fundamental changes. You 
may start learning something entirely dif-
ferent to incorporate it into your job or even 
change your career. You’re not progressing, 
but creating the potential for future progress 
during that time. Without that, you would 
slow down after a while. When your experi-
mentation ends, you may start something en-
tirely new, or go back and do the exact same 
thing you’ve been doing before (because the 
experiment failed), or most likely, synthesize 
those two and continue what you’ve been 
doing before with a broader perspective, new 
ideas, and potential for faster progress. 

I believe that’s what happened to the pro-
ject management community in the past ten 
years: experimenting with the agility con-
cept. It was both constructive and destruc-
tive. It created interesting new ideas as well 
as dogmas. Now the community seems to 
have had enough of it and is slowly moving 
toward a new era in which all ideas are more 
or less accepted without considering any one 
of them as the enemy. Now we can relax and 

project planner instead of a civil engineer and 
continued my Master’s degree in philosophy 
of science. I usually had contracts with three 
to five companies simultaneously, each last-
ing about two to three years. That helped me 
gain more experience by working in different 
environments and projects, ranging from 
mid-sized construction projects to large pro-
cess plants and even small IT development 
ones. I wasn’t happy that the effort we put 
into project planning and monitoring wasn’t 
effective enough because it wasn’t integrat-
ed into the rest of the project management 
system. Therefore, I gradually moved into the 
broader project management domain. My pri-
mary mission became helping project manag-
ers improve their systems.

You possess a quite impressive experience 
as a  project manager. How has project 
management developed in recent years?

Thanks for the compliment. Think of your-
self or another individual: you’re gradually im-
proving your capabilities, but sometimes you 

How did you get into the project manage-
ment world? What is your story?

When I  was nearly 18 years old, I  met 
a  project planner accidentally, and we had 
a conversation about computer software for 
about an hour or so. A few months later, and 
only a  week after I  entered the university 
to start my Bachelor’s degree in Civil Engi-
neering, he contacted me and offered me 
a part-time job on a new project he had. He 
had become the head of the project planning 
unit in a project for building a new airport. He 
and the five other planners working on the 
team were all in their 50s, and some of them 
were not comfortable enough with comput-
ers. His idea was to bring me to help them 
with their computer issues. I happily accept-
ed and enjoyed the income very much. After 
a  couple of weeks, I  became curious about 
project planning, so I  bought a  bunch of 
books about it and started learning. With the 
help of those books and my new colleagues, 
I started working as a project planner. After 
I graduated, I decided to work as a freelance 
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time to form the team, there were a number 
of interviews, and in the end, I was selected 
among eleven other people to work on the 
core development team.

What is new in the 7th edition of PMBOK® 
Guide?

To keep it short, it has moved from a fixed 
process-based nature into a  more general, 
expandable, flexible principle-based one. In 
my opinion, the seventh edition is the start 
of a new journey, and a foundation for what 
we can create in the future. I think this new 
foundation works better for our current 
needs compared to what we had in the pre-
vious versions.

What changes in the PMBOK® Guide do 
you perceive as most important?

The PMBOK® Guide has always been 
a  guide rather than a  methodology. It was 
always made clear in the book itself, warn-
ing people not to mistake it for a methodol-
ogy and use one besides it to take the most 
advantage. However, its structure led many 
people to mistake it for a methodology and 
try to use it as one, which was causing many 
problems. I think one of the great things in 
the new version is that no one can mistake 
it for a methodology anymore! Moreover, the 
previous versions were focused on what we 
do, whereas the new version is focused on 
the outcomes of what we do. This has a great 
practical impact: When we focus too much 
on what we do, there’s the risk of having the 
Cargo Cult effect. I won’t explain it here, but 
it’s a great concept to read about (check out 
the Wikipedia record about the Cargo Cult). 
When you read it, you will probably think of 

a  development environment in which you 
can find your way based on the feedback you 
generate from your previous iterations, and 
that must be the feedback you generate from 
something that you can use to decide how to 
build the next thing, not the feedback you 
use to adjust the same thing. Most people 
work on one type of project and therefore 
don’t have to decide what the best approach 
is for each new project, but even for them, 
it’s a  great idea to learn both because you 
can always be inspired by something even if 
you don’t use it directly.

You were one of the members of the core 
development team of PMBOK® Guide, 7th 
edition. What made you join the team?

I had a couple of comments about the 6th 
edition of the PMBOK® Guide, and I started 
contacting various people involved to dis-
cuss it. After a while, they suggested I  join 
the team for the next version. When it was 

have gradual but continuous progress in our 
way of doing projects.

Why does project management need 
standards?

Because it’s too expensive to reinvent the 
wheel all the time. We package our experi-
ences and ideas into methods and guides and 
reuse them. While they are being used, we 
learn more about them and come up with 
ideas for improving them. We do that, and 
the update becomes available to the whole 
community. I  think it’s a  good approach. 
Some people don’t agree with this idea, 
though.

Which approach and kind of philosophy do 
you agree more with – agile or predictive?

Some people believe that adaptive meth-
ods (agile) can be and should be used in every 
project, and some believe the opposite. The 
fact is that, in most cases, the best method 
of developing the product depends on the 
nature of the product and not the preferenc-
es of the people involved in building it. For 
example – If you want to build a fancy web 
application for end-users, you really have 
to be adaptive. Otherwise, the chances of 
failure would be very high. Yet, even in the 
IT development domain, if you’re developing 
a piece of software to be used in a satellite, 
plane, or hospital equipment, what you need 
is a conservative, solid, reliable solution that 
requires a  predictive method. Finally, when 
it comes to some types of products such as 
buildings, bridges, etc., you simply can’t be 
adaptive and have only one choice. I should 
explain, though, that being agile is not about 
superficial aspects such as having daily 
meetings, plans on boards, certain labels for 
people, etc. Being adaptive is about creating 

N
a
d
e
r
 
s
p
e
a
k
i
n
g
 
a
t
 
N
e
w
 
T
r
e
n
d
s
 
i
n
 
P
r
o
j
e
c
t
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 

c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
,
 
G
d
a
n
s
k
 
2
0
1
6
.
 
F
o
t
.
 
K
a
t
a
r
z
y
n
a
 
M
r
u
g
a
l
a

N
a
d
e
r
 
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
s
p
r
i
n
t
 
b
a
c
k
l
o
g
.

S
o
u
r
c
e
:
 
N
a
d
e
r
’
s
 
a
r
c
h
i
v
e

46



Nader started working with projects about 24 
years ago: first, as a  project planner in con-
struction projects, and then he moved to large 
process-plant projects. In parallel, he was also 
involved in IT projects and startups. He grad-
ually moved from project planning into the 
wider project management domain by helping 
project managers and companies improve their 
project, program, and portfolio management 
systems. Nowadays, Nader is spending most of 
his time contributing to standards (P3.express, 
NUPP, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, and the 
PMBOK® Guide), and developing eLearning 
courses in his own company – Management 
Plaza. More info on: nader.pm 

Nader
K. Rad

it receives a lot of help from the community, 
and, for example, volunteers have translat-
ed it into 16 languages until now, and many 
more (including Polish) are coming soon. The 
European Union has recently sponsored it to 
help with its expansion in Europe, which was 
a great help. Your interested readers can find 
it at p3.express and start using the manual, 
the eLearning course, and everything else for 
free. Of course, they are welcome if they like 
to help as a volunteer.

What is your Management Plaza about?
Together with my business partner, Frank 

Turley, we run a small company called Man-
agement Plaza (mplaza.training), where we 
have the goal of creating the best possible 
project management eLearning courses. It’s 
basically how we earn a  living when we 
spend so much time contributing to stand-
ards and methods such as the PMBOK® Guide, 
P3.express, PRINCE2®, etc. 

Philosophy is one of your passions. How 
can it help manage projects?

Philosophy is about asking difficult, funda-
mental questions as well as challenging the 
status quo and common sense. Those can 
be useful in any domain, including project 
management. My specialty is the philosophy 
of logic, which has a lot to do with the way 
logical systems work and the way they are 
built. I was particularly focused on the prac-
tical consequences of various logical systems 
(e.g., classical two-values logic vs. three-val-
ued logics vs. fuzzy logic). I  think that has 
helped me a  lot in my contributions to pro-
ject management systems. 

methods will all be new ones, especially 
methods that go beyond the superficial agile/
predictive wars. What the market demands 
is user-centric methods (“users” are the pro-
ject managers in this context), and because 
of the diversity in the project management 
community, it’s necessary to have different 
types of methods, each targeting a subgroup 
and trying to serve them best rather than 
setting out to serve everyone, everywhere. 

Could you tell us a bit about P3.express?
Most people use Excel or a  spreadsheet 

application like that. Imagine that we re-
move that and give everyone a programming 
language like Python instead. It’s a lot more 
powerful and flexible, and anything you can 
do with Excel, you can do with Python. But 
does that make it a  good choice? I  don’t 
think so. In fact, if we do it, most people 
won’t use Python and will start using calcu-
lators instead. A similar thing happens in pro-
ject management. Most project management 
systems are like Python: powerful, but useful 
to only a  small subset of people. What we 
really need is something like Excel that most 
people can use. That’s why P3.express was 
created: a  project management system de-
signed for typical projects and typical project 
managers... something they can learn and use 
with ease. P3.express is minimalist: it forms 
a complete system with the least number of 
elements. It’s also not a  perfectionist and 
aims to achieve 80% of the potential benefits 
of structured project management with 20% 
of the effort. Another thing that is special 
about it is that it’s not proprietary... it’s free 
(both free as gratis and as libre). That’s why 

many projects you’ve seen where they think 
they become agile by imitating the superfi-
cial aspects of successful agile projects. I be-
lieve the new structure of the PMBOK® Guide 
lowers the chances of having a  Cargo Cult 
effect.

Why should project managers consider ex-
ploring the PMBOK® Guide?

Many people have collected, structured, 
and improved a body of knowledge for more 
than 25 years, which they hope would solve 
other people’s problems in managing projects. 
To me, it’s hard to imagine a project manag-
er dealing with countless problems without 
being curious to check it out. There’s, of 
course, the issue of time and mental ener-
gy. A project manager may be so drowned in 
daily work that they can’t find enough time 
to read the PMBOK® Guide or any other re-
sources. It’s usually best to invest some of 
our time for our future by learning things that 
may help us instead of relying solely on trial 
and error and focusing on firefighting, which 
are expensive and slow. Lastly, there’s the 
issue that the PMBOK® Guide itself may be 
too dry and hard to understand for a practi-
cal person. In that case, there’s always the 
option to read one of the easy-to-read books 
written about the PMBOK® Guide instead of 
the manual itself.

Which project management framework is 
going to be on top in the nearest future, 
according to you?

I  think there’s a  lot of room and demand 
for “next-generation” methods. I guess that 
in ten or fifteen years from now, the top 
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spotkania zarządu naszej fundacji, na których 
stwierdzałem, że teraz to będę tym liderem, 
co ze wszystkim da radę. Brałem znowu na 
siebie wiele różnych zadań. Wtedy przycho-
dziło to, co musiało przyjść, czyli fiasko. To 
trwało jakiś czas, aż zdałem sobie sprawę, że 
wcale nie muszę być od wszystkiego. Po to 
jest zespół żeby delegować obowiązki i  by 
działał razem. To tak jak z  orkiestrą, masz 
multum instrumentalistów, ale wtedy to do-
brze działa, gdy ten gra na basie, a ten perku-
sji i dobrze by się nie zamieniali rolami.

Dobry lider potrafi zebrać zespół ludzi 
komplementarnych, całościowo uzupełnia-
jących się. Ciężko by było działać w  ekipie, 
w  której jest czterech liderów, czterech 
wizjonerów, którzy rzucają ciągle pomysły, 
ale jak przychodzi co do czego, to nie ma 
komu ich realizować lub urealniać. Bo to też 
potrzebne. Dobry lider jest zaangażowany. 

jest twoja recepta na bycie dobrym lide-
rem i  co zrobić, aby młodzież wspierać 
w realizacji ich projektów?

Bardzo długo w naszej fundacji wychodzi-
łem z – moim zdaniem – zupełnie mylnego 
przekonania, że lider jest człowiekiem or-
kiestrą, że fajnie by było, żeby liderem był 
człowiek wyrozumiały, empatyczny, ale też 
asertywny, stawiający granice. Taki, wiesz, 
pół twarzy będzie miał na niebiesko, na konia 
wskoczy i  zarzuci tak płomienne mowy, że 
wszystkich poderwie do działania. Taki super 
wizjoner, ale również strateg i działacz. Tak 
sobie wyobraziłem lidera i  bardzo chciałem 
się nim stać. Nie ma takiej możliwości. Ale 
jeśli są tacy, to zazdroszczę.

Bardzo długo popełniałem błąd, że bra-
łem na siebie za dużo. Wydawało mi się, że 
na prawie podatkowym muszę się znać, i na 
tym, i  na tamtym. Co jakiś czas robiliśmy 

Jaśka Melę poznałam parę lat temu na jed-
nej z  jego prelekcji. Mimo, że wiedziałam, 
że chłopak boryka się z  niepełnospraw-
nością, to w  ogóle jej nie zauważałam. 
Jest bardziej sprawny niż wiele zdrowych 
osób, które znam. Od razu polubiłam jego 
optymizm i  sposób postrzegania świata. 
Chłopak, który zdobył dwa bieguny, Ki-
limandżaro, Elbrus, El Capitan, przebiegł 
New York City Marathon, wziął udział 
w Tańcu z Gwiazdami, założył i prowadził 
fundację, całym swoim życiem udowadnia, 
że bariery często wyznaczamy sami we 
własnych głowach i możemy wiele z nich 
pokonać. Poprosiłam, żeby podzielił się 
z  naszymi czytelnikami swoimi doświad-
czeniami.

To może o zarządzaniu i o byciu liderem? 
Zarządzasz fundacją, jesteś liderem. Jaka 
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dokłada i dokonuje drobnych zmian. Wiado-
mo, wszystkich lasów nie wysprzątam, ale 
może kawałek, a jak zaproszę znajomych, to 
wysprzątamy większy. A  przynajmniej wie-
czorem będę miał poczucie, że zrobiłem coś 
sensownego. Jednocześnie warto pokazywać 
na własnym przykładzie, by młodych ludzi 
zachęcać do zmieniania otoczenia. A  co do 
lidera – liderem jest każdy, jest szef w pra-
cy, ale i pracownik, liderem jest ojciec, matka 
i  starsze rodzeństwo. Jeżeli ja usiądę przed 
telewizorem popijając piwko i siedząc w cie-
płych kapciach stwierdzę „Dzieciaki, idź-
cie pomagać. Może jakiś wolontariat, co?”, 
a  sam będę smęcił i  mówił jaki świat jest 
zły, to ze mnie będzie taki negatywny lider. 
Nie chodzi mi o to, by każdego dyrektora czy 
kierownika wysyłać na sprzątanie do lasu, ale 
każdy z  nas ma jakieś umiejętności i  może 
uczyć innych na swoim przykładzie.

To zadam Ci takie trochę pokrętne pyta-
nie: czego biznes nie wie o  zarządzaniu 
NGO-sem? Stajesz z biznesem oko w oko, 

mieć młodych ludzi. W głowach pojawia się 
myśl, że za naszych czasów to było inaczej. 
Myśmy bawili się na trzepaku, a teraz już nie 
ma tylu trzepaków, a  nawet jakby były, to 
by się wolały bawić komórkami. To właśnie 
takie myślenie jest błędne, bo zaczynamy od 
oceniania. Kiedy w swojej głowie czy na głos 
używamy takich zwrotów, że ktoś coś musi, 
ktoś coś powinien, to od razu sprawiamy, że 
młodym ludziom zamykają się uszy. Sam tak 
miałem. Kiedy słyszałem na jakichś poga-
dankach, co ja p-o-w-i-n-i-e-n-e-m, to mnie 
szlag trafiał. Bo ja przez większość swego 
życia robię to czego nie powinienem. Mam 
papiery, że jestem całkowicie niezdolny do 
pracy, a uprawiam sporty, mam rodzinę, pra-
cuję. 

To co my możemy zrobić, to nie narzu-
cać swoich wizji, ale budować przestrzeń, 
w  której młodzi ludzie mogą doświadczyć, 
przede wszystkim innego człowieka. Wo-
lontariat daje Ci poczucie, że możesz coś 
zmienić. W skali globalnej niewiele zrobimy, 
ale każdy z  nas ma swoją cegiełkę, którą 

Weźmy taki przykład: zadzwonił do mnie 
kiedyś klient z zarządu pewnej firmy i mówi, 
że w  jego zespole jest kłopot z  motywacją 
i z integracją w grupie. On chciałby bym tych 
pracowników trochę zmotywował, przekazał 
ich wartości firmowe. Mówię: „świetnie, że 
tak pan to wszystko identyfikuje” i  pytam 
czy zarząd też będzie na tym spotkaniu. A on 
na to: „Nie, nie proszę pana. My nie potrze-
bujemy szkoleń. My potrzebujemy, żeby pan 
przeszkolił tylko naszych pracowników”. No 
to nie zadziała. Nie zadziała, no bo jak mia-
łoby zadziałać. 

Czasami zarządzający, prosząc mnie 
o  przeprowadzenie szkolenia dla pracow-
ników mówią, że mają wpisane w  statucie 
takie wartości jak współpraca czy zaufanie 
i chcieliby bym w kurs wplótł te hasła. Ja mó-
wię: „nie ma problemu, ale najpierw się spo-
tkajmy, a państwo jako zarząd opowiecie mi 
co dla państwa znaczą te pojęcia”. Bo w fir-
mach nikt nie powie, że „odpowiedzialność” 
czy „zaufanie” są głupie, każdy się pod nimi 
chętnie podpisuje. Proszę wtedy, by pokazali 
mi jak je rozumieją, jak je wdrażają w  dzia-
łanie, gdzie znajduje się ich odzwierciedlenie, 
by zidentyfikować te momenty, w  których 
występują niejednoznaczności. I których być 
może pracownicy nie identyfikują. Trzeba je 
zdefiniować, bo inaczej będą to tylko puste 
hasła. Lider, który tylko siedzi na swoim pie-
destale rozdzielając zadania, rzucając pioru-
nami i jest niedostępny, to kiepski lider.

Co byś polecił ludziom, którzy chcą wspie-
rać młodzież i nie tylko młodzież w realiza-
cji projektów?

Ciężkie pytanie. Patrząc z perspektywy lat, 
zauważam, że społeczeństwo się zmienia. 
Starszym osobom jest coraz trudniej zrozu-
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To jest dobre dopowiedzenie do poprzedniego 
pytania, czyli czego biznes nie wie o NGO? 
Bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego, 
że różnego rodzaju hamulcem w  realizacji 
projektu nie jest tylko i  wyłącznie kwestia 
środków pieniężnych. Zwłaszcza kiedy pra-
cujemy z żywymi organizmami, to te sytuacje 
są przeróżne. Podam przykład bardzo absur-
dalny. Prowadziliśmy, korzystając z któregoś 
dofinansowania unijnego, zajęcia na basenie. 
Projekty unijne mają sztywne wytyczne, po-
wiedzmy, że jak beneficjentami danego pro-
jektu jest dwadzieścia osób, to dany procent 
z  nich musi to kontynuować. Nam się nie 
udało tego warunku spełnić. Osoba rozlicza-
jąca projekt zapytała dlaczego część z tych 
ludzi przestała chodzić. Co więcej, wyciągnę-
ła z  tego wniosek, że „beneficjenci olewają 
projekty i całe te pieniądze są zmarnowane”. 
Ważny jest kontekst. Naszymi podopieczny-
mi były osoby starsze, które straciły kończynę 
z powodu miażdżycy, bardzo zaawansowanej 
cukrzycy, z  powodu występowania różnych 
chorób, które bardzo często kończą się osta-
tecznie. Dlaczego część z  tych ludzi prze-
stała chodzić na zajęcia trwające dwa lata? 
Bo część z  nich umarła. Nie mamy zatem 
jak uzyskać tych podpisów, żeby się liczby 
w kratkach zgadzały.

Zatem, mimo że sam miałem czas na 
oswojenie się ze swoją niepełnosprawno-
ścią, to i  tak wszedłem w  ten ślepy zaułek 
myśląc, że osobie po amputacji jedyne cze-
go brakuje, to sprzęt ortopedyczny. Bo takie 
przekonanie panuje w głowach ludzi. Nawet 
w  głowie osoby, która przeszła amputację. 
W  pewnym momencie zaczęliśmy zadawać 
pytania naszym podopiecznym, wiedząc że 
brzmią dziwnie, czy nawet bezczelnie: „Po 
co pani/panu ta proteza?”, „Jak się zmieni 
pani/pana życie, gdy ją otrzyma?”. Ludzie się 
dziwili: „Jak to? Straciłem nogę, to potrzebna 

dobnie nie dostaniesz. Ale, gdy wychodzisz 
do biznesu z  historią, którą im przedsta-
wisz i poprosisz o pomoc w realizacji cze-
goś, to najczęściej dostaniesz i tę pomoc, 
i  pieniądze. Bo tak jak mówisz: zaczyna-
my od dlaczego. Biznes powinien sobie 
uzmysłowić dlaczego pracownicy i wolon-
tariusze są zaangażowani w  jakąś akcję. 
Pamiętam Twoje spotkanie w  Poznaniu, 
połowę sali zapełnili przedstawiciele biz-
nesu, drugą przedstawiciele NGO-sów. 
Opowiadałeś historię o tym jak zakładałeś 
fundację i przyznałeś, że na początku wy-
dawało ci się, że wystarczy kupić protezy 
osobom po amputacji kończyn. Wręczyć 
im je i sprawa załatwiona. W tym momen-
cie przedstawiciele NGO-sów przywitali to 
przyjaznym śmiechem, oni też często tak 
na początku błądzili. Natomiast twarze 
przedstawicieli biznesu często pozostały 
z niezmienionym lub zdumionym wyrazem 
twarzy, bo przecież wydawałoby się, że na 
tym to polega. Wyjaśnisz może gdzie tkwi 
błąd?

szczególnie gdy trzeba zdobyć fundusze. 
Czego biznes nie wie?

Mam kontakt i z biznesem, i z organizacja-
mi pozarządowymi. Z jednej i z drugiej strony 
spotykamy się z murem pewnych wyobrażeń, 
a  nie działamy. Wiadomo, że jak zapytamy 
pracowników NGO-sów, co jest ich proble-
mem, to pewnie większość odpowiedzi będzie 
jedna: kasa, kasa, kasa. Ale gdy zapytasz: „to 
jak szukacie środków finansowych?”, to na-
dal jest tak, że większość wysyła dziesiątki 
czy setki e-maili, kupuje bazy danych, listy 
mailingowe i zasypuje prośbami typu „daj, daj, 
daj”. Stawiają na tak zwane zimne kontakty. 
Zamiast zaproponować współudział. Często 
spotykam się z przedstawicielami NGO-sów, 
którzy mówią jaki to biznes jest zamknięty, 
a  potem spotykam się z  przedstawicielami 
firm, korporacji, działów CSR, którzy proszą, 
by przekazać organizacjom, że mają pro-
gramy grantowe. By opisali projekty, złożyli 
wnioski, a nie tylko napisali „cennik jest taki 
a  taki, rzućcie kasę”. Każdy z nas potrzebu-
je czegoś w zamian. Sensownym działaniem 
NGO-sów jest barter, a nie prośba o pienią-
dze. Mam bardzo fajne doświadczenia, kiedy 
organizowaliśmy kurs nauki chodu dla ludzi 
po amputacjach i dostaliśmy dofinansowanie 
z jednego banku, ale wysłali też swoich pra-
cowników z wolontariatu pracowniczego, by 
mogli zobaczyć na co idą pieniądze i móc się 
w  to wszystko włączyć. Bardzo często sły-
szę ze strony firm, że nie stawiają na projekty 
polegające tylko na przelaniu przez nich pie-
niędzy, lecz na takie, w których razem (biznes 
i NGO) możemy coś zrobić.

W  klubach fundraisera staramy się uczyć 
naszych kolegów i  koleżanki, że jeżeli 
idziesz prosić o pieniądze, to ich prawdopo-
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Urodził się 30 grudnia 1988 r. w Gdańsku, ale 
wychował się w Malborku. W 2002 roku, ma-
jąc 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi – w wy-
niku porażenia prądem 15 000V amputowano 
mu rękę i nogę. Dwa lata później razem z po-
larnikiem Markiem Kamińskim wyruszył na 
wyprawę na Biegun Północny i  Południowy. 
W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach 
na Kilimandżaro, Elbrus, wspiął się na górę El 
Capitan i  przebiegł New York City Marathon. 
Porusza się na protezie nogi, nie używa protezy 
ręki. W 2009 roku założył Fundację Poza Hory-
zonty, która pomaga osobom po amputacjach 
w  zakupie protez i  powrocie do aktywnego 
życia. Zdobywca wielu prestiżowych nagród 
w dziedzinie sportu i  działalności prospołecz-
nej. Od kilku lat prowadzi szkolenia motywa-
cyjne dla firm. W wolnych chwilach podróżuje 
autostopem, robi zdjęcia w pustostanach, szy-
je na maszynie i chodzi na slackline.

Jasiek
Mela

spokaja. Mamy dużą trudność w rezygnowa-
niu ze spraw, w które włożyliśmy dużo pracy. 
Bardzo ciężko jest zmieniać swoje poglądy. 
Nasze przekonania obudowujemy różnymi 
argumentami. Bardzo trudno jest pogodzić 
się z  tym, że trwaliśmy w  błędzie, że teraz 
trzeba znowu zaczynać, uczyć się kolejnej 
rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się prze-
kazać dzieciakom jak podejmować wyzwania, 
ale też żeby mieć odwagę z  czegoś rezy-
gnować, stawać okoniem i żyć w zgodzie ze 
swoimi wartościami. Ważne, by im towarzy-
szyć. Dla mnie rodzicielstwo to etap rozwoju, 
rezygnowanie z pewnej części siebie, ale nie 
oddałbym tego za nic. 

dziwić, że będziemy raczej słyszeć odmowy 
przekazania walizek pełnych pieniędzy. Biz-
nes też zachęcam do tego, by odkrywali, że 
ich pracownicy chcą doświadczać, komu 
pomagają i zaangażować się w dany projekt, 
żeby CSR nie był tylko jakąś koniecznością, 
jakimś podatkiem, który trzeba wpleść w na-
szą działalność.

Co chciałbyś wiedzieć, co wiesz teraz, na 
początku swojej drogi?

Gdzieś takie ładne zdanie przeczyta-
łem: „dobre decyzje wynikają z doświadcze-
nia, zaś doświadczenie wynika z  błędnych 
decyzji”. Jak sobie wyobrażę, które miałbym 
wygumkować z  mojego życia, to będzie to 
bardzo próżne, bo te błędy czy niewiedza 
mnie wiele nauczyła. Nie jest to też realne, 
by wszystkiego się ustrzec. Byłem kiedyś na 
spotkaniu dotyczącym biznesu i  zaczęliśmy 
sobie rozmawiać o  tym, że może dobrze by 
było zrobić konferencję, gdzie parę osób by 
opowiedziało o swoich dobrych doświadcze-
niach. Ale potem okazało się, że największy 
sens dla nas miałby fuckup night, czyli roz-
mowa o tym, co ludziom nie wyszło. Mamy 
podobne doświadczenia, bo nikt nie mówi co 
zepsuł, nie ma jak się uczyć na czyichś błę-
dach, ale nie wszystkich problemów się da 
uniknąć.

Co przekażesz dzieciom, na co kładziesz 
nacisk w życiu?

Moje dzieci są malutkie, ale chciałbym im 
przekazać, że warto w  życiu szukać swojej 
drogi. Oczywiście mam swoje wyobrażenia, 
że dzieci pojadą ze mną w  góry, czy pomo-
gą mi w warsztacie stolarskim, a one mogą 
stwierdzić, że to nie dla nich. Ale przede 
wszystkim niech zadają sobie pytania, co 
chcą robić i dlaczego. Niech próbują nowych 
rzeczy. Niech rezygnują, jeśli to ich nie za-

mi noga. Bo jak ma się dwie nogi to można 
wszystko”. Kiedy znajdowaliśmy sposób na 
dofinansowanie protezy, to – być może dziw-
nie to zabrzmi – ale mówiąc w cudzysłowie 
ta „wymówka”, powód dla którego życie tych 
ludzi nie wyglądało tak, jak sobie tego życzyli, 
znikała. Zostawało wiele innych problemów, 
wiele trudności.

Po moim wypadku, różni lekarze, protetycy 
namawiali mnie bym zamówił sobie protezę 
ręki. Jednak proteza funkcjonalna nie jest dla 
mnie wystarczająco funkcjonalna. Namawiali 
mnie więc choć na zakup kosmetycznej, bym 
sobie rękaw czymś wypełnił. Odpowiedzia-
łem, że teraz, to ja potrzebuję sobie głowę 
wypełnić. Bo ja mam w głowie zakodowane 
trudności. A  mieć gadżet za trzydzieści ty-
sięcy, który będzie mi wypełniał rękaw, to nie 
jest mi potrzebne.

Praca z  żywym człowiekiem to praca 
z  psychiką. Na którejś konferencji poświę-
conej wolontariatowi usłyszałem, że każda 
osoba, która potrzebuje pomocy, czy to pen-
sjonariusz hospicjum, czy przebywający sa-
motnie w domu, przychodząc do organizacji 
pozarządowej pod pretekstem zaspokojenia 
jakiejś potrzeby, na przykład pieniędzy, re-
habilitacji, domu, protezy, przede wszystkim 
zgłasza się z potrzebą akceptacji, zauważenia 
w niej kogoś godnego i wartościowego. To są 
rzeczy, które są najistotniejsze i  łączą ludzi 
w różnych miejscach. O tym często zapomi-
namy. Przychodzi potrzebujący, dajemy mu 
miskę zupy i obsługujemy kolejnego. A to jest 
człowiek, który doświadczył swojej trudności. 
Myślę, że to jest istotne, a jednak trudne do 
spełnienia. 

NGO-sy zachęcam do pokazania bizneso-
wi na czym tak naprawdę nasza praca po-
lega i komu pomagamy, bo to otwiera oczy 
i uwrażliwia. Jeżeli będziemy traktować biz-
nes jako odległe skarbonki, to nie ma co się 
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agował też na wydarzenia na scenie, a zespół 
PMI Silesia może mu jedynie pogratulować 
i  podziękować oraz zapewniać wszystkich 
zainteresowanych, że lepszego konferansjera 
ze świecą szukać.

Jako pierwsi scenę przejęli Piotr Drosdzol 
oraz Rafał Mazur z firmy FlipMind. Tematem 
ich prelekcji było: Jak skutecznie prowadzić 
w pełni realny projekt w świecie wirtualnym, 
podczas której podzielili się ze słuchacza-
mi swoimi doświadczeniami i  narzędziami, 
z których korzystają w zarządzaniu zespołami 
wirtualnymi w swojej codziennej pracy.

Po krótkiej przerwie konferencja przeszła 
tymczasowo na formę TED Talks, a  w  jej 
trakcie miały miejsce dwa krótsze wystą-
pienia. Jako pierwsza głos zabrała Antje 
Lehmann-Benz z PMI Germany, która przy-
gotowała dla uczestników wprowadzenie do 
tematyki Disciplined Agile. Następnie miejsce 
na scenie zajął reprezentant Złotego Patrona 

go dnia VIII. edycji PM Manii odbywały się 
wystąpienia prelegentów, natomiast drugi 
dzień przyjął formę bardziej angażującej sesji 
warsztatowej.

Honorowy Patronat nad konferencją objął 
Prezydent Katowic pan Marcin Krupa.

Gotowi? Do startu… 
Start!

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem 
uczestników oraz rozluźniającym networ-
kingiem, podczas którego losowo łączeni 
w  pary słuchacze mieli okazję się poznać 
oraz wspólnie znaleźć rozwiązania humory-
stycznych i  nieco abstrakcyjnych zagadek. 
W tym miejscu należy docenić świetną robo-
tę wykonaną przez konferansjera konferencji 

– Patryka Szlęka, który w roli prowadzącego 
czuje się jak ryba w wodzie. Dzięki niemu wy-
darzenie przebiegało sprawnie, na bieżąco re-

Po rocznej przerwie śląski oddział PMI PC 
wraca ze swoją flagową inicjatywą, jaką jest 
konferencja PM Mania. Dla członków PMI 
Silesia organizacja ósmej edycji tego wyda-
rzenia była sprawą honorową, ponieważ od-
dział powrócił „do życia” po zeszłorocznej 
głębokiej reorganizacji. Zespół, składający 
się w zdecydowanej większości z nowych 
członków oddziału, przy organizacji even-
tu miał okazję do pierwszego wspólnego 
przedsięwzięcia, natomiast dla najmłodszej 
członkini oddziału był to w ogóle pierwszy 
projekt, w którym uczestniczyła.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak po-
przednia edycja, zorganizowana była w  for-
mie online. Wydarzenie odbyło się w dniach 
22-23 kwietnia, a  jego hasłem przewodnim 
było Stay connected, zgodnie z  którym do-
minującym tematem poruszanym podczas 
eventu były zespoły wirtualne. Pierwsze-
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przodku, czyli jak zespół wirtualny 
tworzył event wirtualny... 
o zespołach wirtualnych 

Mateusz Piątek
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Pochodzi ze Świętochłowic w samym centrum 
Górnego Śląska. Wolontariusz PMI PC od po-
nad półtora roku, od kilku miesięcy związany 
z oddziałem śląskim. Zawodowo do niedawna 
zajmował się koordynacją serwisu sprzętowe-
go dla klientów z branży IT i bankowej, aktu-
alnie poszukuje nowych wyzwań dla swojej 
kariery. Prywatnie miłośnik historii, gier wideo 
i planszowych, „złota rączka” oraz pasjonat tu-
rystyki militarnej.

Mateusz 
Piątek

których ta konferencja nie mogłaby się odbyć. 
Dziękujemy także wszystkim prelegentom 
i prowadzącym, którzy poświęcili swój wolny 
czas, by podzielić się z  uczestnikami swoją 
wiedzą, doświadczeniami i  dobrymi prakty-
kami. Wreszcie dziękujemy także wszystkim 
uczestnikom, bez Waszej obecności konfe-
rencja nie miałaby racji bytu.

Do zobaczenia za rok!
PMI Silesia zachęca także do uczestnictwa 

w  swoich pozostałych inicjatywach. Wciąż 
przed nami podsumowujące spotkanie ze 
Stefanem, początkującym Project Mana-
gerem, w przygotowaniu są także dwa inne 
wydarzenia. Więcej o  naszych inicjatywach 
dowiecie się z naszych social mediów: Linke-
dIn oraz Facebook.

Wszelkich informacji udzielamy także pod 
adresem: kontakt.katowice@pmi.org.pl 

Śląski oddział PMI PC mógłby wystawić 
drużynę piłkarską w  konkurencji miesza-
nej – w jego szeregach znajdują się obecnie 
trzy kobiety oraz ośmiu mężczyzn. Oddział 
nie zamyka się tylko na mieszkańców Śląska, 
a w zespole mamy osoby z różnych stron Pol-
ski. Jeśli chcesz do nas dołączyć i pracować 
z nami jako wolontariusz przy kolejnych ini-
cjatywach, napisz na nasz adres mailowy, lub 
odezwij się do nas poprzez wiadomość pry-
watną w naszych social media. Przyjmujemy 
osoby z  każdej branży i  z  każdym doświad-
czeniem, bo sami pochodzimy z  różnych 
środowisk i jesteśmy w różnych momentach 
kariery, więc na pewno znajdziesz u nas dla 
siebie miejsce! 

wiedzy na temat niuansów i  specyfiki kon-
taktu z różnymi kulturami oraz poznali zestaw 
narzędzi i  technik komunikacyjnych, które 
z pewnością ułatwią im pracę w międzynaro-
dowym środowisku, szczególnie w przypadku 
pracy w realiach zespołów rozproszonych.

Warsztat Zarządzanie Programami pro-
wadzony był przez Marcina Jackowskiego, 
który reprezentował Inprogress – Partnera 
Merytorycznego PMI Silesia. W  jego trakcie 
uczestnicy zdobyli pokaźny zasób wiedzy 
na temat specyfiki zarządzania programami 
oraz korzyści jakie płyną z  ich wprowadze-
nia w organizacji. W drugiej części warsztatu 
prowadzący przeprowadził zestaw praktycz-
nych ćwiczeń, które w  jasny sposób oma-
wiały poszczególne elementy programu oraz 
zwróciły uwagę na potencjalne szanse i ryzy-
ka, wynikające z tego podejścia.

Bezpośrednią kontynuacją tematu doty-
czącego Disciplined Agile, do którego wpro-
wadzenie miało miejsce w trakcie pierwszej 
prezentacji TED dzień wcześniej, był warsz-
tat The implementation of Disciplined Agile. 
Jego prowadzącymi byli Frank Tassone oraz 
Rick Frischmann z  Alvission Training. Pod-
czas warsztatu prelegenci omówili specyfikę 
DA w bardziej zaawansowanej formie, przy-
bliżyli także uczestnikom narzędzia i techniki 
składające się na Disciplined Agile Toolkit.

Piyknie Dziynkujemy

Zespół PMI Silesia chce jeszcze raz podzię-
kować wszystkim partnerom i patronom, bez 

PMI Silesia – Fujitsu Poland – Robert So-
kołowski, który w wystąpieniu Crazy adven-
tures in Program Management – to do’s and 
the don’ts przybliżył specyfikę zarządzania 
programami.

Po kolejnej moderowanej sesji networ-
kingowej przyszedł czas na temat bezpie-
czeństwa psychologicznego. Po meandrach 
aspektów psychological safety, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tej problematyki 
w kontekście pracy zdalnej, z pewnością do-
świadczonego kapitana okrętu poprowadziła 
nas Katarzyna Romanowicz z Etta – leader-
ship & culture.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się 
prelekcją w klimacie „z przymrużeniem oka”, 
podczas której poruszono temat wpadek i nie 
do końca udanych akcji, które wydarzyły się 
w  projektach, prowadzonych przez naszych 
prelegentów. Gwiazdami pogadanki Toasty 
Project Managera – historie prawdziwe z ży-
cia PM byli Krzysztof Ogonowski, Piotr 
Parys oraz Gabriel Sznajder. Dyskusja prze-
ciągnęła się długo poza oficjalne zakończenie 
pierwszego dnia wydarzenia i wraz z częścią 
uczestników i zespołem PMI Silesia była kon-
tynuowana prawie do północy.

Hej ho, na warsztaty 
by się szło!

Drugi dzień konferencji to trzy warsztaty, 
uzupełniające wiedzę w trzech poruszonych 
dzień wcześniej tematach. Z racji wolnej so-
boty spotkania z prowadzącymi zaplanowano 
na godziny poranne, ze startem o godzinie 9. 
Uczestnicy mieli do wyboru jeden z niżej opi-
sanych kierunków na aktywne przedpołudnie.

Komunikacja i  zarządzanie w  wielokultu-
rowych zespołach wirtualnych to warsztat 
poprowadzony przez wieloletniego współ-
pracownika PMI PC Irka Zyzańskiego z Co-
achwise. Uczestnicy otrzymali solidną porcję 
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„Centrum dowodzenia” konferencją, które znajdowało się w domu kierownika projektu.
Fot. PMI PC Oddział Śląsk
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PMI PC Lubuskie Branch to oddział bu-
dowany przez praktyków i  entuzjastów 
zarządzania projektami. Pierwsze kro-
ki zmierzające do utworzenia oddziału 
podjęliśmy w 2009 roku. Z końcem 2010 
staliśmy się częścią PMI PC. Pasja i  za-
angażowanie Krzysztofa, Piotra, Marka, 
Marty, Jarka, Jakuba, Tomka, Agnieszki, 
Małgosi, Roberta i wielu innych osób, któ-
rych nie sposób wymienić, były bezcenne. 
Stały się kołem zamachowym, wytyczyły 
kierunek, misję i wizję naszego Oddziału. 

Od samego początku integrujemy różne 
środowiska wokół idei efektywnego zarzą-
dzania projektami. Stawiamy na współpracę, 
otwartość, zaufanie i  budowanie trwałych 
relacji. Wartości te definiowały i  definiują 
nasz zespół dzisiaj. Dzięki takiemu podejściu, 
na przestrzeni minionych lat zrealizowaliśmy 
ponad sześćdziesiąt różnych wydarzeń. Były 
to seminaria, warsztaty, wyjazdy studyjne, 
akademie zarządzania projektami, projekty 
szkoleniowe (PM@Schools) i wdrożeniowe. 

Wydarzenia te nie odbyłyby się bez wspar-
cia, które otrzymaliśmy od naszych spon-
sorów i  partnerów. Dlatego też szczególne 
podziękowania składamy firmom: RECARO 
Aircraft Seating Polska, Lumel S.A., Astec, 
TenStep Western Poland, GlobalLogic a także 
Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, z którym 
nieprzerwanie współpracujemy od 2011 roku. 
W  tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, 
że sukces oddziału budowali i  nadal budują 
prelegenci i uczestnicy naszych spotkań. Ich 
zaangażowanie, poświęcony czas, chęć dzie-

lenia się wiedzą i  doświadczeniem tworzą 
lokalną i  regionalną społeczność wokół idei 
Project Managementu.   

Okres pandemii ujawnił wiele możliwości. 
Pokazał nowe ścieżki rozwoju. Dlatego też 
przez ostatnie dwa lata skupiliśmy się na 
rozwoju swoich kompetencji. Dzięki temu 
naładowaliśmy akumulatory. 

Aktualnie, przy współpracy z  Instytu-
tem Nauk o  Zarządzaniu i  Jakości UZ oraz 
wsparciu lokalnych firm, realizujemy projekt 
wspierający rozwój zwinnych kompetencji 
studentów UZ. Pomagamy studentom kie-
runków zarządzanie i  administracja lepiej 
zrozumieć podstawy zarządzania projektami 
zwinnymi. 

Studenci w ramach zajęć realizują projekty, 
których celem jest wyprodukowanie wideo 
podcastów związanych z elektromobilnością. 
Wspierając ich przedsięwzięcia przygotowali-
śmy cykl sześciu otwartych seminariów: 
• Pierwsze seminarium (on-line) popro-

wadził Mirek Choma, który opowiedział 
o możliwości wykorzystania wideo podca-
stu w  rozwoju kompetencji komunikacyj-
nych w zakresie zarządzania projektami.

• Drugie seminarium odbyło się w  Polskiej 
Izbie Rozwoju Elektromobilności (PIRE). 
Spotkanie poprowadził Rafał Biszcz, który 
zapoznał uczestników z uwarunkowaniami 
i  kierunkami rozwoju elektromobilnosci 
w Polsce i na świecie.

• Trzecie seminarium (on-line) poprowadził 
Aleksander Żukowski, właściciel firmy 
NOTOFILM. Odwołując się do swoich po-
nad dwudziestopięcioletnich doświadczeń, 

wyjaśnił jakie znaczenie odgrywa scena-
riusz i obraz w skutecznej realizacji projektu.

• Czwarte seminarium, w murach uniwersy-
tetu, poprowadził Marcin Jaworski, PMP. 
W  swoim wystąpieniu poruszył kwestię 
rozwoju osobistego oraz budowania kom-
petencji pracy zespołowej. Odpowiedział 
również na pytanie, czy warto się certyfi-
kować?

• Piąte seminarium (on-line) poprowadził 
Damian Hajduk, ekspert z zakresu trans-
portu i logistyki. Odwołując się do swoich 
doświadczeń przybliżył kierunki i warunki 
rozwoju komunikacji, w tym znaczenie idei 
elektromobilności.

• Ostatnie, szóste seminarium poprowadził 
Piotr Moczulski, współwłaściciel firmy 
4EVOLVE, autor dwóch opracowań: Jak 
napisać Opis Przedmiotu Zamówienia na 
oprogramowanie oraz Niezbędnik Project 
Managera, który zapoznał uczestników 
z tajnikami definiowania wymagań w pro-
jekcie.

Wierzymy, że nasze działania mają sens, 
a tym bardziej inwestycja w młode pokolenie. 
Jeżeli czujesz, że chciałabyś/chciałbyś do nas 
dołączyć, ZAPRASZAMY! Realizujemy wiele 
innych projektów i  każdy znajdzie coś dla 
siebie! 

Robert Wysocki 
robert.wysocki@pmi.org.pl

#ŁączyNasPMI: 
Lubuskie

Seminarium w PIRE, Zielona Góra, 08.04.2022, Fot. PIRE

Fot. PMI PC Lubuskie Branch

PMI PC Lubuskie w liczbach:

+12
+60
+70

+1700
+1 mln

lat w strukturach PMI PC

wydarzeń

prelegentów

uczestników wydarzeń

ludności w województwie 
(1,017 miliona wg GUS 
za 2017 rok)

Znajdź nas:
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Świeżo przebranżowiona IT Project Managerka, 
łącząca doświadczenie z pracy na Politechnice 
z kilkuletnim wolontariatem w PMI PC Poznań 
Branch. W  myśl przekonania, że życie to cią-
gła nauka – liderka obszaru Edukacji i wspar-
cie obszaru IT w poznańskim oddziale PMI PC. 
Prywatnie opiekunka dwóch terierów typu bull, 
fanka wyścigów Formuły 1 i wszystkiego co 
związane jest z językiem i kulturą Finlandii.

Anna 
Tyrchan

miał pierwotnie być krótkim wsparciem przerodził 

się w cykl trzech szkoleń, które, mam nadzieję, po-

zwoliły Web-Korkom poszerzyć swoje kompetencje. 

Ja nauczyłam się od Olgi i jej zespołu wiele, przede 

wszystkim skupienia na jednostce, która tworzy ze-

spół, empatii i zwracania uwagi na wspieranie kom-

petencji zespołu – to przyświeca mi od początku 

podjęcia się opieki nad poznańskim obszarem edu-

kacji – dzielić się wiedzą i uczyć się.

Współpraca rozpoczęła się od przeprowadzenia 

ankiety badającej potrzeby zespołu wolontariuszy 

Web-Korków. Na jej podstawie ustalona została te-

matyka, która możliwie najpełniej odpowiadała na 

potrzeby korepetytorów i  pozwoliła zwiększyć ich 

kompetencje zarówno w działalności społecznej jak 

i własnym rozwoju.

W czerwcu 2021 roku Monika Strachel poprowa-

dziła szkolenie poświęcone wprowadzeniu do zarzą-

dzania projektami, które usystematyzowało wiedzę 

o projekcie – czym jest, jak go prowadzić, jakie ry-

zyka ze sobą niesie i jak można je niwelować. Dzięki 

temu wstępowi zespół miał odpowiednie podstawy 

do dalszego zgłębiania wiedzy dotyczącej zarządza-

nia projektem i patrzenia na Web-Korki w szerszym, 

projektowym kontekście.

W  sierpniu skupiliśmy się nad podniesieniem 

kompetencji korepetytorów z zakresu narzędzi, któ-

re mogą być pomocne w zarządzaniu projektem i za-

rządzaniu zespołem. Warsztat praktyczny z  Trello 

z podstawami Slacka poprowadzili Vasili Filipchyk, 

lider obszaru IT i  ja. W  lekkiej, przystępnej formie 

staraliśmy się pokazać funkcjonalności, jakie dają 

te aplikacje i jak mogą wspierać pracę w projekcie.

W  październiku, na trzecim z  cyklu webinarów, 

Barbara Naskręt skupiła się na przedstawieniu 

podstaw Kanbana i  praktycznego wykorzystania 

FigJam tak, aby efektem szkolenia mogły być lekcje 

ciekawsze dla dzieci i angażujące je w proces nauki.

Cykl zaproponowanych przez PMI szkoleń został 

pozytywnie odebrany przez uczestników. Mam na-

dzieję, że podniesienie kompetencji przełożyło się na 

wartość dodaną w pracy zarówno z dziećmi z placó-

wek opiekuńczych, jak i w zespole Fundacji. 

potrzebują pomocy i poświęconej uwagi w procesie 

powtarzania materiału szkolnego wraz z korepety-

torem. W  projekt na dzień dzisiejszy zaangażowa-

nych jest ponad 100 osób, które regularnie, w swoim 

wolnym czasie wspierają w edukacji dzieci z domów 

dziecka i pieczy zastępczej.

Po wymianie wiadomości, równo rok temu – 

w maju zorganizowałam pierwszego calla w sprawie 

doprecyzowania szczegółów współpracy między 

nami. Nie przypuszczałam wtedy, że rok później 

Olga Kotyk wraz z  zespołem zostaną laureatami 

konkursu 25 under 25 – wspólnej inicjatywy maga-

zynu Forbes oraz McKinsey & Company, mającej na 

celu wyróżnienie 25 młodych i ambitnych osób, któ-

rych inicjatywy w przyszłości mają szansę wpłynąć 

na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa, a ja 

już nie tylko wolontariacko, ale także zawodowo po-

dążać będę ścieżką project managera. Projekt, który 

Przygotowując się do napisania podsumowania 

współpracy PMI Poland Chapter Poznań Branch 

i  Web-Korków przeglądałam korespondencję 

mailową z  Olgą Kotyk – założycielką projektu 

społecznego Web-Korki (obecnie przekształco-

nego w Fundację Web-Korki). Po tym, jak w mar-

cu 2021 roku Olga odezwała się do poznańskiego 

oddziału PMI PC z opisem swojej działalności i za-

pytaniem o możliwość zrealizowania dla zespołu 

korepetytorów szkoleń z  project managemen-

tu – od pierwszych sekund nie było wątpliwości 

o słuszności projektu, jego olbrzymiej wadze spo-

łecznej i chęci jego wsparcia.

Fundacja Web-Korki to inicjatywa, która na celu 

ma zapewnienie wsparcia online w  rozwoju osobi-

stym dzieci i  młodzieży z  placówek opiekuńczych. 

Powstała z  myślą o  dzieciach i  młodzieży, które 
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Zarządzanie 
projektami społecznie: 
Case study współpracy 
PMI PC Poznań Branch
z Fundacją Web-Korki
Anna Tyrchan
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V edycja Programu Mentoringowego to:

Daj się zainspirować!
Dowiedz się więcej o Programie Mentoringowym PMI PC na

mentoring.pmi.org.pl

INSPIRACJA
wyjątkowa relacja pomiędzy mentorem 
a mentee inspiruje mentee do wyjścia poza 
strefę komfortu

ROZWÓJ
mentoring to skuteczny sposób na świadomy 
rozwój. Wskazówki, jakie mentee otrzymuje 
od mentora dostosowane są do jego 
osobistych potrzeb i aspiracji

ZMIANA
mentor towarzyszy mentee w trakcie zmian, 
jakie ten drugi wprowadza do swojego życia

https://mentoring.pmi.org.pl/


po prawej są wartościowe, ale większą 
wartość mają dla nas te, które 
wypisano po lewej.

agilemanifesto.org

Z  biegiem lat programowanie zwinne stało 
się bardzo popularną koncepcją i  stojące 
za nim zasady zaczęły być adaptowane do 
innych kontekstów. Jednym z  tych kontek-
stów jest oczywiście zarządzanie projektami. 
Te kilka zdań Manifestu Agile to fundament 
każdej zwinnej metodyki przeznaczonej dla 
project managerów i  ich zespołów. Na pod-
stawowych wartościach się jednak nie koń-
czy. Aby ułatwić wdrażanie wartości agile do 
codziennej pracy, manifest programowania 
zwinnego jest również rozszerzony o 12 za-

Efektem tego spotkania jest dokument Agile 
Manifesto (agilemanifesto.org), opisujący 
wartości, którymi powinien kierować się 
każdy, kto chce rozwijać oprogramowanie 
w sposób zwinny.

W wyniku naszej pracy, 
zaczęliśmy bardziej cenić:
Ludzi i interakcje

od procesów i narzędzi,
Działające oprogramowanie

od szczegółowej dokumentacji,
Współpracę z klientem

od negocjacji umów,
Reagowanie na zmiany

od realizacji założonego planu.
Oznacza to, że elementy wypisane 

W ostatnich latach zwinne zarządzanie 
projektami stało się… modne. Wiele or-
ganizacji zdecydowało się wdrożyć pracę 
w  sprintach i  mówić o  swojej działalno-
ści jako „zwinnej”. Czy sprinty i  daily to 
klucz do sukcesu, czy może schodzą one 
na dalszy plan? I czym tak naprawdę, pod 
pokrywą wielu wpisów na wielu blogach, 
jest ten agile? 

Termin agile pojawił się po raz pierwszy 
w  roku 2001. Powstał podczas spotkania 
przedstawicieli alternatywnych metodyk 
programowania w resorcie Snowbird w Utah. 
Osoby obecne na spotkaniu sprzeciwiały 
się rozwojowi oprogramowania w  oparciu 
o  ciężką i  skomplikowaną dokumentację. 
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Co kryje się za zwinnym 
zarządzaniem projektami? 

Krzysztof Jastrzębski
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Student Inżynierii Zarządzania na Politechni-
ce Warszawskiej. Zawodowo działa w szeroko 
pojętym IT – obecnie wspiera projektowanie 
cyfrowych procesów biznesowych dla insty-
tucji finansowych. Od niedawna współtwórca 
bloga opowiadającego o tworzeniu produktów: 
re-solve.it. Czas wolny spędza w  górach, na 
ściance wspinaczkowej lub na rowerze.

Krzysztof 
Jastrzębski

które wpadły w pułapkę Zombie Agile z ze-
wnątrz wyglądają na sprawnie funkcjonujące 
ekipy, które w regularnych odstępach czasu 
pokazują interesariuszom projektu postępy 
swoich prac, na przykład w  postaci nowej 
wersji oprogramowania. Jednak jeśli przyj-
rzeć się bliżej temu, co zespół dostarcza 
w  ramach iteracji, okaże się, że jego praca 
mija się z istotą zwinnych metodyk. Działa-
jące oprogramowanie lub użyteczna wartość 
biznesowa w  innej postaci jest dla zespołu 
realizującego projekt szansą na uzyska-
nie informacji zwrotnej na temat kierunku, 
w  którym zmierza projekt oraz pozwala na 
skorygowanie planu dalszego działania. Jeśli 
praca projektowa nie skupia się na dostar-
czaniu weryfikowalnej wartości bizneso-
wej, niweluje ona wszystkie zalety zwinnych 
metodyk realizacji projektów. 

Klucz do sukcesu agile

Autentyczne historie przytoczone powy-
żej świadczą o  tym, że decyzja organizacji 
o wdrożeniu zwinnych metod pracy to do-
piero początek drogi. Podążając nią, załoga 
firmy zetknie się z  wieloma problemami 
oraz będzie musiała zmierzyć się z  dużą 
liczbą starych nawyków i  przyzwyczajeń. 
Podczas tej transformacji odpowiedzi warto 
szukać nie w  sprintach, planowaniach czy 
retrospektywach, ale w podstawowych za-
łożeniach zwinności. Odpowiedzią na więk-
szość problemów związanych z wdrożeniem 
agile w  firmie są wartości, które zostały 
spisane w  Agile Manifesto. Zmiany wpro-
wadzane w  organizacji powinny wspierać 
wdrażanie wartości z  manifestu, aby agile 
stał się narzędziem dostarczania więk-
szej wartości w  krótszym czasie, a  nie 
labiryntem spotkań, planowań, backlogów 
i sprintów. 

redefiniowana wraz z  rosnącym poziomem 
wiedzy na temat rozwiązywanego problemu. 

Działające 
oprogramowanie główną 
miarą postępu

Przykładem braku zrozumienia istoty pracy 
zwinnej jest historia firmy, która chciała po-
zyskać zewnętrznego inwestora dla swojego 
innowacyjnego produktu. W tym celu, mana-
ger odpowiedzialny za innowacje zlecił swo-
jemu pracownikowi wykonanie dokumentu 
prezentującego produkt potencjalnym in-
westorom w  sposób iteracyjny. Wykonanie 
dokumentu zajęło 3 razy więcej czasu niż 
pierwotnie zakładano – kilkanaście razy 
wdrażano w nim stylistyczne poprawki, aby 
był idealny. Potencjalni inwestorzy nie byli 
jednak zainteresowani wejściem w projekt. 

Gdzie popełniono błąd? Praca nad doku-
mentem zupełnie pominęła jedną z podsta-
wowych koncepcji agile – częste wdrażanie 
nowych wersji „oprogramowania” dostar-
czających wartość biznesową. Stylistyczne 
poprawki, podczas kiedy w  firmie brakowa-
ło wiedzy o  zainteresowaniu potencjalnych 
inwestorów, były marnotrawstwem czasu 
i  zasobów. Według niektórych praktyków 
lean i  agile najprawdopodobniej nawet wy-
konywanie takiego dokumentu nie miało 
sensu – wystarczy zajrzeć do Agile Manife-
sto, aby dowiedzieć się, że kluczowe jest 
dążenie do minimalizacji ilości koniecznej 
pracy. W tej sytuacji zamiast tworzyć doku-
menty zachwalające inwestycję, wystarczyło 
wykonać kilka rozmów, aby określić kierunek 
dalszych poszukiwań.

Zombie Agile

Przykłady przytoczone powyżej są dość 
oczywistymi naruszeniami idei stojącymi za 
zwinnymi metodykami zarządzania projekta-
mi. Jednak nie zawsze popełnione błędy są 
łatwe do zidentyfikowania. Częstym przy-
padkiem jest takie wdrożenie agile, w którym 
zespół realizuje wszystkie zasady wybranej 
metodyki, ale nie dostarcza wartości biz-
nesowej. Jest to zjawisko tak popularne, że 
doczekało się swoich własnych opracowań 
oraz nazwy – Zombie Scrum. Jak sama na-
zwa wskazuje jest to termin odnoszący się 
do metodyki Scrum, niemniej jego znaczenie 
można rozszerzyć na wszystkie metodyki 
zwinne. Najprostszą definicją tego zjawiska 
jest „Scrum bez bijącego serca w  postaci 
działającego oprogramowania”. Zespoły, 

sad zwinnego wytwarzania oprogramowania. 
Przekazują one dobre praktyki, które po-
winny zostać zaimplementowane do pracy 
zespołu, aby ta stała się prawdziwie zwinna. 
Według tych zasad każdy zespół pracujący 
zwinnie powinien między innymi: 
• dostarczać wartościowe oprogramowanie 

w regularnych, krótkich iteracjach,
• regularnie poszukiwać możliwości uspraw-

nień w organizacji działań projektowych,
• minimalizować ilość koniecznej do wyko-

nania pracy,
• oraz uznać działające oprogramowanie za 

podstawowy wskaźnik swojego postępu.

Teoria a wdrożenie

Czy jednak każde wdrożenie agile wygląda 
tak jak zaleca manifest? Oczywiście – nie. 
Kiedy rozmawiamy z pracownikami i mana-
gerami, którzy mieli okazję pracować według 
metodyk agile’owych, okazuje się, że bardzo 
wiele prób transformacji zwinnej kończy się 
fiaskiem.

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym scena-
riuszom porażek organizacji, które próbowały 
pracować zwinnie i przegrały.

Zespół czy cała firma?

Jedną z najpopularniejszych przyczyn pora-
żek wdrożeń agile jest brak spójności w or-
ganizacji. Pewna firma otrzymała zlecenie 
stworzenia systemu wspierającego pracę 
jednego z działów w firmie klienta. Project 
Manager, po rozmowach z klientem i zapo-
znaniu się z  jego problemami podjął decy-
zję o przyjęciu metodyki Scrum do realizacji 
projektu. Zespół rozpoczął prace nad pro-
jektem, zaplanował pierwszy sprint, a  Pro-
ject Manager (teraz wcielający się w  rolę 
Product Ownera) razem z  klientem zaczęli 
precyzować kolejne etapy inkrementalnego 
dostarczania wartości biznesowej. Kłopoty 
w  realizacji projektu rozpoczęły się, kiedy 
PM otrzymał od swoich przełożonych pole-
cenie wykonania pełnej dokumentacji pro-
jektu przed rozpoczęciem jego wdrożenia. 
Realizacja projektu została poważnie zabu-
rzona, ponieważ szczegółowa dokumentacja 
została postawiona wyżej niż działające, 
wartościowe oprogramowanie. Ponadto or-
ganizacja wykazała się brakiem spójności 
w kwestii przyjętej metodyki pracy. 

Agile wymaga dostosowania się całej 
organizacji, która powinna dążyć do do-
starczania interesariuszom realnej wartości 
biznesowej. Wartość ta jest z  kolei stale 
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w terminie z powodu strachu i braku wiary 
w siebie.

Wkrótce okazało się, że rekrutacja do 
konkursu została przedłużona. Nieprzeko-
nana, przesłałam zgłoszenie na dwie go-
dziny przed deadlinem, z  myślą: „najwyżej 
mnie nie przyjmą, w końcu nie mam nic do 
stracenia”. Przyjęli mnie, a  rozmowy rekru-
tacyjne przeszłam śpiewająco, dzięki czemu 
przydzielono mnie do zespołu.

O GeCCo w pigułce

GeCCo, czyli Global eCollaboration Compe-
tition to międzynarodowy konkurs z dziedzi-
ny zarządzania projektami dla osób w wieku 

Dzięki KN PROJECT poznałam wielu wspa-
niałych ludzi, w tym opiekunkę naszego koła. 
To właśnie ona zaproponowała nam na po-
czątku 2021 roku udział w konkursie, który – 
jak się potem okazało – odmienił całe moje 
życie. 

W pierwszej chwili nie byłam zaintereso-
wana. Stwierdziłam, że komunikacja z obcy-
mi ludźmi w  języku angielskim, stosowanie 
specjalistycznego słownictwa branżowego 
oraz sprawdzanie wiedzy na temat zarządza-
nia projektami, która w  tamtym momencie 
mojego życia była na poziomie bardzo pod-
stawowym, znacznie przekracza moje zdol-
ności i umiejętności. Nie zdecydowałam się 
na przesłanie formularza zgłoszeniowego 

Czasami jedna decyzja może całkowicie 
zmienić czyjeś życie. Ile razy los podsunął 
Ci jakąś propozycję, której nie zaakcepto-
wałeś? Jak często nauczyciel/wykładow-
ca/szef/znajomy mówili, żebyś spróbował 
wykorzystać daną szansę, ale bałeś się to 
zrobić? Czasem warto jest wyjść ze strefy 
komfortu, a o tym więcej poniżej.

Najważniejszy pierwszy 
krok

W trakcie studiów licencjackich dołączyłam 
do Koła Naukowego PROJECT, którego 
celem jest wspólne zdobywanie i  szerzenie 
wiedzy dotyczącej zarządzania projektami. 
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nie zabrakło nam motywacji, a  w  połowie 
live eventu byliśmy już w  komplecie. Za-
danie konkursowe, systematycznie wypeł-
niane i  dopracowane w  każdym szczególe 
przesłaliśmy do jury w  ostatnich minutach 
przeznaczonego na to czasu. Pozostało nam 
odetchnąć z ulgą, zająć się wykonaniem po-
st-case video i czekać na wyniki…

Co cię nie zabije, to cię 
wzmocni

Czas dłużył się niemiłosiernie. Trwaliśmy 
w niepewności niemal miesiąc, aż nadszedł 
ten dzień – Awards Ceremony. Gdy organi-
zatorzy przedstawiali wyniki, po ogłoszeniu 
trzeciego miejsca przestaliśmy już słuchać 
z  myślą, że nie mamy żadnych szans na 
podium, ale przynajmniej świetnie się ba-
wiliśmy. Nagle okazało się, że wygraliśmy! 
Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce 
w międzynarodowym konkursie, wprost nie 
mogliśmy w to uwierzyć! 

Udział w GeCCo nauczył nas wszystkich 
naprawdę dużo. Postanowiliśmy spisać na-
stępujące lessons learned, którymi chcieli-
byśmy kierować się w przyszłości:
1. Każda przeszkoda może być szansą – je-

śli potkniemy się czy upadniemy, nie na-
leży się poddawać, lecz wstać i wytrwale 
walczyć dalej.

2. Learning by doing – najlepszy sposób, 
aby czegoś się nauczyć, to zacząć to robić.

3. Otwórz swój umysł, wykorzystaj wiedzę 
i umiejętności – narzędzia dostosowane 
do zadań oraz otwartość na doświadcze-
nia to klucz do sukcesu.

co. Niemalże niemożliwe jest, aby być w cią-
głym kontakcie ze wszystkimi z  powodu 
różnic w  strefach czasowych, co skutkuje 
różnymi porami funkcjonowania i odpoczyn-
ku. Wskazane jest określenie lidera, który 
będzie przewodzić zespołowi, motywować 
i  wspierać go w  dążeniu do celu. Zadania 
muszą zostać umiejętnie rozdzielone, a każ-
dy powinien dokładnie wiedzieć, za co jest 
odpowiedzialny. 

Mimo całej gamy różnic, łączył nas jeden 
główny cel: zwycięstwo. Po wielu godzi-
nach cudownych rozmów przy wykonywaniu 
pre-case study byliśmy gotowi na live event.

Plan – coś, co potem 
wygląda absolutnie 
inaczej

Szybko okazało się, że stres to czynnik de-
strukcyjny. Od początku wiedzieliśmy, że 
przez połowę 24h rozgrywki będziemy pra-
cować w 5, a nie w 6 osób, ponieważ jedną 
osobę zatrzymały obowiązki i miała do nas 
dołączyć później. Krótko po przesłaniu case 
study przez organizatorów jeden z członków 
naszego zespołu zrezygnował z rozgrywki – 
prawdopodobnie zadanie go przerosło. 20 
minut po starcie zostałyśmy w zespole we 4, 
załamane i zrezygnowane. 

Z  dołka wyciągnęła nas team leaderka – 
prawdziwa przywódczyni, silna niczym 
lokomotywa. Rozdzieliła zadania i  dosko-
nale zorganizowała pracę zespołu. Mieliśmy 
świadomość, że wygrana wymaga od nas 
silnej współpracy i  samodyscypliny, musie-
liśmy dać z  siebie wszystko. Na szczęście 

18-35 lat, organizowany od 10 lat przez 
IPMA Young Crew Global. Jego główną 
częścią jest live event polegający na dru-
żynowym rozwiązaniu case study w ciągu 
24h. Zakwalifikowani kandydaci są przy-
dzielani do międzynarodowych, wirtualnych 
zespołów na czas wydarzenia. Uczestnicy 
rozwiązują zadania przygotowane przez or-
ganizatorów w trakcie pre-case study, case 
study podczas wydarzenia na żywo oraz po-
st-case study.

Pre-case study polega na rozwiązaniu 
prostego zadania, które pozwala na bliższe 
poznanie się członków zespołu, wymianę 
doświadczeń oraz zaplanowanie zarządzania 
czasem przy uwzględnieniu wielu stref cza-
sowych. Na rozwiązanie case study drużyny 
mają 24h, a głównym celem jest opracowa-
nie dokumentacji dla konkretnego projektu. 
Post-case study to nagranie filmiku doty-
czącego GeCCo, który może przedstawiać 
lessons learned całego zespołu.

Dzielą nas kilometry, 
łączy jeden cel

W  edycji 2020/21 konkursu GeCCo wzięło 
udział 156 osób pochodzących z  26 krajów. 
Team 25 "Project Interstellar", do którego 
mnie przydzielono był mieszanką kulturową 
ludzi posiadających różne doświadczenia za-
wodowe i życiowe. W skład zespołu wchodziły 
osoby pochodzące z Polski, Iranu, Słowacji, 
Holandii/Grecji (Greczynka żyjąca w  Ho-
landii), Peru oraz Meksyku. Na początku 
musieliśmy się poznać i ustalić reguły funk-
cjonowania w zespole, takie jak przywództwo, 
wsparcie, wzajemny szacunek, tolerancja, 
aktywne słuchanie, konstruktywna krytyka, 
odpowiedzialność czy czynna współpraca.

Zespoły wielokulturowe mają wiele zalet, 
ale również wad. Z jednej strony umożliwia-
ją wymianę doświadczeń i wiedzy na temat 
narzędzi używanych w  różnych miejscach 
na świecie, co wspiera kreatywność i inno-
wacyjność. Z  drugiej strony zróżnicowanie 
naraża zespół na problemy związane z  ko-
munikacją, konflikty z powodu stereotypów 
czy uprzedzeń. Otwartość jest niezbędna, 
aby móc pracować z ludźmi odmiennymi od 
nas samych. Nie należy oceniać innych ne-
gatywnie z powodu wyznawanej religii, oso-
bistych zwyczajów i  przekonań. W  GeCCo 
miało to ogromne znaczenie.

Zespoły wirtualne, jakie również wystę-
pują w przypadku GeCCo, wymagają stoso-
wania nowoczesnych narzędzi komunikacji 
i organizacji pracy, aby każdy był na bieżą-
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Dziekan wręczyła mi oficjalny list gratula-
cyjny oraz pakiet nagród. Po drugie – wygra-
łam voucher na certyfikację IPMA-D, który 
mogłam zrealizować. Po trzecie – unikalne 
doświadczenie, bardzo cenne z  perspekty-
wy rynku pracy. Po czwarte – rozwinęła się 
moja kariera w  zarządzaniu projektami. Po 
piąte – nowe międzynarodowe przyjaźnie, 
które nie znają granic.

Bierzcie byka za rogi!

Drodzy Studenci! Nie bójcie się wyjść ze 
swojej strefy komfortu i uwierzcie w swo-
je możliwości i  umiejętności. Jeśli Wasz 
wykładowca oferuje Wam ciekawą możli-
wość, skorzystajcie z niej. Właśnie teraz jest 
Wasz czas na naukę i  popełnianie błędów. 
Nie macie nic do stracenia, nad czym więc 
się zastanawiać? Oby Wasze wszystkie, na-
wet spontaniczne decyzje były owiane samy-
mi sukcesami! 

tego procesu jest naprawdę fascynujące. 
Czuję, że dzięki GeCCo połączyła nas silna 
więź, która będzie w przyszłości owocować 
współpracą nad prawdziwymi projektami.

GeCCo od kuchni

W 2022 roku zostałam zaproszona do organi-
zowania kolejnej edycji GeCCo jako krajowy 
Lokalny Organizator. Znowu miałam okazję 
współpracować z  ludźmi z  całego świata, 
tym razem jednak moja rola była zupełnie 
inna – obsługa zgłoszeń, rekrutacja, selek-
cja oraz przekazywanie informacji pomiędzy 
organizatorami, a  kandydatami. GeCCo od 
kuchni wygląda całkowicie inaczej, a reali-
zacja projektu zaczyna się na wiele miesięcy 
przed tym, gdy ogłosi się rekrutację. Dzięki 
roli Lokalnego Organizatora miałam okazję 
poznać ten wspaniały konkurs od drugiej 
strony, co pozwoliło na znaczne poszerzenie 
mojej sieci kontaktów.

Co jeszcze dał mi udział w  konkursie? 
Po pierwsze uznanie na mojej uczelni – 
Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego, którego Pani 

4. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko 
raz – jeśli zawiedziemy czyjeś zaufanie na 
początku, dalsza współpraca może okazać 
się niemożliwa.

5. -“A  strong woman looks a  challenge 
dead in the eye and gives it a  wink” – 
słowa Giny Carey, które okazały się nie-
zwykle prawdziwe w  naszym przypadku, 
gdyż nad większością zadań pracowały 
głównie kobiety, stanowiące większość 
naszego zespołu.

6. Team = together – niezależnie od mo-
mentu, w którym dołączaliśmy do zespołu, 
byliśmy na siebie otwarci, wspieraliśmy 
się nawzajem, ponieważ przyświecał nam 
wspólny cel.

7. Przeprosiny nie naprawią błędu – za-
miast pustych słów i tłumaczeń, lepiej jest 
wziąć się do roboty, aby naprawić swoje 
niedociągnięcia.

Choć od zwycięstwa minęło już wiele mie-
sięcy, nadal pozostajemy w kontakcie ze sobą 
i  wymieniamy się doświadczeniami. Okazu-
je się, że każdy z nas rozwija swoją karierę 
w  zarządzaniu projektami, a  obserwowanie 

Magistrantka kierunku zarządzanie na Uniwer-
sytecie Szczecińskim, Przewodnicząca Koła 
Naukowego Zarządzania Projektami „PRO-
JECT”, Członkini Rady IPMA Young Crew Pol-
ska, od kilku lat laureatka Stypendium Rektora 
USz dla najlepszych studentów. Podsiada cer-
tyfikaty potwierdzające kompetencje z  zarzą-
dzania projektami IPMA-D oraz IPMA-Student. 
W  wolnych chwilach lubi uczyć się nowych 
rzeczy, słuchać muzyki, podróżować i  robić 
zdjęcia.

Katarzyna 
Baumgart
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Przepływ jako 
źródło korzyści 
w Kaizen 
Malwina Szopa

Każdy kto chodź raz zainteresował się Kaizen kojarzy 

nazwisko Masaaki Imai. To założyciel KAIZEN Institute 

i autor bestsellerów Kaizen oraz Gemba Kaizen, o któ-

rych możecie się dowiedzieć we wprowadzeniu do re-

cenzowanej przeze mnie ksiązki. Książka Kaizen jako 

strategia jest kontynuacją wcześniejszych publikacji 

i zapewne już wkrótce będzie bestsellerem. 

Książka została podzielona na 21 krótkich rozdzia-

łów. W każdym z rozdziałów Masaaki Imai podejmuje 

inny wątek, a każdy z nich jest składnikiem receptu-

ry, jak zapewnić długoterminowe zadowolenie klienta 

i  zadbać o  długofalowy zrównoważony rozwój firmy. 

W  rozdziałach możemy przeczytać o  różnicach po-

między firmami tradycyjnymi a  lean, perspektywie 

wizji rozwoju i wyników finansowych u Akcjonariuszy, 

Dyrektora Generalnego i  odbiorcy produktów, czyli 

Klienta. Masaaki przenosi nas także do fabryk firm mo-

toryzacyjnych (Toyota, General Motors), a także mniej-

szych firm japońskich i amerykańskich, porównując ich 

działania i długofalową skuteczność. Kolejne rozdziały 

to już strategia i audyt.

W  dzisiejszych czasach firmy ocenia się po wyni-

kach finansowych, co niekoniecznie wiąże się z  ich 

sprawnością operacyjną. Mniejszą wydajność, marno-

trawstwo i  przestoje w  fabrykach przez pewien czas 

można ukryć, a  miliony, które traci firma nadrobić 

w  innej gałęzi. Czy jednak inwestor, zarząd i  każdy 

z  pracowników nie powinni zadbać, aby drobnymi, 

ciągłymi zmianami zwiększać wydajność, usprawniać 

procesy i  likwidować monotonne zadania pracowni-

ków? Jak do tego podejść, na co zwrócić uwagę, co 

zrobiły inne firmy, którym się udało, a  czemu innym 

się nie udało? W tej publikacji czytelnik znajdzie od-

powiedź na te pytania i  zrozumie, gdzie tkwi źródło 

korzyści i  jak go wykorzystać. Dostanie recepturę na 

dokonanie zmiany w  wewnętrznych procesach, któ-

re długoterminowo zwiększą wynik finansowy firmy. 

Masaaki wprowadza w  książce Ocenę FSLTM, która 

ma za zadanie ocenić wynik operacyjny i wprowadzić 

usprawnienia podnoszące wydajność procesów, a tym 

samym oszczędzać zasoby przedsiębiorstwa. Cieszę 

się, że autor ujął również w swojej książce informacje 

do czego nie wykorzystywać tej oceny, jak ją interpre-

tować prawidłowo i na bazie dwóch przykładów modeli 

działalności operacyjnej pokazał prawidłowe wdraża-

nie oceny w przedsiębiorstwie. 

Książka jest cennym źródłem informacji, przypo-

mina podstawową wiedzę z zakresu lean oraz Kaizen 

i pokazuje wdrożenie usprawnień na konkretnych przy-

kładach. Czytelnik kończąc publikację, nie tylko posia-

da wiedzę merytoryczną, ale także uczy się na cudzych 

błędach. 

Masaaki Imai, Kaizen jako Strategia, MT Biznes, War-

szawa 2022, s. 248

Wyznaczanie strategicznego kierunku rozwoju sta-

nowi dla wielu organizacji nie lada wyzwanie. Wpro-

wadzanie strategii coraz częściej odbywa się poprzez 

realizację projektów. Jako ich kierownicy, próbując 

sprostać wyzwaniom projektowym, uczymy się nimi 

zarządzać, doskonalimy swoje umiejętności, nieustan-

nie podnosimy kompetencje. Mimo wszelkich działań, 

wciąż spotykamy się z sytuacjami, gdy z biegiem czasu 

wybrane projekty okazują się niewłaściwe i przestaje-

my widzieć ich uzasadnienie w strategii firmy. 

W  czasach nasilonej konkurencji oraz dynamicz-

nych zmian na rynku, właściwe wybory i priorytetyza-

cja działań pozwalają osiągnąć sukces. Na podstawie 

własnych obserwacji dostrzegam, że organizacje mają 

z  tym problem. Trudno wybrać im właściwe projekty, 

przynoszące realną wartość. Wyzwaniem staje się za-

tem połączenie zarządzania strategicznego z zarządza-

niem projektami.

Omawiane aspekty są na tyle istotne i wzajemnie 

zależne od siebie, że stały się tematem publikacji pod 

redakcją Emila Bukłahy. Monografia Wdrażanie stra-

tegii przez projekty łączy oba wymienione zagadnienia 

i przedstawia problematykę z nieco innej perspektywy. 

Motywem przewodnim jest ukazanie roli, jaką projekty 

pełnią we wdrażaniu strategicznych, kluczowych i dłu-

goterminowych celów rozwojowych organizacji. 

Pierwsza część stanowi teoretyczną i  metodolo-

giczną podstawę do lepszego zrozumienia zagadnień 

poruszanych w dalszych częściach. Omówiono wybra-

ne zagadnienia zarządzania strategicznego, wdrażania 

zmian i przedsięwzięć rozwojowych o charakterze stra-

tegicznym oraz podejścia i metody wdrażania strategii. 

W drugiej części autorzy skupili się na znaczeniu i roli 

projektów w osiąganiu celów organizacji oraz identy-

fikacji powiązań między zarządzaniem strategicznym 

a zarządzaniem projektami.

Najbardziej praktyczny i narzędziowy charakter pre-

zentuje trzecia część monografii. Autorzy skupili się na 

zagadnieniach dotyczących controllingu programów 

i portfela projektów, dojrzałości wieloprojektowej oraz 

roli biur zarządzania (PMO) we wdrażaniu strategii or-

ganizacji.

Publikacja zasługuje na znalezienie się na półce każ-

dego kierownika projektów jako bogate źródło wiedzy 

i inspiracji. Dużo wyniosą z niej także przedstawiciele 

wyższych szczebli zarządczych w  organizacjach, po-

szukujący kierunków rozwoju i narzędzi do skuteczne-

go wdrażania wybranej strategii. 

Emil Bukłaha (red. nauk.), Wdrażanie strategii przez 

projekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022, 

s. 320

Myśleć 
strategicznie, 
czyli jak? 
Mateusz Szymborski
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Zarządzanie 
jest zbyt ważne, 
by zostawić 
je wyłącznie 
menedżerom
Ewelina Estkowska

Obudź w sobie 
moc lidera
Dominika Kantorowicz

Jurgen Appelo stworzył nowatorską koncepcję Ma-

nagement 3.0, której głównym założeniem jest zarzą-

dzanie systemem, w  jakim funkcjonują ludzie, a  nie 

zarządzanie nimi bezpośrednio. Autor podkreśla, że 

ta książka o zarządzaniu jest dla każdego, gdyż każdy 

pracownik odpowiedzialny jest za zarządzanie. Lepsze 

zarządzanie oznacza nie tylko angażowanie ludzi, ale 

również poprawę całego systemu oraz zwiększenie 

wartości dla klientów. Zadowolenie menedżerów oraz 

innych pracowników jest kluczowe, ponieważ szczęśli-

wi ludzie są bardziej produktywni.

Autor przestrzega również, że danie ludziom kon-

kretnych praktyk może doprowadzić do tego, że nie-

którzy będą traktować je dosłownie, zamiast zrozumieć 

stojące za nimi zasady. Dodatkowo zachęca, aby nigdy 

nie przestawać eksperymentować.

Książka ta porusza tematy związane z  motywo-

waniem lepszymi sposobami (jak np. karty kudo), po-

prawianiem komunikacji i  zrozumienia (np. poprzez 

tworzenie map myśli), delegowaniem w  ramach ja-

snych granic (w  postaci tablic delegowania czy gry 

delegation poker) czy opisywaniem kultury i wartości 

(np. culture booki tworzone przez pracowników, a nie 

działy HR). Znajdziemy tam również wskazówki na 

temat gospodarowania czasu na eksplorację i własną 

edukację (np. giełdy pomysłów), dzielenia się wiedzą, 

narzędziami i praktykami (np. gildie i narady taktycz-

ne), udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w 5 

krokach oraz mierzenia efektywności, gdzie wszyscy 

są odpowiedzialni za własne mierniki. Autor odkry-

wa przed nami także tajniki nagradzania zgodnie z 6 

wskazówkami, odkrywania, co naprawdę motywuje 

pracowników (np. gra moving motivators), dążenia do 

większego poczucia szczęścia (np. drzwi szczęścia) 

i świętowania – aby uczyć się nie tylko dzięki sukce-

som, ale również porażkom (np. celebration grid).

Książka ta jest pełna ćwiczeń, praktycznych rad, 

przemyśleń, narzędzi, gier. Historie (często zabawne) 

nawiązujące do doświadczeń autora oraz jego własne 

ilustracje skłaniają do refleksji i  inspiracji jak angażo-

wać pracowników młodego pokolenia. 

Podsumowaniem rozdziałów są zbiorcze informa-

cje: „Jak zacząć” oraz „Wskazówki i warianty”, dzięki 

czemu z pewnością będzie łatwiej wdrażać wiedzę za-

wartą w książce.

Polecam publikację szczególnie osobom, które chcą 

wspierać współpracę, budować zespół wokół wspól-

nych wartości, rozwijać umiejętności i  motywować 

współpracowników, gdyż z zestawem narzędzi przed-

stawionym w książce będzie to znacznie łatwiejsze. 

Jurgen Appelo, Zarządzanie szczęśliwym zespołem. Gry, 

narzędzia i praktyki, które zmotywują każdy zespół, He-

lion, Gliwice 2022, s. 296

Jeśli dotarłeś tutaj, w  miejsce, gdzie odczarowujemy 

opasłe tomiska pełne wiedzy i  nietuzinkowego do-

świadczenia kompetentnych liderów, to znaczy, że tak 

jak i my, pragniesz się rozwijać i  poszukujesz najlep-

szych sposobów, by robić to optymalnie. W dodatku nie 

posiadasz niczym nieograniczonego czasu, przeciwnie, 

czas jest dla Ciebie wyjątkowo cenny, bo wiesz, że tyl-

ko dzięki jego odpowiedniemu wykorzystaniu, Twoje 

wysiłki zaowocują efektami, o których marzysz. 

Czy kiedykolwiek przeczytałeś książkę, która nie 

tylko miała wpływ na Twoje rutynowe działania projek-

towe, ale również uzbroiła Cię w cały arsenał narzędzi 

do pracy nad sobą? Jeśli nie, koniecznie przeczytaj tę 

pozycję!

Moc lidera projektu, autorstwa Susanne Madsen, to 

książka wyjątkowa. To nie tylko kompendium wiedzy 

o  kierowaniu projektami, ale swoisty przewodnik po 

meandrach wzrastania na odważnego przywódcę. To 

również prywatny program coachingowy, ponieważ 

wszystkie zagadnienia teoretyczne są wzbogacone 

zadaniami do samodzielnego wykonania. Słowem, kurs 

liderski w pigułce podany w przyjemnej formie.

Książka podzielona jest na cztery części. W pierw-

szej autorka zderza nas z  najczęstszymi błędami 

kierowników projektów, w których, jak się pewnie do-

myślacie, łatwo dostrzec samego siebie. Drugi rozdział 

ma charakter introspekcyjny i ma nam pomóc w od-

kryciu głęboko zakorzenionych nawyków i przekonań 

tłumaczących nasze zachowania. To tutaj dowiemy 

się jak możemy pracować z  tymi, którzy ograniczają 

nasz rozwój oraz dlaczego niektóre sytuacje oraz lu-

dzie wzbudzają w nas reakcje alergiczne. Część trzecia 

to omówienie siedmiu zasad przewodzenia projektom. 

Zalecenia wzbogacone są w błyskotliwe przemyślenia 

i  historie znanych liderów projektów, które dobitnie 

obrazują sens podążania za wskazówkami autorki. 

Ostatni rozdział możemy potraktować jako prawdzi-

wy „narzędziownik” lidera. Znajdziemy w nim konkret-

ne działania pomagające nam kroczyć wyznaczoną 

drogą, a nawet odnośniki do strony internetowej, gdzie 

znajdziemy rekomendowane szablony dokumentów – 

słowem wszystko w jednym miejscu. 

Szczerze polecam tę lekturę wszystkim: kierowni-

kom, liderom oraz wszelkim adeptom sztuki zarządza-

nia projektami. Dla osób mniej doświadczonych to może 

być świetny punkt startowy, początek fascynującej 

podróży wzrastania i rozwijania kompetencji liderskich, 

zaś dla „wyjadaczy” – pewnego rodzaju „sprawdzian”, 

który może być korektą, kontynuacją lub całkowitą 

zmianą kursu przewodzenia. 

Susanne Madsen, Moc lidera projektu. 7 zasad, które 

pomogą Ci wspiąć się na wyższy poziom zarządzania 

projektem, PWN, Warszawa 2022, s. 318
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Scrum 
w gangsterskim 
wydaniu
Szymon Pawłowski

Doskonały Scrum 
master – świetne 
kompendium 
uzupełniające lukę 
po Scrum Guide
Bartosz Zych

Od wielu już lat wiemy, że podejście zwinne może być 

wykorzystywane nie tylko w projektach wytwarzania 

oprogramowania, ale ma również szerokie zastoso-

wanie w  innych branżach i  dziedzinach. Czy jednak 

korzystając z metod agile można skutecznie zrealizo-

wać iście gangsterski projekt, polegający na kradzieży 

monumentalnego dzieła sztuki? O  tym dowiecie się 

z wydanej na początku maja br. powieści Marcina Żmi-

grodzkiego Zwinni. Zbrodnia i Scrum. 

W trakcie lektury śledzimy perypetie szajki złodziei, 

na czele z rubasznym gangsterem Bernardem, która na 

zlecenie obrzydliwie bogatych i posiadających bardzo 

ekscentryczne pragnienia mocodawców z  Bliskiego 

Wschodu, próbuje dokonać wspomnianej wyżej bez-

czelnej kradzieży. Kradzieży, dodajmy, jednego z  naj-

większych dzieł polskiej sztuki, którego nazwy tu nie 

zdradzę, ale jestem pewien, że zna je każdy z  Was. 

W  intrygę dość przypadkowo i  wbrew własnej woli 

wplątany zostaje nieco nieogarnięty student Szcze-

pan, który wciela się w rolę Scrum Mastera, próbując 

zaszczepić w swoim dość niesfornym „zespole” ducha 

zwinności, by w ten sposób przybliżyć go do osiągnię-

cia celu i… ocalić swoją skórę. Złodziejom depcze po 

piętach ambitna policjantka Honorata.

Na kartach powieści natraficie na liczne przykłady 

stosowania technik i narzędzi Scrum i Kanban, choć – 

co oczywiste – w dość niecodziennym kontekście. Na-

trafimy zarówno na przykłady dobrych praktyk, jak 

i  (nieco częściej) antywzorców, zazwyczaj w  mocno 

przejaskrawionej, żartobliwej formie. Autor świetnie 

wypunktowuje typowe błędy niedoświadczonych ze-

społów czy niechętnych do współpracy, wiedzących 

wszystko lepiej liderów. I tu pojawia się duża wartość 

merytoryczna publikacji – dzięki obserwacji zmagań 

Bernarda, Stefana i całej szajki z artefaktami i prakty-

kami zwinnymi (jak choćby Product i  Sprint Backlog, 

tablica Kanban, retrospektywa, dekompozycja wyma-

gań, priorytetyzacja MoSCoW) – możemy w ich świe-

tle przyjrzeć się własnemu stosowaniu praktyk agile 

i upewnić się, czy nie popełniamy podobnych błędów. 

Co najważniejsze, powieść pisana jest ze swadą 

i dużym poczuciem humoru. Niejednokrotnie, czytając 

ją zwracałem na siebie uwagę domowników, wybucha-

jąc głośnym śmiechem. I podejrzewam, że przydarzy się 

to każdemu czytelnikowi. Przykładowo, dowiadując się 

w jaki sposób lider gangu, Bernard, definiuję rolę spon-

sora lub jak, wielokrotnie i  w  zupełnie różny sposób, 

rozwija skrót PM. I  ta duża dawka niewymuszonego, 

autentycznego humoru jest z pewnością największym 

atutem tej publikacji. Ciekawa lektura i dobra rozryw-

ka – gwarantowana! 

Marcin Żmigrodzki, Zwinni. Zbrodnia i  Scrum, Helion, 

Gliwice 2022, s. 368

Jak często przeglądając portale z  ofertami pracy za-

dawaliście sobie pytanie: Czy rola Scrum Mastera jest 

łatwa, jednowymiarowa, czy może wymaga szeregu 

kompetencji menedżerskich oraz bardzo silnej osobo-

wości? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w publika-

cji dostępnej na ebookpoint BIBLIO Doskonały Scrum 

master. Autorka nie tylko analizuje i doskonale opisuje 

na czym polega praca na tym stanowisku, ale również 

dostarcza w swojej pozycji wartość dodaną, wybierając 

spośród całej biblioteki metod oraz narzędzi menedżer-

skich te, które najlepiej zdają egzamin w codziennym 

życiu Scrum Mastera.

Autorka wykonała doskonałą pracę przygotowując 

dla czytelnika niezbędną pigułkę wiedzy. Jest on pro-

wadzony niemal jak nowy pracownik przez dobrego, 

doświadczonego mentora, krok po kroku wkraczając 

w coraz trudniejsze zagadnienia. Począwszy od okre-

ślenia roli Scrum Mastera, poprzez metakompetencje 

ważne dla tej roli, kończąc na wybranych metodach 

budowania zespołów oraz zarządzania zmianą. Jed-

nocześnie książka doskonale oddaje eklektyzm tej roli, 

przeplatając rozdziały stricte nawiązujące do Scrum 

Guide, jak i  takie, z których może czerpać każdy me-

nedżer bez względu na framework, w którym pracuje, 

rozszerzając rolę w  kontekst całej organizacji. Wpro-

wadza w ten sposób koncepcję #ScrumMasterWay – 

drogę od Scrum Mastera zespołu do Lidera Agile dla 

całej organizacji. 

Sposób przedstawienia treści jest bardzo silną stroną 

tej pozycji. Autorka wykorzystuje różnorodne formy, 

co sprawia, że pozycja jest bardzo lekka w  czytaniu. 

Szczególnie przypadły mi do gustu często stosowane 

dialogi pomiędzy członkami zespołu. Kolorytu i dyna-

miki dodają książce uproszczone rysunki, dzięki którym 

można wręcz wyobrażać sobie różne sytuacje na sali 

w  trakcie spotkań i  warsztatów prowadzonych z  ze-

społem. Każdy rozdział kończy się kilkoma ćwiczeniami 

do wykonania, typu „uzupełnij, oceń od 1-10”, lub „wy-

bierz Twoim zdaniem najlepszą odpowiedź”. Regularnie 

pojawia się też sekcja „Zapamiętaj” z wylistowanymi 

najważniejszymi zagadnieniami z  poprzedniego roz-

działu.

Doskonały Scrum master świetnie uzupełnia lukę 

w metodach i narzędziach pracy Scrum Mastera, któ-

rą celowo tworzy Scrum Guide. Książkę można śmiało 

zaliczyć do listy lektur obowiązkowych dla wszystkich 

tych, którzy chcieliby podjąć się roli Scrum Mastera. 

Dla osób, chcących się doskonalić w  tej roli będzie 

to z pewnością pozycja, którą mogą się zawsze wes-

przeć na swojej drodze do bycia doskonałym Scrum 

Masterem. 

Zuzana  Šochová, Doskonały Scrum master. Jak budo-

wać bardziej efektywne zespoły i zarządzać zmianą, He-

lion, Gliwice 2021, s. 143
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się w nich i upajasz spokojem, bo tu jesteś bez-
pieczny. Excel Cię zna i  rozumie, a Ty jego. Kto 
by chciał „dealować” z problemami na zewnątrz. 

Jesteś osobą, która nie lubi, ba! nienawidzi ta-
belek, ale w firmie dzieje się źle, trzeba spojrzeć 
w wyniki, finanse. Ale to nie Twój świat. Co ro-
bisz? Ruszasz w wir kolejnych projektów, spotkań 
i działania, tak zwanego, kreatywnego. A tabele 
czekają i może problem nie jest tak wielki jak Ci 
się wydaje, ale póki do niego nie usiądziesz, nie 
stawisz mu czoła, to będziesz go powiększać 
i powodować w swojej głowie, że urośnie do ran-
gi problemu nie do ogarnięcia. Zaufaj mi, nic nie 
jest nie do ogarnięcia. 

4. Nieumiejętność delegowania. 
Myślimy, że jak coś powiemy co jest do zrobie-
nia, to przecież już każdy wie co ma robić. A nie 
wszystkim trzeba mówić, bo przecież wiedzą co 
mają robić. Czy jest coś pośrodku? Jest! Wiele 
kroków i możliwości. Gdy masz nowego pracow-
nika i powiesz mu co ma robić, nie wytłumaczysz 
kontekstu, nie opowiesz na czym polega zada-
nie – on poczuje się jak głupek, bo nie będzie 
wiedział co robić. Gdy uznasz, że ma wiedzieć co 
robić, bo przecież ma to w zakresie, więc mówić 
nie musisz mówić, on poczuje się jak głupek, że 
nie wiedział, że to jego obowiązek. Tak źle i tak 
niedobrze. Czy mówi Ci coś Delegation Poker lub 
zarządzanie sytuacyjne? Zainteresuj się tema-
tem, zapewniam, że bardzo Ci to pomoże.

5. Dawanie złego przykładu. 
Jesteśmy wzorem. Nie dlatego jesteśmy ma-
nagerami, by teraz robić co się chce. Idziesz na 
lunch na 3 godziny? Do pracy zamiast na 8.00 
przychodzisz na 10.00, bo możesz? I ciśnie Ci się 
na myśl powiedzenie: „co wolno wojewodzie to 
nie tobie…”? A może mówisz, że system jest po 
to, by na nim pracować, ale sam logowałeś się na 
nim wtedy, gdy padał śnieg… rok temu… w  in-
nej firmie. Musisz założyć choćby, że pracujesz 
z  ludźmi inteligentnymi. Przecież oni to widzą! 
Tracisz nie tylko autorytet, ale też szansę na sku-
teczne zarządzanie zespołem. 

Błędów jest więcej, ale mam kontrakt na taką 
liczbę znaków, nie więcej. Ale każdy z nas może 
zrobić sobie rachunek sumienia, iść na coaching, 
szkolenie, poczytać, a najważniejsze – zastano-
wić się we własnym sumieniu i skupieniu. 

A na koniec powiem tak…. To samo robimy ze 
swoimi dziećmi. Robimy te same błędy. Uwiel-
biam porównania biznesu do wychowywania 
dzieci. Zastanówcie się ileż to ma ze sobą wspól-
nego… To zachęta do kolejnego felietonu! 

Niestety, przykre to i smutne, ale ciągle robimy 
błędy podstawowe, będąc już rzekomo w  za-
awansowanej klasie. Czemu? Bo nikt z nami nie 
pracował nad tym, by być dobrym managerem. 
Po prostu, przychodził awans, braliśmy go w my-
ślę zasady „bierz co dają, później się nauczysz jak 
to robić” i często uczymy się, ale tylko technicz-
nie. Brakuje nam tego, o matko, co za okropne 
słowo – coachingu. Ale to właśnie superwizja 
realizowana przez coaching dałaby progres.

Czy ktoś nauczył Cię jak reagować w sytuacji, 
gdy twoi pracownicy są w  ukrytym konflikcie, 
który eskaluje na cały zespół? Czy nauczył Cię 
ktoś delegowania tak, by odbierać w  terminie 
zadania? A może tego, jak należy postąpić, gdy 
pracownik stale wykazuje niezadowolenie z pra-
cy i swoimi emocjami „zaraża” zespół? 

Takich przykładów może być milion. I  od-
powiedź jest jedna – nikt nas tego nie nauczył. 
Gorzej! Musieliśmy się uczyć od naszych mana-
gerów, których też nikt nie uczył. 

Rozumiem kwestię powoływania kogoś na 
stanowisko, bo ma predyspozycje, ale czy to, że 
mam predyspozycje do tańca oznacza, że od razu 
wiem jak tańczyć poprawnie walca? 

A szef zadowolony, że ma managera do zespo-
łu zostawia go samego sobie (no z HRBP, który 
ma pod sobą wiele, oj wiele osób) i tyle. Człowiek 
z  predyspozycjami uczy się na swoich błędach. 
Jakie to błędy? 

1. Nieumiejętność zbalansowania 
przesadnej afiliacji, czyli kolegowania 
się z zespołem a byciem szefem 
wymagającym. 
Niestety nikt nie powiedział, jak ma to idealnie 
wyglądać. Znasz tych ludzi już lata. Jesteś ich 
kolegą. Jak masz wymagać, skoro wcześniej, no 
przecież dwa tygodnie temu, piliście razem wód-
kę na wyjeździe integracyjnym. I wtedy byłeś ko-
legą i w pracy też musisz być kolegą. No właśnie 
niekoniecznie. A  nawet to absolutnie zakazane. 

Jeśli tak jest to musisz z tym skończyć. Dla siebie 
samego. Powiedz, jak się meczysz z tym, że rze-
czy nie są dowożone, a Ty jesteś w stresie, bo nie 
wiesz jak się zachować? Męczy Cię to? Skończ 
z  tym. Zrób spotkanie, powiedz jak to czujesz, 
czemu jest to dla Ciebie trudne (w końcu jeste-
ście kumplami – zrozumieją, nie?) i ustal nowe 
zasady. Poproś, by nie odbierali tego personalnie, 
gdy będziesz musiał być stanowczy, czasem ob-
cesowy, a na pewno wymagający i konsekwentny. 
A później taki bądź, gdy sytuacja tego wymaga. 

2. Wspomniana wcześniej 
konsekwencja… 
Ileż z nią problemów. Po negatywnym feedbacku, 
powtarzalnych problemach z pracownikiem, czy 
jesteś w stanie zastosować konsekwencje, któ-
re „obiecałeś”? Albo, czy jesteś w  stanie wpro-
wadzone zasady, nowe procesy, założenia zmiany, 
którą mieliście wprowadzić utrzymać i być w tym 
konsekwentnym? Mieliście używać Jiry. Kupiona, 
zainstalowana, ktoś zrobił szkolenie z używania 
narzędzia, nawet powiedział jakie treści mają być 
umieszczane i… no i tyle. Taski są źle opisywane, 
nie wszyscy działają na nowym narzędziu (i nic 
się złego nie dzieje przecież), nikt nie sprawdza, 
czy wszystko jest aktualizowane. I  co się dzie-
je? Ludzie mówią, że zmiany nie mają sensu, bo 
później i tak wraca się do tego co było – czysta 
homeostaza. Jeśli sam jesteś osobą ze słabą sil-
ną wolą, to w pracy działasz tak samo jak z dietą, 
ćwiczeniami, rzucaniem palenia i obietnicą prze-
czytania 12 książek w roku – po prostu nie robisz 
tego, mimo wielkich chęci. Nie pilnujesz zmiany, 
nie podejmujesz konsekwentnych kroków. Za-
cznij od siebie, zobaczysz ile się zmieni.

3. Zanurzenie się w pracy, którą znasz 
i jest bezpieczna. 
Bo gdy się dzieje źle i  nie wiesz co robić to ro-
bisz to co umiesz. Twój świat to excel? Jest źle, 
odpalasz excela i sprawdzasz tabelki. Zanurzasz 

Kinga Matysiak 
Agile Coach, Project Manager, CEO Mindstre-
am Sp. z  o.o., oferującej szeroki zakres szko-
leń certyfikowanych z  zarządzania projektami 
i  procesami. Dyplomowana trenerka z  wielo-
letnim stażem, przeszkoliła ponad 5 500 osób, 
ponad 8000 godzin pracy w roli trenerki i kon-
sultantki. Akredytowana trenerka PRINCE2®, 
AgilePM®, Change Management™, Manage-
ment of Value®, Management 3.0. Autorka fe-
lietonów i artykułów branżowych i prelegentka 
podczas konferencji biznesowych.

Najczęstsze błędy 
managera – z nieważne 
jak długim stażem…
Kinga Matysiak
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Na początek niespodzianka. Bowiem felieton nie 

będzie dotyczył znanej książki Simona Sineka 

Start with Why, której tytuł pozwoliłem sobie „po-

życzyć” dla potrzeb tego tekstu.

Obserwując bowiem zarówno świat biznesu 

i  zarządzania, jak i  świat polityczno-społeczny 

coraz bardziej doceniam znaczenie i rolę prostego 

pytania: „dlaczego?” Z drugiej zaś strony jestem 

coraz bardziej przerażony często napotykaną sy-

tuacją, w której różne osoby, na przykład mene-

dżerowie, tzw. specjaliści, naukowcy, czy politycy 

wypowiadają się na bardzo różne tematy, snując 

mniej lub bardziej trafne rozważania, nie zadając 

sobie na wstępie prostego pytania: DLACZEGO? 

Dlaczego coś się dzieje lub... nie dzieje.

A co gorsza te odpowiedzi są często nadmier-

nie uproszczone, żeby nie powiedzieć prostackie. 

Dlaczego członkowie zespołu nie biorą odpowie-

dzialności za dostarczane produkty? Bo to lenie. 

Dlaczego konkretna grupa społeczna oczekuje 

pomocy państwa? Bo to „homo sovieticus”. Dla-

czego IT stale nie robi projektów na czas? Bo nie 

potrafi zarządzać swoją pracą. Przykłady takich 

pytań i  prostackich odpowiedzi na nie, można 

mnożyć i mnożyć.

Ale czy te proste odpowiedzi nie zaciemniają 

przypadkiem problemu? Czy nie spoczywamy na 

laurach, zadowoleni takim oto prostym – nazwij-

my rzecz po imieniu: prostackim – wyjaśnieniem. 

Jedna, szybka odpowiedź, pstryk i… stała się 

jasność – wszystko jest jasne i  logicznie wyja-

śnione. „Czyżby?” – mawiał często w takich sy-

tuacjach Eliyahu Goldratt.

Sytuacja mocno komplikuje się, gdy uprzytom-

nimy sobie, że żyjemy obecnie w świecie VUCA, 

w  świecie coraz większej złożoności, niejedno-

dr Jerzy Stawicki 
Konsultant i trener zarządzania i zarządzania 
projektami posiadający wieloletnie doświad-
czenie w doskonaleniu pracy firm, zespołów, 
menedżerów i liderów.
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem 
w obszarze zwinnego i klasycznego zarządzania 
projektami, programami i portfelem projektów, 
zwinnego przywództwa oraz zwinnych trans-
formacji i budowania organizacji projektowych. 
Wielki fan podejścia Flow Management, wyko-
rzystującego Lean, Kanban oraz TOC, a także 
gier symulacyjnych.
Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project 
managerom, zespołom i firmom pracować i za-
rządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy 
i zarządzania więcej zadowolenia i satysfakcji”.
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Start with WHY
Jerzy Stawicki

znaczności i niepewności. Im większa jest ta zło-

żoność, większa niejednoznaczność i niepewność, 

tym bardziej szukamy prostych odpowiedzi, żeby 

zrozumieć co dzieje się wokół nas. Mózg człowie-

ka jest niezwykle leniwym mechanizmem, więc 

zadowoli się tą pierwszą, prostą odpowiedzią. Od-

powiedzią, będącą podstawą do decyzji, najczę-

ściej złej decyzji, bo wynikającej z  kompletnego 

niezrozumienia sytuacji. Co prawda Einstein ma-

wiał, że „Wszystko powinno być tak proste, jak to 

tylko możliwe”, dodawał jednak „ ale nie prostsze”.

Naturalne pytanie w tej sytuacji to: co robić?

Moja odpowiedź w  ramach felietonu nie bę-

dzie „prosta, jak kij od cepa”, lecz będzie obejmo-

wać kilka składowych, choć z pewnością może ich 

być znacznie więcej.

Po pierwsze – i  tu nawiążę do tytułu książki 

Simona Sineka – zacznij od postawienia pytania 

dlaczego. I uzyskując tą pierwszą odpowiedź, nie 

zatrzymuj się, lecz kontynuuj – 5 razy – zadawa-

nie pytania „Dlaczego?”. A dlaczego? Bo technika 

5 WHY, znana choćby z  Lean Management, na-

prawdę działa. Nie stosowaliście? To zacznijcie 

stosować. Dojdziecie do wnikliwszych i  praw-

dziwszych odpowiedzi.

Po drugie: dla zrozumienia zachowań ludzi, 

menedżerów, polityków, czy członków zespołów 

projektowych koniecznie trzeba poznać i  zro-

zumieć jeden z  częstych błędów myślowych, 

tzw. podstawowy błąd atrybucji. Polega on na 

ignorowaniu sytuacji i  kontekstu i  wymyślaniu 

rzekomo przekonywujących odpowiedzi na pod-

stawie domniemanych cech człowieka. To idiota; 

to psychopata – to częste odpowiedzi. A  gdzie 

kontekst? Gdzie sytuacja, która spowodowała 

takie, a nie inne działania i zachowania tej osoby. 

To błąd bardzo typowy dla ludzi Zachodu, wyni-

kający z nie dostrzegania i pomijania czynników 

środowiskowych, czyli właśnie kontekstu.

Po trzecie: szukając odpowiedzi na pytanie dla-

czego coś się dzieje, lub dlaczego osoba lub gru-

pa ludzi (na przykład pracownicy firmy), a nawet 

mieszkańcy kraju zachowują się i działają w taki, 

a  nie inny sposób przyjrzyjmy się tzw. kwadra-

tom Wilbura. Opisują one – w kolejnych ćwiart-

kach kwadratu – takie elementy, jak przekonania 

i  sposoby myślenia ludzi oraz wartości, systemy 

organizacyjne (struktury, procesy, praktyki), za-

chowanie ludzi, kultura organizacyjna oraz powią-

zania między nimi. Korzystając z  tego podejścia 

mogę na przykład wyjaśnić, że pracownicy firmy 

nie angażują się i  nie biorą odpowiedzialności 

(ćwiartka: zachowanie ludzi), gdyż system orga-

nizacyjny (czyli kluczowy element kontekstu) nie 

sprzyja, a wręcz karze inicjatywę i zaangażowanie, 

a premiuje bierność. A taki właśnie system orga-

nizacyjny wynika z przekonania CEO firmy, uwa-

żającego, że to on wie lepiej, a ludzie powinni po 

prostu wykonywać jego polecania. Znowu mamy 

ciąg: dlaczego-dlaczego-dlaczego, tym razem na 

tle koncepcji Kena Wilbura.

Po czwarte… Nie będzie dalszego ciągu, bo to 

koniec felietonu. A  dlaczego? Prosta odpowiedź 

to: bo autorowi skończył się wątek. Taka odpo-

wiedź ma wszelkie znamiona podstawowego 

błędu atrybucji. Czyli oparcia wyjaśnienia na do-

mniemanych cechach człowieka, na przykład jego 

ograniczoności umysłowej i  nieuwzględnieniu 

kontekstu. A  ten kontekst w  tym przypadku to 

po prostu zasady określające wielkości felietonu 

w znakach. 

Zacznij więc od „dlaczego?”. Tylko proszę i bła-

gam: powtórz to pytanie jeszcze kilka razy, daj 

odpór temu leniowi, czyli Twojemu mózgowi, wy-

eliminuj ze swojego myślenia podstawowy błąd 

atrybucji i przypomnij sobie kwadraty Wilbura.

I wtedy świat, albo biznes lub projekt oraz za-

chowania i działania ludzi staną się bardziej zro-

zumiałe. 
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Creative technology

Co mówi na ten temat film sprzed prawie 
20 lat? Mamy tu do czynienia z dwoma ple-
mionami. Włosy jednych są czarne i czyste. 
Drugich – nie do końca wiadomo jakie, bo 
brudne. Pierwsi mają szampon, który dru-
gie plemię koniecznie chce zdobyć. Broni 
go nawet (choć nie jakoś zaciekle) jeden 
odmieniec – bo o włosach blond – który to 
kolor oczywiście ostatecznie okazuje się tym 
noszonym przez Brudnowłosych. Szampon, 
który początkowo dzielił oba plemiona, oka-
zał się dowodem na ich podobieństwo. 

Ale komu to potrzebne?

Czy nie przypomina Ci to sporów z naszego 
podwórka pod tytułem: Agile vs Water-
fall? Teams vs Skype? Asana vs Trello? Żeby 
bardziej nie zaogniać, pominę home offi-
ce vs praca z  biura. Nie ma jednej metody 

wstępem, jeżeli myślimy o  pójściu na dno). 
Dlaczego jednak ta produkcja (którą jak ni-
gdy polecam obejrzeć z dubbingiem) znalazła 
się na łamach Strefy PMI? Czy nie jest to 
czasem, aby zbyt na luzie? Odpowiem, pa-
rafrazując naklejki o motocyklach i patrzeniu 
w lusterka: Projekty Są Wszędzie.

Dziel i rządź

Natalia Hatalska w swoje książce Wiek para-
doksów. Czy technologia nas ocali? twierdzi, 
że: „polaryzacja dotyczy nie tylko sceny po-
litycznej, stała się częścią całego naszego ży-
cia. Antagonizujemy się dzisiaj między innymi 
w kwestii używanych technologii (iOS vs. An-
droid, (…) gry na konsole vs gry na PC), opieki 
nad dziećmi (karmienie piersią vs mieszanka, 
obowiązkowe szczepienia vs ruch antyszcze-
pionkowy, (…), komunikacji w  mieście (wła-
ściciele samochodów vs rowerzyści), a nawet 
jedzenia (wegetarianie vs mięsożercy)”.

Był 24 lutego 2022 r., czyli pierwszy dzień 
wojny. Rosyjski krążownik, którego nazwy, 
zgodnie z  rekomendacją Ministerstwa Kul-
tury z dnia 1.04.2022 r. nie używamy (termin 
MoSCoW zastąpiliśmy polskim MiELNo – 
patrz rysunek na kolejnej stronie) zaatako-
wał szerzej do tej pory nieznaną Wyspę Węży 
(org. Ostriw Zmijinyj), czyli obszar wielkości 
kilku boisk do piłki nożnej (690 m długości 
i  560 m szerokości). Jak miało się okazać 
miesiąc później, to obrońcy maleńkiego 
skrawka lądu ostatecznie znajdą się „na gó-
rze”. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że 
każda wojna ma swoje Westerplatte? Po-
niższy artykuł nie ma tym nic wspólnego.

Sympatykom kina słowa niniejszego wstępu 
z pewnością skojarzyły się z czołówką fil-
mu RRRrrrr!!! z 2004 r. (reż. Alain Chabat) 
w  którym zagrał popularny rosyjski aktor 
francuskiego pochodzenia – Gérard Depar-
dieu (w sumie ten fakt ma coś wspólnego ze 
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Zaraz będzie ciemno – czyli czego 
uczy nas nie tylko prehistoria? 

Marcin Wilczak
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Na co dzień ratuje życia jako etatowy PgM 
w branży Automotive Safety. Uważa, że jakość 
jest za darmo i że zawsze jest jakieś rozwiąza-
nie problemu. Propaguje niestety wciąż rzadkie 
podejście do ryzyka mówiące, że to nie jest 
z góry tylko złe. Początkujący facylitator lubią-
cy zmiany i kreatywne zadania. Co roku wybie-
ra nowy ulubiony sport, ale od lat wierny fan 
polskiej piłkarskiej ekstraklasy. Wierzy, że każ-
dy PM ma wiele twarzy, niekoniecznie tylko 50.

Marcin 
Wilczak

Oto trzy rzeczy, jakie warto od nich zabrać 
do naszych czasów: 
1. Wyrzućmy z dyskusji projektowej całą pra-

wilność. Nie ze względu na potoczność 
tego słowa ani jego rosyjską etymologię. 
Nie z powodu faktu, że nie wygrało nawet 
konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku 
w  2016 (zwyciężył „sztos”- przyp. red.). 
Odrzućmy je ze względu na bezzasadność 
związanych z nim sporów. Wszystkie one 
są jak podział na Czysto- i  Brudnowło-
sych: nie przetrwają próby czasu. A  że 
czasu w  projekcie zawsze brakuje, prze-
znaczmy go na coś bardziej pożytecznego. 
Na przykład na czytanie naszego portalu 
strefapmi.pl (tekst zawiera lokowanie pro-
duktu).

2. Spotkania synchroniczne to najdroższa 
forma komunikacji. Szanuj czas swój 
i  swojego zespołu a takie meetingi staną 
się przyjemnością, nie przymusem. Nie 
uganiaj się za ludźmi. Spraw by sami chęt-
nie pojawiali się na spotkaniach.

3. Bądź konkretny, ale nie betonowy (ang. 
concrete naprawdę oznacza oba te stany). 
Mów przejrzyście i bądź otwarty na suge-
stie innych. W komunikacji chodzi nie o to, 
żeby powiedzieć, ale żeby zostać zrozu-
mianym. 

włączenie kamerki?). Naturalnie jednej re-
cepty nie ma (o  ile pamiętam wódz wybrał 
opcję szukania Adama). Myślę jednak, że 
na co by się nie zdecydować, najważniejsza 
jest konsekwencja w kontynuowaniu rutyny. 
Jeśli nasze spotkanie (choćby na siedząco) 
będzie się odbywało zawsze, będzie wnosiło 
wartość i trwało maksymalnie tyle, na ile się 
umawialiśmy, zespół będzie obecny. Jeżeli 
jednak to spotkanie będzie postrzegane jako 
przypadkowe, zbędne lub jako apel, ludzie 
będą szukać cienia gdzie indziej, jak filmowi 
Kędzior z Blondasem.

Czy misiozaury zeżerają?

Na koniec zdecydowanie moja ulubiona 
scena z  RRRrrrr!!! Oglądamy tragedię (na-
zwaną przez wodza zbrodnią) czyli oględziny 
miejsca pożarcia człowieka przez misiozaura. 
Jeden z analizujących post-mortem tę sytu-
ację, wydaje wyrok, że oto ten Adam został 
zeżarty przez dzikie zwierzę. Swój protest 
zgłasza jeden z gapiów: misiozaury nie zeże-
rają! Oponuje na to oskarżyciel pytając: nie 
zeżerają? nie zeżerają?” Nagle podchodzi do 
śpiącego nieopodal prehistorycznego zwie-
rzęcia, budzi go trącając nogą, i… oczywiście 
zostaje zjedzony. Wszystkie oczy kierują się 
na osobę, która sprowokowała test. Ta jedy-
nie wzrusza ramionami mówiąc: ale mi cho-
dziło tylko o to, że nie mówi się „zeżerają”…

Definition Of Done

Piękny (choć nieco straszny) przykład na to, 
jak ważne jest doprecyzowanie tego, o  co 
tak naprawdę nam chodzi. W  każdym pro-
jekcie zadania muszą mieć konkretne ramy 
(nie tylko czasowe) jak i warunki akceptacji. 
Blondas (bo to on był tym gapiem) nie po-
wiedział, że chodziło mu tylko o poprawność 
językową i doszło do tragedii. Na taką swo-
bodę nie mogą sobie pozwolić kierownicy 
projektów. Czy to projekt nowej aplikacji, 
budowa mostu, planowanie wycieczki do-
okoła świata czy też rozwój jakiegoś nowego 
produktu. Precyzja wypowiedzi jest kluczem. 
Zapamiętaj proszę tę scenę, tak by za każ-
dym razem, gdy zechcesz pójść na komuni-
kacyjne skróty, przed oczami ukazał Ci się 
groźny misiozaur.

Gorąca zachęta

Przykłady z  powyższych akapitów dobitnie 
pokazują, moim zdaniem, że nie tylko ogień 
i  koło zawdzięczamy pierwszym ludziom. 

czy metodyki, która jest tą nadrzędną. Nie 
ma jednego rozwiązania, które jest ponad 
inne (może z  wyjątkiem trytytki, która jak 
wiadomo – działa zawsze). Koniec końców 
bohaterów filmu (podobnie jak nas) różniły 
jedynie detale oraz dostęp do – nazwijmy 
to – technologii.

Zebranie

To jednak nie był koniec problemów, z jakimi 
borykali się nasi przodkowie. Walka toczyła 
się także między posiadaczami tego same-
go koloru włosów. Na jednym z  porannych 
apeli (pierwowzór stand-upów – przyp. 
red.), wódz Czystowłosych (dysponujący 
najmniejszą czupryną) kolejny raz napotkał 
problem dotyczący niektórych członków 
plemienia. Podczas sprawdzania obecności, 
pojawiła się taka oto sytuacja:
- Adam? 
- Jestem!
- Adam? 
- Jestem!
- Ewa? 
- Jestem!
- Adam? Adaam?? No, Adama znowu nie 

ma… No to pewnie Adama też nie ma? Ada-
aaam?

Jeżeli zastanawiasz się, skąd wiadomo było, 
o których Adamów chodziło, skoro każdy nosi 
to samo imię, oznacza to, że doskonale rozu-
miesz jak ważna jest przejrzysta komunika-
cja w projekcie. W filmie nie pokazano skąd 
wódz wiedział o kogo chodzi, ale nie było 
co do tego wątpliwości. Wiedzieli też inni, 
bo zamiast się zgłosić, nerwowo rozglądali 
się po sobie. Problem leży jednak gdzie in-
dziej, bo jedna rzecz to wiedzieć kogo nie ma, 
a inna – umieć na tę sytuację zareagować.

Stand-up

Każdemu kierownikowi projektu znana jest 
poranna rutyna, trzymająca stały cykl dnia. 
Niestety zbyt często znajduje się ktoś, kto 
w tym czasie ma inne plany i  trzeba z nim 
lub z  nią organizować specjalne „dogryw-
ki”. A  prosisz przecież tylko o  utrzymanie 
właściwej kadencji (z  ang. cadency, co 
przykładowo w  kolarstwie oznacza liczbę 
obrotów korby wykonaną w  ciągu minuty 
charakteryzującą rytm jazdy). Co robić z ta-
kimi Adamami lub Ewami? Czekać na nich? 
Karać? Ignorować? Szukać i na siłę zaciągać 
na spotkanie (ewentualnie wdzwaniać i sto-
sować obecnie najbrutalniejszą karę, czyli 
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DOBRA PRAKTYKA
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Koło Fortuny

Kreatywny Rebus

To jeszcze nie koniec. Mamy KONKURS!

Do wygrania są recenzowane w tym numerze książki.
Do wyłonienia laureatów, stosujemy prostą zasadę FIFO, czyli: czytelnicy, którzy 
w pierwszej kolejności spełnią 3 warunki podane poniżej (First In), jako pierwsi 
otrzymają od nas jedną z książek (First Out). Liczba książek jest limitowana. 
Co trzeba zrobić?

1. Polub post o aktualnym wydaniu Strefy PMI na naszym profilu LinkedIN
2. Wyślij maila na adres strefapmi@pmi.org.pl z prawidłowymi odpowiedziami 
3. W temacie napisz Konkurs 6.2022

Szczegóły jak i sam regulamin konkursu możesz znaleźć na: 
strefapmi.pl/regulamin-czerwiec2022/

Jeżeli zapoznałeś się z (pre)historią na wcześniejszych 
stronach, na pewno nie będziesz mieć problemu 
z odgadnięciem hasła na tablicy. Nie musisz nawet 
kręcić kołem. Odsłaniamy dla Ciebie jedną samogłoskę 
(E) i spółgłoskę (L). Kategoria: dobra praktyka, 
stosowana niestety najczęściej dopiero na koniec 
projektu. Prawda, że łatwe?

Jako dodatek do zabawy, proponujemy obrazkowe skojarzenia. Poniżej znajdują się dwie pary zdjęć tworzące 
po jednym haśle z gatunku zarządzania projektami. Ważne: odpowiedź jest w języku angielskim.
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