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The things we measure are the things we improve. It is only through numbers and clear tracking that we have any idea if we are getting better
or worse.
James Clear

Drodzy Czytelnicy!
O metrykach w biznesie powiedzieliśmy… wiele. O imperatywie mierzenia postępów w zarządzaniu
projektami – nie mniej. Czyż wszelkie metodyki lub frameworki nie narzucają nam, w mniej lub bardziej
kategoryczny sposób, jak badać
i analizować przyrost pracy i efektywność naszych działań? Czy słowa Petera
Druckera: ,,jeżeli czegoś nie możesz zmierzyć, to nie możesz też tego poprawić”, to
wciąż wartościowy przekaz czy już tylko pusty i utarty slogan?
W najnowszym wydaniu Strefy PMI, które trzymacie w rękach (tak, ogłaszamy powrót wydania drukowanego!) lub – nowocześnie, a może już właśnie tradycyjnie –
scrollujecie na ekranie ulubionego urządzenia, przedstawiamy szerokie spojrzenie
na metryki. Maciej Bodych przybliża wskaźniki będące w centrum zainteresowania
PMO i podpowiada, w jaki sposób je definiować, by właściwie analizować osiąganie
celów biznesowych (s. 30). Remigiusz Orzechowski koncentruje się na zarządzaniu
efektami, ich kategoryzacji i pomiarach, by uzasadnienie biznesowe wciąż pozostawało w centrum uwagi (s. 12), a Kamila Czerniak robi dla nas zoom na miary przydatne dla zespołu utrzymaniowego (s. 28).
A co słychać w bardziej specjalistycznych obszarach świata project managementu? Kathleen Welch i Ron Schmelzer wnikają w projekty AI, przybliżając nam specyfikę metodyki Cognitive Project Management for AI Methodology (s. 9). Marcin
Żmigrodzki porusza temat projektów eksploracyjnych i poszukiwania innowacji, tym
samym dając nam przedsmak swojej książki o roboczym tytule Bardziej niż agile (s. 6).
Zaś niezawodny duet – Ada Grzenkowicz i Adam Guja – oferuje nam autorski przegląd dos and don’ts w ramach implementacji metodyki SAFe w organizacji (s. 42).
Jak zawsze mamy też kilka odważnych głosów i krytycznych spojrzeń. Małgorzata
Kusyk zastanawia się, dlaczego agile i turkus tak często kończą się rozczarowaniem
(s. 18), a Leonard Dajerling rozprawia się z historiami o mitycznych liderach i organizacjach, podkreślając niebezpieczeństwa, które się z nimi wiążą (s. 14).
Ponownie zapraszamy Was do przeglądu najlepszych praktyk projektowych. Tym
razem prezentujemy lessons learned Allegro z przenoszenia PMO na wyższy poziom (s. 34) oraz z myślenia produktowego w kontekście kwartalnego planowania
(s. 36). W tym wydaniu prezentujemy też pierwszy artykuł Ewy Koprowskiej z serii
poświęconej systematycznemu podejściu do wdrażania Kanban (s. 32), tekst Aleksandry Dajerling o nowej, hyper-agile’owej metodyce Citizen Development (s. 22),
czy też kolejną odsłonę skrzynki z narzędziami Ady Grzenkowicz, która tym razem
bierze na swój warsztat interesariuszy projektu (s. 25).
Oprócz tego, mamy dla Was budujące przemyślenia o rozwoju własnym: Scotta Amblera – o istotności work & life balance w drodze do sukcesu (s. 35), Agnieszki Gasperini – o inteligencji emocjonalnej i społecznej (s. 20) oraz Marty Lipińskiej
o dbaniu o własną produktywność dzięki zdrowemu kalendarzowi pracy (s. 38).
Oczywiście nie zabrakło też masy informacji ze społeczności PMI PC, gdzie szczególnie polecamy krótką prezentację naszej redakcji (s. 57) i związany z nią konkurs
(s. 74), dzięki któremu przekonamy się, jak dobrze nas znacie! ;)
Ciekawej i inspirującej lektury!
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podejście do wdrożenia metody Kanban
Ewa Koprowska

48 O projektach – tych dużych i małych oraz roli PMO
w branży FMCG
Mateusz Gański
51

Wolontariat drogą do lepszego świata
Olga Kotyk

STREFA PMI
54 Zarząd PMI Poland Chapter – kadencja 2022-2024
57

#ŁączyNasPMI: Strefa PMI. La Casa de Periódico
Marcin Wilczak

58 Współpraca się opłaca! Czyli o działaniach PMI Poland
Chapter w obszarze NGO
Magdalena Wiczewska, Magdalena Sobantka
60 Nauka i zabawa dla wytchnienia i uśmiechu
Relacja z Project Management UA-Kids Camp
na Podkarpaciu
Michalina Kotowicz-Mańko
62 Członkostwo w PMI Poland Chapter – nasze WHY@PMI

STREFA WYDARZEŃ
64 Delivering the Future
Portfolio Experience 2022 – relacja z wydarzenia
Maciej Bodych

STREFA STUDENTA
66 Jak uzdrowić branżę muzyczną? Kulturalny biznes
metodą Lean Startup
Wojciech Piotrowski

STREFA RECENZJI
68 Nie tylko IT może być zwinne
Bartosz Zych
68 Doceń piękno różnorodności!
Aneta Wereszczak

34 Next generation PMO w Allegro: czy już tam jesteśmy?
Ewelina Ziółkowska, Szymon Urbaniak

69 Żywot Briana
Marcin Wilczak

36 SyncWeek, czyli sposób na kwartalne skupienie w stylu
Allegro
Cezary Mielnicki, Przemysław Kustoń

69 Każdy błąd to skarb
Ewelina Estkowska

38 The Importance of a Healthy Work Calendar
Marta Lipińska
40 Agile Outside of Work – How To Use Its Strengths
in Life?
Danyil Khandak

STREFA FELIETONU
70 Szef idzie sam
Kinga Matysiak
71

42 Most Common Mistakes When Implementing SAFe
Adam Guja, Ada Grzenkowicz

STREFA WYWIADU
45 Discipline of Work and Life
Interview with Scott Ambler

4

Ludwig Wittgenstein i zarządzanie
Jerzy Stawicki

STREFA NA LUZIE
72

Dieta w życiu managera
Michał Pałasz

74

Koło Fortuny, Rebusy, Konkurs

HadroneTM PPM
One place. All projects.

Best-in-class project portfolio
management solution.
Wszystkie projekty w jednym miejscu
Priorytetyzuj. Dostarczaj. Maksymalizuj korzyści
Szybkie wdrożenie. Łatwe użycie

www.hadrone.com

Fot. stock.adobe.com

STREFA WIEDZY

Bardziej niż agile – projekty
eksploracyjne w praktyce
Marcin Żmigrodzki

Kilka tysięcy lat temu wyłoniło się podejście
kaskadowe do realizacji nowatorskich przedsięwzięć. Około pięćdziesiąt lat temu został
założony PMI. PMBOK® Guide po raz pierwszy ujrzał światło dzienne prawie trzydzieści
lat wstecz. Dwadzieścia lat temu pojawił się
agile z kilkunastoma metodykami zwinnymi, z których bezapelacyjnie wygrał Scrum.
W międzyczasie gospodarka zaczęła galopować jak kobyła klepnięta w zad, skracając
cykle życia produktów, podnosząc apetyt na
ryzyko i wymuszając realizację narastającej
liczby projektów. Czy nadszedł czas na nowe
podejście? Tego nie wiem, ale jestem przekonany, że biznes chciałby robić projekty szybciej, taniej i lepiej trafiać w gusta klientów.
Tę lukę stara się wypełnić podejście, które ma
wiele imion: eksploracyjne, R&D, eksperymentalne, ekstremalne. Na potrzeby niniejszego
tekstu wybiorę nazwę eksploracyjne (exploratory), ponieważ ten termin stosowany jest w zbiorze praktyk Disciplined Agile Delivery.

Co wyróżnia projekty
eksploracyjne
Po pierwsze olbrzymia niepewność. Jeżeli projekt to wtaczanie głazu na szczyt góry, a kierownik projektu ma na imię Syzyf, to w podejściu
kaskadowym Syzyf, przed rozpoczęciem swojej
mitręgi, zaplanowałby z góry całą trasę, wszystkie kroki i w prezentacji ogłosił bliską realizację
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celu, jakim jest wtoczenie kamienia na szczyt.
W podejściu zwinnym Syzyf nie planowałby
całej trasy od początku, tylko widząc szczyt
w chmurach, przez pierwszy tydzień pchałby
kamień w mniej więcej zadanym kierunku. Po
tygodniu zastanowiłby się, jak pokonać kolejny
odcinek i ruszył, i tak co tydzień raportowałby, jak wiele mu jeszcze brakuje. W podejściu
eksploracyjnym natomiast nasz Syzyf wybrałby najbliższą górę. Zacząłby pod nią wtaczać
swój głaz, jednak jak tylko by się zorientował
po pierwszych krokach, że w okolicy znajduje
się lepszy szczyt, to natychmiast porzuciłby kamień i rozpoczął wspinaczkę od nowa. W przypadku dwóch pierwszych podejść celem jest
znalezienie się na szczycie. W przypadku trzeciego celem jest zdobycie wiedzy o wchodzeniu
na różne góry oraz ustalenie, która z nich jest
najbardziej atrakcyjna.
Czasem praktyki eksploracyjne pojawiają się
również w projektach kaskadowych lub zwinnych, w których założono nierealnie krótki czas
realizacji. Przykładem takich są hackathony,
gdzie w dwa dni, pracując non stop, zespół stara
się dostarczyć prototyp rozwiązania.

Co działa
Przeprowadziłem ponad pięćdziesiąt rozmów
z praktykami, którzy chcieli się podzielić swoimi „patentami” na eksplorację projektową. Tyle
wywiadów to kilkaset stron notatek, dziesiątki
linków i odesłań do książek, mnóstwo robo-

czych koncepcji, trudnych do replikowania.
Poniżej przybliżam niektóre z wniosków, które
wyłoniły się z tych rozmów.

Motywacja wewnętrzna
Wszyscy niemal moi rozmówcy zapytani o to,
co ich i ich zespoły nakręca do pracy, wskazywali czynniki, które zakwalifikowałem do motywacji wewnętrznej. Jedna osoba wskazała, że
w projektach tzw. hardware’owych, w których
wytwarzane są prototypy nowych urządzeń,
zewnętrzni konsultanci są zmotywowani, bo się
im płaci za pracę. Jedna kierowniczka projektu
z uczelni państwowej powiedziała, że początkowo naukowcy zmotywowani byli tym, że dostali
dodatkowe zlecenie, ale z czasem tak się „wkręcili” w projekt, że pracowali dużo więcej niż wymagałby tego kontrakt, a cieszył ich po prostu
postęp badań i osiągane rezultaty.
Projekty wysoko innowacyjne wymagają
głębokiej, eksperckiej wiedzy. Tacy eksperci,
aby stać się prawdziwymi fachowcami, muszą
kochać swoją pracę. Nowy projekt to nowa
piaskownica i nowe zabawki do psucia za cudze
pieniądze, a to uzależnia.
Badania naukowe również potwierdzają, że
wewnętrzna motywacja ma wpływ na poczucie osobistej skuteczności, a to z kolei wpływa
na innowacyjność. Ludzie zmotywowani wewnętrznie czerpią większą satysfakcję z zadań
innowacyjnych niż rutynowych, co może być
dodatkowo wzmocnione przez zaangażowanego lidera.

Przywództwo mieszane
Podejście kaskadowe promuje dyrektywny
typ przywództwa. Planowanie jeszcze może
być partycypacyjne, ale późniejsza koordynacja i kontrola polegają na wydawaniu poleceń
i sprawdzaniu ich wykonania zgodnie z planem.
Oczywiście lider projektu kaskadowego może
reprezentować styl zarządzania o niskiej inwazyjności, lecz nadal jego sercem jest “command
& control”.
W podejściu zwinnym promuje się lidera oddającego decyzyjność zespołowi, tzw. servant
leadership lub lidera wspierającego. Taki lider
ma zachęcać ludzi do efektywnej pracy i skupiania się na właściwych zadaniach, ale ich nie
rozlicza. Brzegowym założeniem jest, że zespół
jest zmotywowany, ma kompetencje co do
tego, jak osiągnąć cel oraz zaznajomiono go
z wizją końca projektu.
W projektach eksploracyjnych okazuje się,
że działa jeszcze inny styl przywództwa –
nazwałem go mieszanym. Ale od początku,
Scrum się świetnie sprawdza, gdy zespół ma
zadany kierunek i wie dokąd podąża. Jeszcze
lepiej, gdy dysponuje pełną wiedzą o tym, jak
przebyć zadaną marszrutę. Wówczas wystarczy nie przeszkadzać, a zespół sam się zorganizuje.
Natomiast w projektach eksploracyjnych regularnie pojawia się konieczność zmiany kierunku i to im gwałtowniejszej, tym lepiej, bo projekt
nie będzie marnował czasu. Przykładowo, gdy
okazuje się, że dotychczasowy pomysł na biznes startupu się nie sprzedaje, to nieefektywne
jest organizowanie głosowania, co o tym sądzi
cały zespół. Z reguły founder narzuca nową wizję, wyhamowuje zespół, a następnie ostro skręca na nowy kurs.
Zatem w takich projektach servant leader
działa, gdy trzeba maksymalizować tempo płynięcia do zadanego celu, ale gdy trzeba zmienić
cel, to pojawia się autokrata i chwyta za rumpel.
A potem znowu powraca lider wspierający i zachęca zespół do samodoskonalenia.
Słabością takiego podejścia jest ta chwilowa
utrata sprawczości przez zespół. Zespół może
zniechęcić się, gdy zaangażował się w rejs do
Indii, a lider po pół roku żeglugi uznaje, że fajniejsze będzie odkrycie Ameryki.

Kultura eksperymentowania
Jednym z najpoważniejszych hamulców innowacji jest brak poczucia bezpieczeństwa
pracowników. Pokazuje to szereg badań. Gdy
człowiek obawia się o swoją reputację, nie
zgłosi niepopularnego pomysłu. Nie zada także
pytania, tylko sam się będzie męczył z trudnym
problemem. Nie poinformuje, że widzi zagroże-

nie, bo po co się narażać. Efekt? Tylko bezpieczne idee, przytakiwanie i milczenie.
Organizacje, które stawiają na innowacyjność prowokują ludzi do ujawniania swojej ignorancji i zadawania pytań. Pokazują, że proszenie
o pomoc spotyka się z sympatyczną reakcją i…
pomocą. Praktyką, która wielokrotnie powracała w rozmowach, było regularne spotykanie się
w zespole i albo wyciąganie problemów na stół,
albo omawianie, co dzieje się gdzie indziej.

Nieregularne sprinty lub ich brak
Scrum zakłada prowadzenie regularnych sprintów. Zespół uzgadnia długość etapu, a później
się tego trzyma. Nie zaleca się zmiany ich
długości między innymi dlatego, że na stałym
rytmie opiera się raportowanie projektu scrumowego.
W projekcie eksploracyjnym rzadko napotykałem regularne sprinty. Zdarzały się projekty,
w których jedna iteracja trwała półtorej godziny,
a druga dwa tygodnie. W tak niepewnym środowisku nie miało sensu zakładać stałego rytmu
dostaw.
A kiedy sprint trzeba zakończyć? Po pierwsze
wtedy, gdy zdobędziemy nową wiedzę. Skoro
eksperyment szybciej dostarczył negatywne
rezultaty, to po co czekać z zakończeniem
sprintu do umówionej daty? Od razu go kończymy i wyznaczamy nowy eksperyment. Jeżeli
eksperyment trwa i wolniej zbieramy dane, to
po prostu trzeba poczekać. Kończenie sprintu
przed czasem nie ma sensu, bo nie dostarczy
nowej wiedzy.
Drugie kryterium zakończenia sprintu to
bloker lub – jak określił jeden z rozmówców –
zwrotnica. Czasem w projekcie pojawia się konflikt, na przykład część A nie pasuje do B, albo
klienci nie akceptują ceny, która gwarantowałaby rentowność. Wówczas trzeba zakończyć
sprint i podjąć decyzję, w jaki sposób wyeliminować ten konflikt. Wszystko po to, aby jak
najszybciej dostarczyć wiedzę i ewentualnie
działające urządzenie, system bądź biznes.
W badaniach naukowych pojawił się ostatnio nurt dzielący zarządzanie projektami na te
sterowane czasem i te sterowane zdarzeniami.
W projektach sterowanych czasem koncentracja jest przede wszystkim na zrealizowaniu
celów, zadań w określonych odcinkach czasu.
W podejściu kaskadowym są to etapy wynikające z harmonogramu, w podejściu zwinnym to
regularne zdarzenia kończące sprinty lub wydania wersji produktu. Badania pokazują, że menedżerowie lubią to podejście, bo daje im poczucie
kontroli.
Jednak jak się okazuje, gdyby spytać naukowców i inżynierów, to nie jest to dla nich natu-
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ralny tryb pracy w projektach eksploracyjnych.
W ich przypadku postęp projektu jest mierzony
zdarzeniami, w których zespół uczy się lub eliminuje niepewność (ang. learning events). Takie
zdarzenia mogą pojawiać się bardzo szybko po
sobie, a może się okazać, że trzeba na nie czekać wyjątkowo długo. Jednak nie ma progresu,
gdy nie zdobywa się nowej wiedzy w projekcie
eksploracyjnym. Niestety taka filozofia pracy
nie oferuje poczucia bezpieczeństwa tym, którzy odpowiadają za pieniądze.
Aktualnie temat napięć między menedżerami a innowatorami jest coraz intensywniej
badany. Pierwsze rezultaty pokazują, że zbyt
duże skupienie się na perspektywie czasowej
powoduje, że wypuszczane są kulawe produkty
i rozwiązania, i ignorowana jest nowa obiecująca wiedza.

Czas – czas – czas
Czas jest bezwzględnie największy priorytetem
w projektach eksploracyjnych. O ile w projektach kaskadowych mówi się o macierzy kompromisów, która definiuje strategię realizacji
projektu, to tutaj sprawa jest prosta – ma być
szybko. Szybko chcemy wiedzieć, czy biznes się
opłaci, szybko chcemy zdobyć wiedzę naukową, szybko chcemy sprawdzić, czy technologia
da radę.
Masz dylemat zatrudnić więcej ludzi, czy
poczekać? To wyobraź sobie utracony przychód
z opóźnienia wydania nowego produktu. Policz, ile więcej będzie cię kosztowało powolne
brnięcie w alejkę, z której będziesz i tak musiał
zawrócić.
Dobrą metaforą jest wyobrażenie sobie
przyszłości jako bardzo rozbudowanego drzewa decyzyjnego. Zaczynamy na poziomie ziemi
i wspinamy się po kolejnych gałęziach. Niestety ponad 90% gałęzi kończy się ślepą uliczką.
I wtedy trzeba się wycofać. Rolą projektu eksploracyjnego jest zidentyfikowanie, które gałęzie prowadzą nas na czubek tej sekwoi.
Im szybciej potrafimy wycofać się ze ślepych
zaułków drzewa wiedzy, tym szybciej wspinamy
się na górę. Właśnie dlatego czas jest najważniejszym kryterium.
Drugim jest presja konkurencji. Chcemy dostarczyć innowacje przed konkurencją, aby zdobyć rynek.

Najpierw mikroskala
W jednym z omawianym projektów konstruowano superkomputer. Kluczową regułą było
to, aby w każdym kluczowym etapie planowano mikrorozwiązanie. Trzeba zrobić coś dużego,
ryzykownego? W takim razie najpierw trzeba
zrobić to samo w mikroskali. To pozornie do-
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Tab. 1. Tabela zbierająca wnioski z eksperymentów
Źródło: materiały autora

daje pracy, jednak długofalowo zwraca się
wielokrotnie. Duża część błędów i problemów
technicznych może być szybko rozwiązana na
mikroprototypie zanim pojawi się w finalnym
rozwiązaniu.
Idąc dalej, można uznać, że jeśli nie da się
stworzyć mikroskalowego rozwiązania, to samo
w sobie jest to ryzykiem. Jeden z inwestorów
przyjął zasadę, że odrzuca pomysły na biznes,
jeżeli nie da się na nich przeprowadzić eksperymentu w skali mikro niezależnie od ich wstępnej
atrakcyjności.

Czego brakuje
Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę, czego
brakuje, co mnie zaskoczyło. Wydawałoby się,
że taka pozornie prosta rzecz jak gromadzenie
lessons learned i dzielenie się nimi między projektami powinna być powszechna. Nie jest.
Nawet w projektach eksploracyjnych rzadko
zbiera się i dokumentuje nauczki poprojektowe.
Temat zarządzania wiedzą dwadzieścia lat temu
był gorący, były konferencje, targi, sporo dostawców narzędzi, teraz powraca co jakiś czas,
ale już w formie pojedynczych przypadków
lub anegdot. Generalnie, jak w domu starców,
wszyscy by chcieli, ale nikt nie daje rady.
Dzielenie się doświadczeniami przeważnie
funkcjonuje na poziomie wymiany niesformalizowanej wiedzy: rozmowy w kuchni lub
na „fajce”, cotygodniowe retrospektywy, grupy
zainteresowań, wspólnoty praktyków, przeglądy projektów, np. Obeya.
Natomiast organizacje chciałyby, aby spisywać nauczki, bo dzięki temu można je później
dystrybuować bez ograniczeń. Organizacje jednak nie radzą sobie z motywacją do dokumentowania nauczek i motywacją do korzystania
z nich. Pojedyncze jaskółki dobrej zmiany ćwierkały o stosowaniu systemów do interaktywnej
edycji, jak Notion, Nuclino, czy Labarchives.
Inni dokumentują doświadczenia w arkuszu kalkulacyjnym lub Muralu. Jednak nie jest to ciągle
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wszechobecna praktyka nawet w projektach
eksploracyjnych.
Lessons learned mają na ogół trzy formy. Po
pierwsze mogą to być luźne notatki na różne tematy: terminowości dostawcy, link do artykułu,
wnioski po wdrożeniu. Te notatki niekiedy mają
zadaną strukturę, np.: cel, hipoteza, eksperyment, wnioski i bywają otagowane, co ułatwia
wyszukiwanie.
Druga forma to tabela zbierająca wiele wniosków z podobnych działań, na przykład eksperymentów. Poniżej zamieszczam przykład tabeli
(Tab. 1.), którą wypełniał mój kolega w ramach
prowadzonego eksperymentu na pewnym pomyśle biznesowym.
Trzecia forma to nieustrukturalizowany zapis
dyskusji, na przykład w formie mindmapy lub
karteczek rozrzuconych w Muralu albo Miro.
Trudniejsza do przeszukiwania, ale wymaga
mniej wysiłku przy dokumentowaniu.
Inny przykładem olbrzymiej luki, która wciąż
pozostaje nie zapełniona jest motywacja. Jak
to wcześniej podkreślałem, ciężko wymyśla się
nowe rzeczy bez wewnętrznego zaangażowania.
Jednak żadna z napotkanych firm nie stworzyła
mechanizmu, który by w powtarzalny sposób
potrafił zbudować motywację wewnętrzną
u uczestników projektów. Są pewne praktyki,
które pomagają, ale nie gwarantują sukcesu.
Czymś, co w miarę powtarzalnie działa, jest
rekrutować ludzi z taką motywacją, a później
tego nie zepsuć.
Zatem niektóre firmy skupiają się na rekrutacji dla motywacji. Ciekawym procesem, który
wydaje się przynosić dobre rezultaty jest „negatywna rekrutacja”. Termin jest mój, ale pomysł
podpatrzyłem w dwóch firmach technologicznych i jednej doradczej. Idea polega na zniechęcaniu kandydatów, stawiając im wysoką
poprzeczkę kompetencyjną. Taki kandydat jest
odrzucany, ale na tym nie kończy się proces.
Trzy miesiące później rusza nowa fala rekrutacji
i nasz kandydat na nowo może startować. Jeżeli
spróbuje jeszcze raz, to znowu jest poddawany

weryfikacji i ponownie może odpaść. W ten sposób eliminuje się tych, którzy nie mają dość samozaparcia. Wyobrażacie sobie jak bardzo musi
być nakręcony człowiek, który przez rok został
trzy razy odprawiony z wymarzonej firmy? Jak
żul pod monopolowym w niedzielę. Gdy za
czwartym razem w końcu dostanie upragnioną
robotę, jest duża szansa, że będzie zmotywowany czymś więcej niż pieniędzmi, znaną marką
i pierogowymi wtorkami. Taka strategia ma swoje ograniczenia. Jest kosztowna i długotrwała,
bowiem pozyskanie jednego człowieka zajmuje
wiele miesięcy i kilka podejść. W związku z tym
nabór trzeba planować z wyprzedzeniem.
W mikroskali ja sam i niektórzy moi rozmówcy wskazywali, że czasem stosowali praktyki
negatywnej rekrutacji, starając się zniechęcić
kandydatów do pracy. W efekcie pozostawali ci,
którym nie przeszkadzały trudności, bo nakręcało ich coś innego.

Podsumowanie
W sumie ten artykuł mógłbym zatytułować Coś
innego. Podejście eksploracyjne przejawia się
dzisiaj w luźnych praktykach, często nieświadomie powielanych w różnych organizacjach.
Wyzwanie jest wspólne – zrobić coś szalenie
ryzykownego i warunki brzegowe, jak motywacja wewnętrzna, szybkie uczenie się, odwaga
w eksperymentowaniu, częsta zmiana kierunku
marszu są zbliżone. W takim środowisku jest
potencjał na zbudowanie nowej metodyki,
a przynajmniej zbioru dobrych praktyk.
Mógłbym też zatytułować go Niechaj Kairos was zaskoczy. Starożytni Grecy mieli boga,
który odpowiadał za zaskakujące i wyjątkowo
fortunne lub przełomowe zdarzenia. Nazywał
się Kairos. Kairos powinien być dzisiaj patronem
innowatorów.
Na podstawie tych wywiadów powstaje
książka pod roboczym tytułem Bardziej niż agile,
której premierę zaplanowałem na 2023 rok.

Marcin
Żmigrodzki
Wieloletni kierownik projektów i programów
w wielu branżach. Zdobywca siedmiu nagród
PMI oraz ISAGA 2014 Award, kierownik studiów magisterskich z zarządzania projektami
na Wyższej Szkole Bankowej i Akademii Leona
Koźmińskiego. Autor książek Zarządzanie projektami dla początkujących, W tym szaleństwie
jest metoda, Zwinni. Zbrodnia i Scrum oraz Instrukcja obsługi projektu.
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Next-Generation Project
Management for AI: Taking PMP
to the Next Level
Kathleen Walch, Ron Schmelzer
Artificial intelligence and advanced data
projects are in very high demand. There is
a consistent and significant need for project managers as well as data scientists,
machine learning engineers, and others
who can successfully bring AI projects to
completion. With over 70% of AI projects
failing due for a wide range of reasons, organizations that are serious about putting
AI into practice realize that implementing emerging technologies such as machine learning and artificial intelligence
requires more than just great technology
and great people; it requires IT project
managers that understand how to best
run and manage these projects for successful outcomes.

proaches fall short by missing the core fundamental aspect of AI projects, which is that
they are data-driven. The lifecycle of data,
with all its incompleteness, inaccuracy, and
redundancies requires taking an advanced
approach that treats the needs for managing
data separate from those of developing the
systems that will leverage those advanced
applications of data.
Forward-thinking project managers are
now applying advanced data-centric, agile
project management methodologies that
are more finely adapted to the needs of AI.
Those individuals and organizations adopting such approaches are the ones seeing the
most success with AI and advanced data
applications.

What makes AI project management challenging is that you can’t apply traditional
application development or IT project management approaches to what are fundamentally data-driven projects. Traditional
application-centric project management ap-

Understanding the Seven
Patterns of AI
To better understand AI project management skills, it’s important to first understand
how AI is being applied. Most often, there
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is confusion about the nature of AI projects.
When two different people are talking about
AI they most likely aren’t talking about the
same application. From chatbots to predictive maintenance, autonomous vehicles to
facial recognition, the use cases for AI are
many. While all those examples are considered AI, the nature of those projects, complexity of the application, and need for data
and iteration are not the same. Therefore it’s
important to focus in greater detail on the
applications of AI to further get a sense of
your project goals and what it is you’re trying to accomplish.
AI and data research firm Cognilytica devised the Seven Patterns of AI as a way to
accelerate AI and ML projects, by giving project managers a tool to better understand
the specific needs for each pattern to best
manage the project. Rather than focusing on
the abstract idea of AI, the seven patterns of
AI focus on specific use cases for intelligent
and cognitive applications of data. These
seven patterns are:
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1. Autonomous Systems – Systems that
are able to accomplish a task, achieve
a goal, or interact with its surroundings
with minimal to no human involvement.
This is applied both to physical, hardware
autonomous systems as well as software
or virtual autonomous systems (software “bots”). The primary objective of the
autonomous systems pattern is to minimize human labor.
2. Predictive Analytics & Decision Support – Using machine learning and other
cognitive approaches to understand how
learned patterns can help predict future
outcomes or help humans make decisions about future outcomes using insight
learned from behavior, interactions, and
data. The objective of this pattern is helping humans make better decisions.
3. Conversational / Human Interaction
– Machines interacting with humans
through natural conversation and interaction including voice, text, images, and
written forms. The objective is to facilitate communication interaction between
machines and humans, as well as between
humans and other humans.
4. Pattern & Anomaly Detection – Using
machine learning and other cognitive
approaches to identify patterns in the
data and learn higher order connections
between information that can provide insight into whether a given piece of data
fits an existing pattern or is an outlier and
doesn’t fit. The primary objective of this
pattern is to find which one of the things
is like the other and which is not.
5. Recognition – Using machine learning
and other cognitive approaches to identify and determine objects or other desired
things to be identified within some form of
unstructured content. This content could
be images, video, audio, text, or other
primarily unstructured data that needs to
have some aspect within it identified, recognized, segmented, or otherwise separated out into something that can be labeled
and tagged. The primary objective of this
pattern is to have machines identify and
understand otherwise unstructured data.
6. Goal-Driven Systems – Using machine
learning and other cognitive approaches
to find a solution through trial and error.
The primary objective of this pattern is
to find an optimal solution in use cases
such as scenario simulation, game playing,
resource optimization, iterative problem
solving, bidding and real time auctions.
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7. Hyperpersonalization – Developing
a unique profile of each individual, and
having that profile learn and adapt over
time for a wide variety of purposes, including displaying relevant content, recommending relevant products, providing
personalized recommendations and guidance, personalized healthcare, finance,
and other one-to-one insight, information,
advice, and feedback. The primary objective of this pattern is using AI to treat each
individual as an individual, not as a member of some grouping or bucketing into
a broad category or classification.

Fig. 1. The Seven Patterns of AI
Source: Cognilytica

Each pattern in the seven patterns of AI
represents projects that share similar objectives, technology basis, needs for data, and
other aspects that once acknowledged will
help to fill in the missing blanks as to how
any project in that pattern should run. Identifying which pattern or patterns of AI your
project is will help the project manager and
project teams during all stages of AI development.

AI Projects are data
projects
Successful AI project managers know that
understanding how to manage AI projects
requires understanding how to run data
projects. Data is the heart of AI. Without
data, machine learning systems would not
be able to “learn”. While there is some application development involved in making AI
projects work, this is often just a very small
portion of the project, and not even the
most important part of the project. More
important aspects are data understanding, data preparation, model development,

model evaluation, and aspects of iterating
on data sets to find the optimal implementation.
Unfortunately, far too often, organizations are jumping into AI projects without
first addressing an understanding of their
data. And, some project managers are still
running AI projects like they run application
development projects. So, if you are supposed to run AI projects more like data projects, what are the steps involved to making
this work?

An Iterative, Agile,
Data-Centric AI
Project Management
Methodology
Experienced AI and advanced data project
managers understand the power that following a proven methodology can provide
for project success. Over two decades ago,
a consortium of organizations developed
the Cross-Industry Standard Process for
Data Mining (CRISP-DM). However, no
further development was done on that
methodology. Since the release of that first
approach to data-centric project management, others have developed aspects of
agile methodology and AI-specific data science approaches.
Combining CRISP-DM with Agile and
adding AI-specific aspects through hundreds of real-world implementations comes
a methodology optimized for the delivery
of in-production, high value, successful AI
projects. The Cognitive Project Management for AI Methodology (CPMAI) emerged
as an approach to run AI and big data projects leveraging hard-learned best practices
expertise learned from running real-world AI
projects.
CPMAI focuses on an AI project life cycle
that involves an iterative approach to AI
development and aims to provide a stepby-step repeatable, documented, and agile
methodology. It optimizes for AI and ML
project success despite often difficult challenges in working with highly variable, large
volumes of data. In the CPMAI methodology,
the primary six phases organize in a logical
flow the activities that aim to move each
iteration of an AI project from the defined
business needs to AI models that can meet
those needs. An overview of the six CPMAI
Phases and their objectives are shown
on Fig. 2.

tion, data augmentation, data labeling, data
normalization, data transformation and any
other activities for data of structured, unstructured, and semi-structured nature.

Fig. 2. The CPMAI Methodology
Source: Cognilytica

There are six primary CPMAI phases, all of
which are iterative and data-centric:
CPMAI Phase I: Business
Understanding – “Mapping the
business problem to the AI solution.”
The first step in any AI project is gathering
an understanding of the business or organizational requirements. This includes not only
functional requirements, but also requirements of continuously iterating data, performance requirements, and requirements
for ethical and responsible AI. In this step,
AI project teams focus on understanding the
project objectives and requirements from
a business perspective, then convert this
knowledge into an AI and cognitive project
problem definition and a preliminary plan is
designed to achieve the objectives of applying the right pattern(s) of AI.
CPMAI Phase II: Data Understanding – “Getting a hold of the right data
to address the problem.”
The second phase in an AI project following
the CPMAI methodology is data understanding. The most important part here is understanding what data is required to address the
business problem, whether or not that data
is available, and what format it is in. Since
data is the heart of AI, AI project teams need
to make sure to have a firm understanding
of their data before getting too far along in
the project.
CPMAI Phase III: Data Preparation – “Getting the data ready for use
in a data-centric AI Project.”
The third phase of CPMAI in an AI project is
Data Preparation. Once you have figured out
what data you have, now you need to make
sure it’s usable for your project. Included in
this step are data cleansing, data aggrega-

CPMAI Phase IV: Model Development – “Developing a model that
addresses the business problem.”
The fourth phase of your AI project following the CPMAI methodology is creation and
development of machine learning models.
This includes model technique selection and
application, model training, model hyperparameter setting and adjustment, model
validation, ensemble model development
and testing, algorithm selection, and model optimization. By the time we are ready to
build your very first model you’ve already
determined the business needs, the data requirements, and gotten the data in the right
format and quality. Models that don’t adequately meet business needs given data capabilities will need to iterate, possibly back
to prior CPMAI phases.
CPMAI Phase V: Model Evaluation – “Determining whether the AI
solution meets the real-world and
business needs.”
The fifth phase in the CPMAI methodology
requires evaluating and testing the model,
evaluating model performance measurement
and improvement, and determining needs
for ongoing model iteration. AI teams verify
if the model meets requirements for accuracy, precision, and other metrics, evaluating
concerns on overfit and underfit of models,
evaluating the models against business Key
Performance Indicators (KPIs) as well as determine means for model monitoring, iteration and versioning.
CPMAI Phase VI: Model
Operationalization – “Putting the AI
solution to use in the real-world, and
iterating to continue its delivery of
value.”
The final phase of an iteration of CPMAI is
putting the developed model into operation.
In this phase, AI project teams make sure
to address model versioning and iteration,
model deployment, model monitoring, model staging in development and production
environments, and other aspects of getting
the model in a position to provide value to
meet the stated purpose.
Each of the above CPMAI phases are iterative with each other and allow for moving
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between phases during AI project lifecycle
development depending on the need and
challenges met in the real world.

Enhancing Project
Management Skills with
CPMAI
In addition to providing methodology guidance, the Cognitive Project Management for
AI (CPMAI) provides a workbook and templates that are useful for all AI and advanced
analytics projects. Thousands of individuals
have been CPMAI certified since 2017, and
increasingly employers are adding CPMAI
certification to their list of skills as they
seek to fill out AI project management needs
across their rapidly growing AI projects. CPMAI’s vendor-neutral, industry-agnostic approach lends itself well as a growing, robust,
iterative step-by-step approach that is powering individuals and organizations on their
path to AI success.

Kathleen
Walch
Managing Partner,
Cognilytica

Kathleen is a serial entrepreneur, savvy marketer, AI and Machine Learning expert, and
tech industry connector. She is a Managing
Partner and founder of Cognilytica, an AI and
data research firm. She is also co-host of the
popular AI Today podcast and regularly interviews thought leaders in the AI and ML space.
She is also a contributing writer to both Forbes
and TechTarget where she writes about AI, ML,
big data, and data science.

Ron
Schmelzer
Managing Partner,
Cognilytica

Ronald is Managing Partner at AI and data
research firm Cognilytica (cognilytica.com),
a leading analyst firm focused on application
and use of artificial intelligence (AI) in both
the public and private sectors. He is also cohost of the popular AI Today podcast, a top
AI related podcast that highlights various AI
use cases for both the public and private sector as well as interviews guest experts on AI
related topics. He is a sought-after expert in
AI, Machine Learning, Enterprise Architecture,
venture capital, startup and entrepreneurial
ecosystems, and more.
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Efekty projektowe – czy
dostarczamy to, co obiecujemy,
czyli zarządzanie efektami
Remigiusz Orzechowski
Praktycznie we wszystkich metodykach
i dobrych praktykach zarządzania projektami podkreśla się wagę uzasadnienia
biznesowego, opisującego efekty, których
możemy się spodziewać po zrealizowaniu
projektu. W końcu projekt to „narzędzie”
do wprowadzenia zmiany w organizacji,
która to zmiana ma spowodować osiągnięcie przez organizację oczekiwanych efektów. I to niezależnie od tego czy projekt
realizujemy kaskadowo, czy zwinnie.
W praktyce organizacje mają często spore
trudności w planowaniu i monitorowaniu
efektów projektowych, stąd w tym artykule
przybliżę kluczowe zagadnienia związane
z wdrożeniem tej praktyki w organizacji.

Dlaczego warto
zarządzać efektami
projektowymi?
Zacznijmy od omówienia kluczowych korzyści z zarządzania efektami projektowymi, skupiając się na czterech najważniejszych, czyli:
• mniej projektów, ale za to bardziej wartościowych,
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• wpływ projektów na organizację nie tylko
większy, ale przede wszystkim znany,
• lepiej wykorzystane rzadkie zasoby (finansowe, ludzkie, inne),
• coraz lepsze pomysły na nowe i bardziej
wartościowe projekty.
Wprowadzenie praktyki zarządzania efektami spowoduje, że pomysłów na projekty będzie mniej, ponieważ od osób zgłaszających
projekty będzie się oczekiwać zdefiniowania
konkretnych efektów, które projekt dostarczy. Już nie wystarczy kwiecisty opis uzasadnienia biznesowego…
Dzięki temu jednak te pomysły będą bardziej przemyślane i przede wszystkim bardziej
dopasowanie do celów organizacji. W konsekwencji wpływ projektów na organizację
będzie coraz większy, a przede wszystkim
mierzalny. To z kolei wpłynie na lepsze wykorzystanie zasobów, które ulokujemy w tych
przedsięwzięciach, które potencjalnie będą
dla organizacji najbardziej opłacalne.
Finalnie świadome zarządzanie efektami
projektowymi pozwoli organizacji proponować i realizować coraz bardziej wartościowe
projekty, ponieważ ich cele i zakres będą le-

piej dopasowane do oczekiwanych przez organizację efektów.

Jak ujednolicić
zarządzanie efektami,
czyli kategoryzacja
efektów
Pierwszym krokiem przy wdrożeniu zarządzania efektami projektowymi jest opracowanie
kategoryzacji efektów, zarówno w zakresie
korzyści, jak i niekorzyści.
Dlaczego kategoryzacja efektów jest tak
ważna? Po pierwsze pozwala ukierunkować osoby planujące projekty na osiąganie
korzyści oczekiwanych przez organizację – planując projekt będziemy wybierać z listy kategorii efektów, na których zależy naszej
organizacji, więc w naturalny sposób będą się
pojawiać bardziej trafione pomysły na projekty.
Dalej, dzięki kategoryzacji efektów możliwe będzie skuteczne monitorowanie i analiza planowanych, prognozowanych oraz
rzeczywistych efektów projektowych na
poziomie portfela projektów – bez takiego

ujednolicenia analiza efektów byłaby bardzo
pracochłonna, lub w ogóle niemożliwa. Finalnie, w najbardziej dojrzałych organizacjach,
kategoryzacja efektów umożliwia opomiarowania celów strategicznych organizacji,
z uwzględnieniem oczekiwanych wartości
efektów w czasie.
W tabelach 1. i 2. zaprezentowano przykładowe kategorie korzyści i niekorzyści, wraz
z przykładowymi jednostkami efektów, zarówno finansowymi, jak i innymi liczbowymi.

Jak oceniać wartość
nowych projektów, czyli
planowanie efektów
w projekcie
Wartość projektu dla organizacji wynika z bilansu projektu, czyli z porównania ile musimy zainwestować w dany projekt (zarówno
pieniędzy, jak i pracy naszych ludzi) i jakich
efektów się po nim spodziewamy.
Jak więc planować efekty projektowe?
Kluczowe jest określenie, kiedy rozpocznie
się osiąganie efektu oraz w jakich okresach
i jakich wartości efektu się spodziewamy.
Rozpoczęcie osiągania efektu może być
związane z osiągnięciem określonego kamienia milowego (na przykład oddanie produktu
do eksploatacji) lub z zakończeniem całego
projektu. Wartość efektu może się pojawiać
jednokrotnie (na przykład płatność od klienta po dostarczeniu produktu) lub wielokrotnie
(na przykład przychody ze sprzedaży nowego
produktu mierzone co kwartał przez pierwszy rok sprzedaży). Finalnie dojdziemy do
planowanego bilansu projektu, który stanowi
podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej realizacji projektu.

Jak w sposób ciągły
realizować wartościowe
projekty, czyli
prognozowanie efektów
Zaplanowanie efektów projektowych jest
konieczne, ale niewystarczające dla zapewnienia trwałości uzasadnienia biznesowego
dla projektu. Konieczne jest również prognozowanie efektów projektowych.
Co zatem obejmuje takie prognozowanie
efektów? Po pierwsze jest to prognozowanie
okresu (miesiąca) rozpoczęcia osiągania wartości efektu, uwzględniające zmiany w harmonogramie projektu. Następnie jest to
prognozowanie okresu wystąpienia lub okre-

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa kategorii korzyści

Jednostka efektu

Wzrost przychodów
Redukcja kosztów
Redukcja ryzyka operacyjnego
Redukcja pracochłonności procesu
Wzrost NPS
Dostarczona moc
Oddana powierzchnia

zł
zł
zł
rbh
pkt
kWh
m2

Tabela 1. Przykładowe kategorie korzyści

Lp.
1
2

Nazwa kategorii niekorzyści

Jednostka efektu

Koszty utrzymania
Wzrost pracochłonności procesu

zł
rbh

Tabela 2. Przykładowe kategorie niekorzyści

su pomiaru wartości efektu i prognozowanie
wartość efektu – to są już parametry zależne
od zmian w samym efekcie (np. wpływ zmian
rynkowych).
Prognozowanie efektów projektowych pozwoli między innymi na:
• ciągłą weryfikację zasadności realizacji
projektu (wyliczanie szacowanego bilansu
projektu i jego porównywanie do bilansu
zaplanowanego),
• aktualizację planu bazowego projektu
w zakresie spodziewanych efektów,
• ciągłą weryfikację wielkości spodziewanych efektów na poziomie portfela projektów,
• podejmowanie decyzji dotyczącej kontynuacji projektów, których bieżące uzasadnienie biznesowe się zmieniło, na przykład
w sytuacji wąskich gardeł zasobowych lub
identyfikacji nierentownych projektów.

Jak sprawdzić, czy
projekty faktycznie
przynoszą oczekiwane
efekty, czyli raportowanie
i monitorowanie efektów
W końcu efekty projektowe zaczynają się realizować, więc wówczas skupiamy się na ich
właściwym zaraportowaniu i monitorowaniu.
Raportowanie wykonanych wartości efektów może się odbywać w każdym projekcie
osobno, jak i dla wszystkich projektów razem. W trakcie trwania projektu ewentualne
efekty są najczęściej raportowane przez kierownika projektu, a po zakończeniu projektu –
przez osoby odpowiedzialne za poszczególne
efekty (tzw. menedżer efektu). Często też
osobną odpowiedzialnością będzie weryfikacja i zatwierdzanie wykonania wszystkich
efektów w całym portfelu w danym miesiącu.
Monitorowanie efektów obejmuje z kolei
porównywanie wartości bazowych, wyko-
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nanych i szacowanych zarówno na poziomie
projektu (per efekt i kategoria efektu), jak
i na poziomie całego portfela (wówczas per
kategoria efektu).

Podsumowanie
Zarządzanie efektami projektowymi pozwala
skupić się nie tylko na właściwej realizacji
projektów, ale przed wszystkich na realizacji projektów właściwych.
Wdrożenie zarządzania efektami projektowymi wymaga ustrukturyzowanego
podejścia do planowania, prognozowania
i raportowania efektów oraz jasnego określenia odpowiedzialności za efekty projektów.
Zastosowanie właściwych narzędzi IT zapewnia automatyzację i oczekiwaną efektywność procesu oraz szybki dostęp do
wiarygodnych danych, bez obciążania organizacji kolejnymi Excelami i PowerPointami.
Jednym z rozwiązań IT, posiadającym rozbudowane mechanizmy zarządzania efektami
projektowymi, jest polskie oprogramowanie
Hadrone PPM (www.hadrone.com), służące
do zarządzania całym portfelem projektów
i poszczególnymi projektami.

dr Remigiusz
Orzechowski
Prezes Zarządu Hadrone Sp. z o.o., Adiunkt
w Instytucie Zarządzania Wartości w SGH
w Warszawie. Specjalizuje się we wdrażaniu
rozwiązań do zarządzania portfelem projektów
i projektami oraz kosztami usług oraz projektowaniu i przeprowadzaniu transformacji organizacji IT. Architekt biznesowy oprogramowania
Hadrone PPM – wiodącego polskiego rozwiązania do zarządzania portfelem projektów i projektami.

13

Fot. stock.adobe.com

STREFA WIEDZY

Świeckie kaznodziejstwo –
czyli jak inspirujące historie o heroicznych liderach
i organizacjach mogą wyrządzać szkody
Leonard Dajerling
W ostatnich latach ogromną popularność
zyskują konferencje rozwoju osobistego,
podczas których można usłyszeć wiele inspirujących historii od charyzmatycznych
mówców. I nie ma w tym nic złego, dopóki
nie działają na naszą szkodę poprzez nakłanianie do podejmowania nieuzasadnionych decyzji.
Zdarzyło się wam kiedyś poznać osoby
uzależnione od konferencji rozwojowych?
Co mam na myśli? To osoby uzależnione
od eventów, które dostarczają nowe dawki pozytywnych emocji i motywacji. Kiedy
te znikają po paru dniach lub tygodniach,
wówczas „konferencyjne ćpuny” (określane
z j. angielskiego seminar junkies) zapisują
się na kolejny, nadwyrężając tym domowy
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budżet, a nawet popadając w długi. Wierzą,
że kupując bilet na kolejny event szkoleniowy lub zamawiając nowy pakiet motywacyjnych książek, odnajdą w końcu tajemniczy
przepis na sukces, szczęście i bogactwo.
Oczywiście wiele osób bogaci się na organizacji tego typu spotkań. W ramach niniejszego artykułu poruszę temat tzw. świeckiego
kaznodziejstwa, a więc obszaru rozwoju osobistego, w ramach którego mam na celu obalenie kilku mitów.

Świeckie kaznodziejstwo,
czyli co?
Zanim przejdę do wyjaśnienia pojęcia „świeckie kaznodziejstwo”, to zgodnie ze swoim
stylem posłużę się prawdziwą historią jed-

nego z wysokiej rangi menedżerów, którego
miałem okazję poznać podczas spotkania
networkingowego. Lucas (imię zmienione)
opowiadał, jak został zwolniony przez jedną
z najbardziej znanych firm z Doliny Krzemowej, a następnie przez kolejną. Nie jest
obecnie osobą bezrobotną. Uważa, że wcześniejsze doświadczenia nauczyły go tego,
czego nie miał możliwości „przećwiczyć”
w ramach zdobytej edukacji na prestiżowych
uczelniach biznesowych w Stanach Zjednoczonych.
Co zatem stało za wcześniejszymi porażkami? Jak się okazuje Lucas szczególną
uwagę skupiał na wykonaniu zadań w sensie technicznym, ale nie koncentrował się
na dyplomacji lub, jak kto woli, polityce
organizacji. Rezultatem jego niewiedzy czy

I tutaj chciałbym odnieść się do jeszcze
jednej ważnej kwestii pomijanej prawie na
każdym z założenia inspirującym, pełnym
pozytywnej energii szkoleniu czy konferencji, czyli na władzy. Już od dawna badania
naukowe z obszaru nauk społecznych i psychologii wskazały na istnienie nieodłącznego
napięcia spowodowanego tym, że liderzy
z jednej strony muszą przewodzić grupie poprzez pomoc w efektywnym funkcjonowaniu,
a z drugiej konieczne jest to, aby realizować
swoje indywidualne interesy polegające na
wzmocnieniu, utrzymaniu i wykorzystaniu
władzy odróżniającej ich od reszty ̶ dla własnej korzyści. W praktyce liderzy koncentrują się na własnej karierze i na tym, co dobre
dla nich.
Mając na uwadze powyższe tezy, można
śmiało stwierdzić, że znaczna część inspirujących, motywacyjnych eventów czy szkoleń
przekształciła się w swojego rodzaju świeckie kaznodziejstwo. Celem takich wydarzeń
jest opowiadanie budujących historii o heroicznych liderach i wyjątkowych organizacjach, w których każdy jest szczęśliwym,
spełnionym członkiem wielkiej rodziny. Rezultatem takich wydarzeń jest podniesienie
na duchu oraz czasowa motywacja, jednak
to najczęściej niczego nie zmienia w miejscach pracy.

Standaryzacja, trochę
historycznej analogii
Zacznę od pytania, odpowiedzi udzielcie
sobie sami: czy chcielibyście być leczeni
przez niekompetentnego lekarza? Warto

zwrócić uwagę na początki praktyki i edukacji medycyny w Stanach Zjednoczonych na
początku XX wieku. Brak reguł, standaryzacji
powodował, że w zasadzie każdy mógł leczyć,
ponieważ praktyka lekarska nie wymagała
zdobycia zezwolenia. Również handel lekami
pozostawiał wiele do życzenia (nietestowane
leki sprzedawano w oparciu o umiejętności
przekonywania i spryt sprzedawców, a nie na
podstawie potwierdzonej skuteczności medycznej). Szkoły medyczne były głównie nastawione na zysk, co przejawiało się w braku
oceny działań swoich absolwentów.
Odpowiedzią na powyższy problem była
praca Abrahama Flexnera (z wykształcenia
pedagog) zwieńczona raportem pt. Medical education in the United States and
Canada, wydanym w 1910 r. Opublikowany
raport był efektem prac nad sytuacją amerykańskiej edukacji medycznej. Tezy w nim
zawarte zmieniły nie tylko standardy kształcenia przyszłych lekarzy, ale również dały
rzetelne podstawy naukowe i zmieniły praktykę w dziedzinie medycyny. Zamknięto część
(około 30%) szkół medycznych, wprowadzono oficjalne wystandaryzowane wymogi wobec osób, które chciały leczyć oraz stworzono
naukowe podstawy praktyki medycznej. Do
dziś uznaje się, że raport Flexnera był przełomowym dla jakości medycyny w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Wiele aspektów
dzisiejszego amerykańskiego zawodu medycznego wywodzi się z jego podstaw.
Przełóżmy powyższy przykład na obszar
tzw. doskonalenia umiejętności, a więc co
należy zrobić, aby zostać na przykład doradcą zawodowym lub po prostu ekspertem
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niedoświadczenia był brak budowania odpowiednich relacji z przełożonymi, rozumienia
ich poleceń oraz… schlebiania im. Jak się
okazuje, wiele młodych osób po dobrych
studiach (również tych stricte biznesowych)
niechętnie przyznaje, że ich zwolniono, a od
znanych mi osobiście absolwentów często
słyszę o przymusowej zmianie pracy w ciągu
pierwszych lat doświadczenia zawodowego. Jaka zatem jest główna przyczyna tych
zmian? Z własnego doświadczenia w roli trenera/konsultanta, przedsiębiorcy, ale również
swojego czasu osoby zatrudnionej na etacie
na polskim uniwersytecie oraz na podstawie
badań przeprowadzonych przez czołowych
naukowców i konsultantów mogę stwierdzić, że:
Powodem jest bezgraniczna wiara
w wytyczne postępowania dla przyszłych
liderów i kierowanie się bezpodstawnymi,
nieuzasadnionymi radami od wątpliwych
osób.
W rezultacie osoby takie nie są przygotowane na sytuacje i warunki, z jakimi stykają
się w miejscu pracy. Efektem takiej wiary
w wytyczne i rady zupełnie odstające od realiów zatrudnienia bywają sytuacje skrajne,
w które wikłają się „wyznawcy”. Często los
takich osób bywa z góry przesądzony chociażby wówczas, gdy w sposób nieumiejętny i nieprzemyślany dzielą się ze swoimi
przełożonymi swoimi przekonaniami o tym,
że to szef powinien spełnić oczekiwania
pracownika.
Kiedy najczęściej dochodzi do załamania
karier ludzi inteligentnych, zmotywowanych, doskonale nawiązujących kontakty,
ciężko pracujących i posiadających wysokie
kwalifikacje? Można wskazać dwa etapy.
Pierwszy etap następuje, kiedy absolwenci
w pierwszej pracy awansują ze stanowisk,
gdzie sukces zależał przede wszystkim od
ich własnych wyników, na stanowiska, gdzie
występuje więcej współzależności i nabierają znaczenia umiejętności dyplomatyczne.
Drugim etapem jest okres, który następuje
po około 10-20 latach pracy. Te same osoby,
które odniosły sukcesy, a tym samym osiągnęły bardzo wysokie stanowiska kierownicze, znajdują się na poziomie, gdzie wszyscy
w ich otoczeniu są inteligentni i „zazwyczaj”
świetni w tym, co robią. W takiej sytuacji
czynnikiem wyróżniającym staje się umiejętność zręcznego manewrowania w coraz
bardziej upolitycznionym środowisku pełnym
liderów zwykle nie stosujących się do ogólnych zasad przywoływanych podczas porywających szkoleń motywacyjnych.
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w dziedzinie rozwoju osobistego? Nic trudnego, wystarczy zapisać się do licznych „nieakredytowanych szkół” oferujących programy
szkoleniowe z danego zakresu o różnych poziomach zaawansowania prowadzonych
przez wątpliwe osoby. Dalej, poświęcić kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, aby otrzymać wymarzone zaświadczenie. Ale prawda
jest jeszcze bardziej brutalna i nie ma co się
oszukiwać, nawet nie trzeba uczestniczyć
w programie szkoleniowym, przy odpowiedniej dyplomacji już od jutra można zostać tzw.
ekspertem od rozwoju.
A może chcesz zostać ekspertem od
przywództwa? Odpowiednia droga to ukierunkowane wykształcenie (najczęściej psychologia), studiowanie prac badawczych na
ten temat i trochę cierpliwości, jednak i to
nie jest konieczne. Dlaczego? Otóż, jeśli
posiadasz odpowiednią charyzmę, jesteś wygadany i atrakcyjny, posiadasz umiejętność
przekonywania oraz masz do zaoferowania ciekawą i podnoszącą na duchu historię
(niekoniecznie prawdziwą) – lub dysponujesz kombinacją tych cech – jest szansa, że
osiągniesz sukces jako mówca motywacyjny, bloger/vloger czy konsultant w obszarze
przywództwa. Nie musisz więc zapoznawać
się z najnowszymi badaniami nauk z tego zakresu. Oczywiście, obecnie jest wielu prawdziwych ekspertów, postępujących etycznie
specjalistów z doskonałym przygotowaniem.
Chcę jedynie zwrócić uwagę, że w tej branży
nie brakuje tzw. cwaniaków, którzy w istocie
sprzedają jedynie obietnice i niekoniecznie
prawdziwe historie, które mają dodawać
otuchy i inspirować. Czym więc, tacy qu-
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asi eksperci, uzasadniają swoje prawo do
wytyczania drogi dla innych, choć sami nie
mogą pochwalić się rzetelną wiedzą naukową, osiągnięciami? Odpowiedź jest prosta:
popularnością zdobytą dzięki licznym wystąpieniom na konferencjach, blogom czy reklamom sponsorowanym, itd.

Moda na przywództwo
W ciągu ostatnich lat można zaobserwować
popularność branży doskonalenia umiejętności, ale przede wszystkim przywództwa.
Niezliczona już liczba książek, artykułów,
wystąpień publicznych, wykładów, blogów/
vlogów, TikToków, konferencji, szkoleń i innych form przekazu potwierdza tę tezę. Przywództwo to dziś popularny termin, a branża
edukacyjna oferuje dziś ogromne programy
szkoleniowe dające możliwość podniesienia
kompetencji w tym obszarze. Można odnieść
wrażenie, że został stworzony ogólny zestaw
zaleceń ̶ niekoniecznie poparty badaniami
naukowymi – jak poprawić wyniki organizacji, zespołów i podnieść poziom własnego
przywództwa. Zaleceniom tym z pewnością
przyświecały dobre intencje, ale nie ma wielu
dowodów, aby miały one pozytywny wpływ
na samych liderów.
Skąd taka popularność? Praktycy oraz
część naukowców uważają, że przywództwo
jest dziś niezbędne do wyjaśnienia funkcjonowania organizacji, mimo że nie ma jednoznacznych dowodów w tej kwestii. Warto
w tym miejscu przytoczyć pracę prof. Jamesa Meindla, który nazwał skłonność do
traktowania przywództwa jako głównego

czynnika odpowiadającego za wyniki organizacji mianem „romantyzmu przywództwa”.
W trakcie badań wykazał pozytywną korelację pomiędzy wzmiankami o przywództwie
w prasie a kondycją gospodarki. Swoje obserwacje przeniósł na obszar w różnych branżach
i firmach, wyniki okazały się podobne. Co to
oznacza w praktyce? J. Meindl doszedł do
wniosku, że pojęcie przywództwa stworzono
w celu uzasadniania wyjątkowo dobrych,
lub wyjątkowo złych, wyników działania
jako uproszczony sposób objaśniania działania. Więc jeśli sprawy idą źle, lider staje
się kozłem ofiarnym i się go wymienia.
Mity popularnych przywódców. Czyli
kto i dlaczego?
Zadaj sobie pytanie, czego oczekujesz podczas szkoleń. Zazwyczaj wskazuje się: miłą
atmosferę, pozytywną energię, inspirację
oraz merytorykę. Można oczywiście prowadzić merytoryczne szkolenie nacechowane
dobrą atmosferą. Skupmy się na wystąpieniach motywacyjnych. Osoby uczestniczące
opuszczają je uskrzydlone, ale czy to sprawi,
że odniosą sukces? Nie, ponieważ za sukcesem stoi ciężka praca, a inspiracja może jedynie służyć jako pierwszy krok, jednak drugi
przychodzi już z trudnością. Zdaję sobie sprawę, że z takimi poglądami należę do mniejszości. Dodawanie ducha może być dobre
na zawodach sportowych, gdzie potrzebna
jest szybka dawka pozytywnej energii, ale
nie przy tak poważnych zadaniach, jak naprawianie miejsca pracy i przebiegu kariery
naszych pracowników. Dlatego ważne jest,
aby odpowiedzieć sobie: czego pragnę, a czego naprawdę potrzebuję (i zrozumieć różnicę
między tymi pojęciami).
Tworzenie naukowych podstaw wymaga
odpowiednich danych oraz metodologii. Do
uczenia się na podstawie sukcesów innych
liderów niezbędne są potwierdzone informacje, co dokładnie zrobili, jak to osiągnęli
i właściwie co osiągnęli. Niestety, szkolenia
i konferencje motywacyjne obfitują w bajki.
W autobiograficznych książkach i wystąpieniach oraz w receptach na przywództwo
liderzy przedstawiają się tak, jak chcą, by
widzieli ich inni. Często relacje są, delikatnie
mówiąc, niepełne. Trudno je traktować jako
dane jakościowe stanowiące materiał do nauki, skoro ich przeznaczeniem jest stworzenie
odpowiedniego wizerunku i dobrej reputacji,
a więc reklama. A oto wybrane przykłady:
Bill George, były prezes Medtronicu
(obecnie profesor Harvard Business School),
napisał książkę pt. True North wraz z Pe-

Częściowym wyjaśnieniem, dlaczego „część”
historii jest niewiarygodna, jest tendencyjność poznawcza, która opiera się na selektywnej naturze uwagi, kierując nasze skupienie na informacje związane z tym, o czym
akurat myślimy. Nie powinno być zaskoczeniem, że mamy skłonność, by myśleć o sobie
dobrze. W przypadku osób na poziomie zarządczym nie powinno dziwić, że uważają, iż
plasują się powyżej przeciętnej, jeśli chodzi
o najbardziej pozytywne cechy, a także że
zalety, które u siebie dostrzegają, są najważniejsze, co w psychologii nosi nazwę efektu
ponadprzeciętności. Dodatkowo, wybiórczo
zapamiętują sukcesy, a zapominają o porażkach i niedociągnięciach. Ogólnie rzecz biorąc, liderzy wolą pamiętać o swoich osiągnięciach i wyrzucać z pamięci swoje najbardziej
negatywne zachowania. Jeśli nawet o tych
ostatnich nie uda im się zapomnieć, to i tak
nie chcą ich ujawniać – i najczęściej tego nie
robią.
Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, ponieważ
ludzie i tak wspominają minione zdarzenia
z dużą dozą nieścisłości, mimo że starają się
być jak najbardziej dokładni. U liderów, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach,
problem ten staje się jeszcze większy. Przedstawiając swoje historie, tworzą własną rzeczywistość tak dalece, że w końcu prawie
niemożliwe staje się oddzielenie prawdy od
mitów.
Na niewiarygodność historii opowiadanych przez liderów może wpływać jeszcze
inny mechanizm. Bogata literatura naukowa
z dziedziny psychologii ewolucyjnej wskazuje
na korzyści płynące z samooszukiwania się,
nic zatem dziwnego, że jest ono tak roz-
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terem Simsem (absolwentem studiów MBA
w Stanford Business School, obecnie konsultantem i mówcą). Tematem tego bestsellera jest znaczenie autentyczności dla
sukcesów lidera. Tymczasem, jak się z czasem okazało, Bill George prezentujący swoje
zalecenia w książce ma niewiele wspólnego
ze swoją praktyką zarządczą. Osoby z długim
doświadczeniem w branży znające zarówno
Medtronic i osobę Billa George’a, zauważyły,
że zasady, o których mowa w True North, kojarzą się bardziej z kulturą firmową stworzoną
przez poprzedników autora niż przez niego
samego. Obecny Bill George wykładający
przywództwo na Harvardzie prawdopodobnie
w większym stopniu realizuje te zasady niż za
czasów prezesury.
Kolejna legendarna pozycja to Winning
znaczy zwyciężać autorstwa Jacka Welcha
na temat General Electric i jego podejścia
do zarządzania. W książce nigdzie nie natkniemy się na słynny zwrot „Dupki z GE”.
Tymczasem takie określenie można obecnie
usłyszeć na temat polityki firmy za czasów
Welcha. Pojęciem tym obejmuje się pracowników, jakich stworzyła tamtejsza kultura
organizacyjna bazująca na rywalizacji oraz
rankingach opartych na technice wymuszonego rozkładu. Obecnie podobne określenia,
jak słynne „dupki” można usłyszeć od byłych
pracowników General Electric. Jack Welch
pisząc o swoich osiągnięciach i skutecznych
metodach zarządzania nie wspomniał o postępowaniach sądowych przeciw General
Electric w takich sprawach, jak zanieczyszczenie środowiska, zmowa cenowa czy oszustwa przy umowach z ministerstwem obrony
za jego prezesury.
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powszechnione. Ewolucyjna zaleta takiego
postępowania jest jasna: skoro potrafisz
zwieść samego siebie, to tym bardziej innych,
a wówczas możesz zyskać korzyści płynące
z oszustwa.
Oznacza to, że historie słyszane od liderów
(i całej reszty) mogą być nieprawdziwe, ale
opowiadająca osoba może o tym nic wiedzieć, bo doskonale udało jej się siebie oszukać. Skoro zatem wiemy o ludzkiej motywacji
do prezentowania się w dobrym świetle oraz
nieświadomej skłonności do błędnego zapamiętywania i samooszukiwania się, niemądra
byłaby wiara w relacje liderów i innych ludzi bez dokładnego sprawdzenia faktów na
ich temat.
Dla jasności, problemem nie są same opowieści. Chip i Dan Heath zauważają, że opowieści są na ogół łatwiejsze do zapamiętania
i bardziej przekonujące niż chłodne statystyki. Problem leży w tym, że historie dotyczące przywódców i przywództwa są często
przesadzone lub całkiem wyssane z palca,
a słuchacze nie zadają sobie trudu, żeby je
sprawdzić.
Powyższym artykułem rozpoczynam cykl
tzw. walki z mitami, które w ostatnich latach
narosły wokół zarządzania, przywództwa
i biznesu. Już w kolejnym numerze poruszę
temat dotyczący doskonalenia i mierzenia
rzeczywistego wpływu liderów oraz konsekwencjom jakie towarzyszą nieodpowiednim
metodom stosowanych przez nich w organizacjach.

dr Leonard
Dajerling
Twardo stąpający po ziemi przedsiębiorca, naukowiec i ekspert w zakresie zarządzania projektami (w tym: badawczo-rozwojowe,
wysokiego ryzyka inwestycyjnego i prawne),
mapowania procesów BPMN 2.0, zarządzania zmianą oraz wykorzystania nowych technologii w automatyzacji. Obecnie doradza
i szkoli na poziomie executive. Wykładowca
akademicki na kierunku prawo oraz programu
EMBA. Kilkakrotnie nagradzany w kategorii na
najlepszego wykładowcę. Twórca pierwszych
na świecie studiów podyplomowych z obszaru no-code. Działa w obszarze szkoleniowym,
usług deweloperskich, funduszy inwestycyjnych i prawnych.
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Dlaczego agile jest
rozczarowaniem, a turkus
nie sprawdził się w biznesie?
Małgorzata Kusyk

Do napisania tego artykułu skłonił mnie
post Marcina Żmigrodzkiego, który pojawił
się na LinkedIn i burzliwa pod nim dyskusja.
Poniżej cytuję jego treść, a w dalszej części artykułu postaram się odpowiedzieć na
postawione w tytule pytanie.
„Raport Hype Cycle for Enterprise Architecture
2021 pokazuje, że agile poza IT oraz zwinne
zarządzanie projektami jest od roku w fazie
coraz większego rozczarowania. Sprawdziłem wersje tego raportu z poprzednich lat,
szczyt oczekiwań zdaniem Gartnera nastąpił
dwa-trzy lata temu. Jednocześnie na blogach
pojawia się sporo wpisów o rozczarowaniu
wdrażaniem agile w dużej skali. Już nie mówię
o Disciplined Agile, bo to na razie nie przebiło się na rynek, ale SAFe zdrowo obrywa od
praktyków. Dodatkowo zastanawiam się, jak
na modę na podejście zwinne poza IT wpłynie
ewentualna recesja i rosnące bezrobocie. Też
macie wrażenie, że coś się kończy i coś się zaczyna, cytując klasyka”?
Jeden z komentarzy Marcina: „Z kilku poniższych komentarzy wyłoniło mi się uzasadnienie, które sparafrazowałbym tak: Agile/
Scrum jest fajny, ale ludzie jeszcze nie dorośli”.
Choć to duże uproszczenie, to zgadzam się.
Wychowanym i wyedukowanym w systemie
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nagród i kar (transakcja), trudno nam odpuścić kontrolę i wejść na nowy poziom myślenia. Agile bazuje na przywództwie służebnym,
którego motorem jest motywacja wewnętrzna1, a współpraca wymaga fundamentu jakim
jest zaufanie. Zainteresowanym polecam
podcast Marty Niedźwiedzkiej na temat Jej
Wysokości Kontroli – cesarzowej wszystkich
kłopotów świata2.

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

Zanim zdefiniuję agile i turkus i odpowiem na
pytanie dlaczego nie da się ich wdrożyć stosując podejścia, które znamy z tradycyjnych
szkół biznesowych, spróbujmy zrozumieć
kontekst tych dwóch systemów myślenia.

Rozwój ludzkiej
świadomości
W latach 50. XX w. amerykański psycholog
Graves opracował podstawy spirali rozwoju

(ang. Spiral Dynamics), rozwiniętej następnie przez Becka, Cowana i Wilbera, na podstawie której Frederic Laloux wydał książkę:
Pracować inaczej, rozpowszechniając koncepcję „turkusowego zarządzania”. Laloux
stworzył też własny system kolorów do
oznaczania poziomów rozwoju.
Obecnie na świecie działa 5 typów organizacji, które różnią się systemem wartości. Jest to impulsywny czerwony (mafia),
konformistyczny bursztyn (niebieski wg
Gravesa, wojsko i kościół katolicki, publiczne szkoły, administracja), oranż osiągnięć,
zwany też pomarańczowym (większość firm
międzynarodowych, szkoły społeczne), pluralistyczny zielony (organizacje biznesowe
napędzane kulturą firmy – agile i lean oraz
niektóre organizacje non-profit) oraz autentyczny turkus (teal u Wilbera, a żółty wg
Gravesa). Każdy z nich ma swój styl przywództwa i to poziom przywódcy decyduje
o poziomie rozwoju organizacji. Na potrzeby
tego artykułu przybliżę tylko kilka z nich.
Cofnijmy się do czasów rewolucji przemysłowej, która wpłynęła na rozwój pomarańczowego paradygmatu myślenia, w którym
skuteczność zastąpiła moralność, a świat
jest postrzegany jako rynek pełen możliwości.
Musimy grać, aby wygrać, a wartością nad-

rzędną jest sukces. Liczy się materializm,
konsumpcja, wizerunek i pozycja. Lider jest
zdobywcą, a sensem życia jest zysk. Większość korporacji zorganizowana jest zgodnie
z tym światopoglądem – celem jest pokonanie konkurencji, osiąganie zysku i wzrostu,
a innowacja jest kluczem do sukcesu. Dla lidera ważny jest wynik oraz racjonalizm i nie
ma on zaufania do emocji.
Postmodernistyczna era wiedzy i informacji zapoczątkowała egalitarny i wspólnotowy
zielony, według którego otoczenie jest wolne od dogmatów, przyjazne dla człowieka,
w którym dzieli się swoimi doświadczeniami.
Nadrzędną wartością są ludzie, wspólnota,
uczucia i współdzielenie. Lider jest mediatorem, a sensem życia jest sprawa. Reprezentowany jest on w organizacjach zarządzanych
przez wartości, które koncentrują się na kulturze i upełnomocnieniu w celu osiągnięcia
nadzwyczajnej motywacji pracowników. Dla
lidera bardzo ważne są znaczenie i sens, promuje kulturę oraz wspólne wartości.
Autonomiczny żółty (turkus u Laloux) widzi świat jako zintegrowany system, podkreśla
elastyczność, a zmiana jest normą. Elastyczność, funkcjonalność, odpowiedzialność
i spontaniczność mają najwyższy priorytet.
Wartością nadrzędną jest proces. Liczą się
też wiedza, alternatywne rzeczywistości,
natura i własne reguły. Lider jest zorientowany na grupę, a sensem życia jest synergia.
Organizacje turkusowe charakteryzują trzy
podstawowe filary: ewolucyjny cel, pełnia
i samozarządzanie. Przywództwo jest rotacyjne – mówimy o samozwańczym liderze, który
pozostawia przestrzeń i włącza się okazyjnie.
To wizjoner, który stawia wyzwania, patrzy
w przyszłość i dobrze się komunikuje.
Żaden z etapów rozwoju nie jest ani lepszy
ani gorszy, gdyż każdy następny zintegrował
cechy i świadomość poprzednich. Na różnych
etapach i w różnych aspektach naszego życia, możemy być na odmiennych poziomach.
I tak na przykład w AgilePMO zdecydowaliśmy się funkcjonować zgodnie ze zwinnym
(zielonym) paradygmatem myślenia z wyjątkiem procesu podejmowania decyzji, który
w naszym przypadku ma charakter doradczy. Funkcjonując w samozarządzających
się zespołach, gdzie nie ma szefa, mamy do
czynienia z wolnością łapania okazji i samodzielnego podejmowania decyzji biorąc pod
uwagę opinie innych.
Każdy z nas może w swoim tempie przechodzić z etapu do etapu wtedy, kiedy jest
na to gotowy lub kiedy wyższy cel tego wymaga. „Określając na jakim poziomie jest dana

osoba, mówimy o tym, na jakim poziomie
zwykle przebywa w danej sferze swojego życia”
(Kirov, HR Business Partner, 2018).

Co to jest agile?
„Agile nie jest zestawem praktyk, procesów
czy metod. Agile to inny sposób myślenia
wspierany przez inny sposób pracy”.
Niestety wiele organizacji sprowadza
zwinność do metody prowadzenia projektu
lub rozwoju produktu, niezależnie od sytuacji,
a jak się nie sprawdzi, to pojawia się rozczarowanie.
Agile to nie proces, to stan umysłu, sposób myślenia, filozofia życia – bycie wspierającym, ufnym, otwartym, uczciwym,
spójnym, dostosowującym się.
Agile to budowanie relacji, współpraca
i zaangażowanie na wszystkich szczeblach,
włączając klienta, aktywna komunikacja,
a przede wszystkim transparentność. Ważna
jest perspektywa systemu – spróbuj zrozumieć, jak jedna rzecz wpłynie na inne, a nie
tylko ślepo dąż do sukcesu swojego zadania
czy projektu. Liczą się prostota i koncentracja na wartości – rób tylko to, co jest wartością dla klienta. Krótkie cykle umożliwiają
częstą i szybką informację zwrotną, co daje
możliwość częstego wprowadzania zmian.
Dzięki tolerancji na niewiadomą otwierasz się
na nowe możliwości, a to wpływa na wzrost
innowacyjności. Agile pozwala na eksperymentowanie i naukę na błędach, umożliwiając rozwój i dostosowanie.
To wszystko jest jednak możliwe wyłącznie, gdy sobie nawzajem ufamy. Zaufanie
kształtuje właściwe relacje międzyludzkie,
ułatwia porozumiewanie się i sprzyja współpracy przy realizacji wspólnych celów.

Co z tym turkusem?
Po pierwsze zaufanie.

„Turkusowi przywódcy muszą zaufać
dwukrotnie, zrezygnować z efektu skali
na rzecz nieokiełznanej motywacji oraz
zapomnieć o iluzji, że stanowiska sztabowe dają kontrolę”.
~ Frederic Laloux

Turkus nastąpi wtedy, gdy ujarzmimy nasze ego, kiedy jego lęki, pragnienia i ambicje
przestaną rządzić naszym życiem. Kiedy
osiągniemy poczucie obfitości i zmniejszymy
naszą potrzebę kontrolowania ludzi i wydarzeń, każdą porażkę i nieprzewidywane
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wydarzenie przyjmiemy jako szansę rozwoju.
Niestety „Jej Wysokość Kontrola – cesarzowa wszystkich kłopotów świata” ma się całkiem dobrze w biznesie.
Jak słusznie Marcin zauważył: „Decydenci
mają dużą potrzebę kontroli. (...) decydenci
lubią, gdy biznes rozwija się w rytmie przewidywalnych czasowo kroków (time-paced)”.
Podsumowując, do zmiany nie można
nikogo zmusić, dlatego tak trudno zmienia
się organizacje na poziomie ludzkim, czyli
zmiany sposobu myślenia. Zmiana wymaga
wielkiej odwagi, uwolnienia się od starych
przekonań i eksperymentowania z nową
wizją rzeczywistości. Nie ma więc jednego
słusznego rozwiązania, a agile czy turkus jest
jednym z wielu i nie zawsze najlepszym wyborem.
Podsumował to jeden z uczestników dyskusji: „Scrum obnaża także wady dużych typu
enterprise organizacji. Stąd bardzo szybko
wraca się do starego mindsetu. Żeby Scrum
działał, organizacja musi chcieć się zmienić.
Jeśli nie ma wewnętrznego bodźca do zmiany, to najlepszy agile coach może nie poradzić.
Zmiany są bolesne, wymagają odwagi i determinacji, a tego jest brak. Żeby było ciekawiej, to enterprise nie wsłuchują się w siebie,
ale zlecają ‚ekspertom’ analizy, aby im podali
co dla nich jest najlepsze. Sprzeczność sama
w sobie…”
1. https://agilepmo.pl/motywacja-wewnetrzna/
2. https://niedzwiecka.net/pdcst/kontrola-i-na-co-ci-ona/

Małgorzata
Kusyk
Pasjonatka zarządzania projektami z ponad
20-letnim doświadczeniem w globalnych
projektach i programach w różnych sektorach
i branżach. Ambasadorka zwinności i turkusu,
mentorka, trenerka biznesu i społeczniczka.
Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne
i zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordynatorka merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego, twórczyni innowacyjnych programów
szkoleniowych i rozwiązań biznesowych z zakresu zarządzania projektami, zespołami i organizacjami oraz przywództwa takich jak Akademia Transition Managera oraz współtwórczyni
Akademii Zwinnej Liderki, Akademii Zwinnego
Przywództwa. Wyróżniona tytułem „Strong
Women in IT 2019” oraz „Strong Women in IT
2021 – Global Edition”.
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Embody Emotional and Social
Intelligence
Agnieszka Gasperini
It’s been well established that social and
emotional intelligence are vital for satisfaction and success in virtually every area
of life. Social and emotional intelligence
surpass IQ in their impact on career success, satisfaction with personal intimacy,
community impact, parenting, educational achievement... you name it.
In 2003, researchers in psychology and
neurobiology demonstrated a relationship
between embodied self awareness and emotional intelligence, showing that people who
had brain lesions that interfered with their
ability to feel subtle sensations had lower
emotional intelligence than counterparts
who had brain lesions elsewhere. In other
words, the emotional intelligence you need
to succeed is directly tied to your capacity
to be aware of the subtle internal sensations happening all day, every day. The more
deeply you explore this topic, the more you
come to see how very specific personal
qualities — confidence, integrity, decisiveness, follow-through, the ability to resolve
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conflict, and many more — all emerge from
deepening embodied intelligence. As you
strengthen your social and emotional sense
organ, you become smarter at the things that
matter most in life.
Your brain is your social and emotional
sense organ because evolutionary pressures made it so. Starting with the emphasis
on sensation and motion in the earthworm
brain—an emphasis that our own spinal
cord replicates and expands upon—the brain
evolved to optimize access to safety (brainstem), connection (limbic system), and social
status, or what we might refer to as dignity
or respect (cerebral cortex).
Our brain captures the strategies that work
to keep us as safe, connected, and respected
as possible in our early life environment, and
then puts those behaviors on autopilot. Just
like getting the spoon to your mouth.
Because you take your body with you
everywhere you go, writing about body,
brain, and behavior means writing about
life in all its dimensions. Psychologists argue about which human abilities are social

and which are emotional. The two domains
intermingle, just as the brain’s social real estate overlaps with its emotional centers. “All
emotions are social”.
Emotional intelligence is a skill that
refers to one’s ability to understand, process, and express one’s feelings, as well
as recognise and be able to engage with
the feelings of others.
Social intelligence / social awareness
refers to a spectrum that runs from instantaneously sensing another’s inner
state, to understanding her feelings and
thoughts, to “getting” complicated social situations.
Body intelligence is about how aware
you are of your body (body awareness),
what you know about your body (body
knowledge), and what you actually do for
and with your body (body engagement).

Because of the way our sensory perception is
tied to the emotional and social parts of our

brain, strengthening embodied self-awareness has a wide range of benefits. Training
to increase embodied self-awareness can
help you align with a sense of purpose and
meaning, make a bigger contribution, experience more satisfying connections with others, find the courage and composure to face
down challenges, and step into more powerful and authentic leadership. You can come
to embody the kind of social and emotional
intelligence that is critical for success in life
and leadership. Thanks to Daniel Goleman’s
groundbreaking work popularizing emotional
intelligence, it is now common knowledge
that your EQ has a far greater impact on your
success in professional and personal life than
your IQ.
Each one of us has embodied our own
unique set of associations, which emerge
out of the culture we live in, the activities
we take on, and our early relationships. So, it
turns out it’s not just your brain that’s your
social and emotional sense organ. It’s your
entire body.

Your Body is Your Social
and Emotional Sense
Organ
If your body plays such an important role in
the outcomes of your life, then it would be
wise to learn something about three classes
of embodied perception:
Exteroception
That class of sensation, known as exteroception, encompasses the familiar five
senses of sight, sound, smell, taste, and
touch. These senses take in information
from our surroundings. Because the world
around us changes unpredictably, the nerves
that travel from our exteroceptive sense receptors to our brains are especially large and
fast. This makes it easy – practically instantaneous, even – for you to sit up and take
notice when a loud sound suddenly catches
your attention. It’s biologically adaptive for
us to perceive and quickly respond to changing external circumstances, so nature has
evolved a way for us to easily do that.
Interoception
Interoception is essentially the inverse of
exteroception. It’s the term scientists use
for your internal visceral experience. Interoceptive nerve cells are smaller and slower
than their exteroceptive cousins. Exteroceptive nerves equip you to act quickly the in-

teroceptive class of sensations can be divvied
up as well. Your heart, gut, lungs, skin, and
connective tissue all provide unique signals
to the brain about your internal state. These
are the five internal senses of your social and
emotional sense organ.
Interoception is as vital to our daily life as
exteroception, and yet most of us operate
completely unaware of it. That’s partly by
design, and partly by convention. Biologically, our interoceptive senses are designed
to be on autopilot as much as possible. This
frees up attention for other things: poetry,
sports, science. It also allows our bodies to
maintain a healthy homeostasis without our
conscious involvement. But conventionally,
we don’t put much stock in our interoceptive
senses. We spend years – often decades – in
school honing our skills of logic and reason.
Whereas proprioception is about where your
body is in space, interoception is about how
your body feels.
Proprioception
Proprioception, a third class of sensory experience, encompasses your sense of balance
and tells you where your body is in space.
It also encompasses the nerves in fascia, as
well as specialized nerve cells in your muscles. Combined, all of these inputs tell you
where your body is in space, without your
having to so much as think about it. Proprioception is often called “The sixth sense” –
the 5 others being seeing, hearing, smelling,
tasting and touching. This sixth sense helps
us to know where we are and what to do
with our bodies at any given time.
Life is constant improvisation and so
is dance. Dancing helps you broaden your
movement repertoire and your mind. It
makes your back and your neurons more flexible and enhances your problem-solving skills.

Fig. 1. Proprioception and interoception
Source: Susan McCullay, susanmcculley.com
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Exteroception includes sight, sound,
smell, taste, touch.
Interoception involves the heart, lungs,
gut, skin, and fascia.
Proprioception involves the inner ear,
specialized muscle cells, and fascia.

Your brain’s ability for neuroplasticity – that
is the ability to form new connections – will
be firing up the engines to make you mentally fit for the future. Just keep dancing…
Perhaps important benefit of developing interoceptive skills is that good interoceptive
awareness creates a stronger sense of
identity – the interoceptors interface with
a brain region – the insula – which plays an
important role in our sense of self. As you improve interoception, you improve your sense
of self. As you improve your sense of self, you
get clearer about the meaning and purpose of
your life. Think of it this way – if you know
how you feel, you know who you are, if you
know who you are, you know what to do.

Agnieszka
Maria
Gasperini
Agnieszka is an energetic multi-lingual business consultant, trainer and mentor with
over 20 years’ international experience in the
project management profession. She is a very
creative leadership coach who use innovative
skills to support clients in designing and delivering leadership skills courses together with
coaching sessions. She has a long experience
in working with clients from private, public
and academic organisations. Her strong interpersonal and communication skills allow her to
build very good relations with clients across
all levels and in different languages due to her
fluency in English, Spanish, Italian, Polish and
conversational German and Russian. Agnieszka
has delivered successful complex programmes
across Europe and USA, Latin America and
Australia. Agnieszka is serving as Director for
PMI Global BoD (2021-2023). Agnieszka is the
author of her unique leadership program around
Body Intelligence that combines leadership
and argentinian tango dance: leadertango.com
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Citizen Development –
czas na Hyper-Agile!
Krótkie wprowadzenie do nowej metodyki PMI
Aleksandra Dajerling
Założę się, że chociaż raz przeszła Wam
przez głowę myśl o pracy w IT. Możliwość
ciągłego rozwoju oraz zarobki kuszą coraz
szersze grono osób. Wraz z rozwojem technologicznym i innowacjami zachodzącymi
w szybkim tempie, specjaliści IT są bardziej
poszukiwani niż kiedykolwiek wcześniej.
Przebranżowienie nie jest proste: chcesz zostać programistą, czeka Cię wiele lat nauki
i ciągłego doskonalenia umiejętności. Podobnie rola Scrum Mastera zmieniła się w ciągu
ostatnich lat, należy wykazać niemałe doświadczenie. Często spotykam się z pytaniami w jakie umiejętności warto inwestować,
który kierunek studiów wybrać? Osoby mające 30-40 lat chcą na „nowo” pokierować
swoją karierą i pytają, jak się przebranżowić,
aby dostosować się do obecnych realiów.
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Powyższe pytania są jak najbardziej zasadne ze względu na postępująca automatyzację, która przyspieszyła wskutek pandemii
COVID-19, pracę zdalną, wzrost gig economy
oraz popularności kursów online. Według
Światowego Forum Ekonomicznego ponad
1 miliard ludzi będzie musiało przekwalifikować się w ciągu następnej dekady w wyniku
postępu technologicznego. Jednocześnie
zgodnie z FTI Consulting, 86% decydentów
IT twierdzi, że zbyt mała liczba programistów
stanowi wyzwanie dla cyfrowej transformacji
biznesu. Firma Forrester szacuje, że do 2024
r. w samych Stanach Zjednoczonych zacznie
brakować 500 000 programistów. Obecnie
widzimy toczącą się walkę o talenty techniczne. Pracodawcy, którzy nie będą potrafili
odpowiedzieć na oczekiwania pracowników
względem preferowanych form pracy mogą

spodziewać się ich straty. Trend ten jest już
widoczny w USA w tzw. wielkiej rezygnacji
pracowników. Wszystko to sprawia, że dotychczasowe prowadzenie biznesu i działalności edukacyjnej przestają być adekwatne,
co stwarza potrzebę stworzenia nowych
sposobów pracy, stylu przywództwa i budowania relacji.
Już od dawna PMI dostarcza najlepszych
praktyk pomagając profesjonalistom zarządzania projektami w rozwijaniu umiejętności.
Mając na uwadze obecne zmiany zaktualizowany został Trójkąt Talentów PMI (ang.
PMI Talent Triangle) dostosowany do
potrzeb dzisiejszego świata, jak i również
do rozszerzonego grona profesjonalistów,
którzy w świecie gospodarki opartej na projektach (ang. Project Economy) i wiedzy
technicznej potrzebują doskonalenia umie-

Rys. 1. Ewolucja Trójkąta Talentów PMI
Źródło: https://www.pmi.org/learning/training-development/talent-triangle

jętności (ang. tech-driven knowledge economy).

Dołącz do rewolucji
obywatelskiej!
Obecne tempo prowadzenia biznesu wymaga maksymalnego wykorzystania technologii.
Automatyzacja, Machine Learning i Artificial
Intelligence (AI) wyeliminowały dużo złożoności, dzięki czemu z zaawansowanych
technologii mogą korzystać wszyscy bez
potrzeby wiedzy w jaki sposób działa. Citizen Development, czyli wschodzący ruch
platform Low-Code (platformy niskokodowe)
i No-Code (platformy bezkodowe) – LCNC –
jest jednym z najważniejszych czynników
przyspieszających transformację cyfrową.
Umożliwiają każdemu tworzenie aplikacji
bez potrzeby i umiejętności kodowania
(lub z niewielką ilością kodowania przy
platformach Low-Code). Wykorzystanie
LCNC umożliwia minimalizowanie wąskich
gardeł w procesie tworzenia rozwiązań. Usługi i produkty dostarczane są szybciej i mniejszym kosztem. Stwarza to nowe możliwości
rozwoju kariery, demokratyzuje dostęp do
technologii dla osób spoza IT. Gartner przewiduje, że do 2023 r. liczba Citizen Developerów, czyli specjalistów projektujących
profesjonalne programy i aplikacje bez potrzeby programowania, będzie czterokrotnie
wyższa niż w przypadku profesjonalnych programistów.
To dobra wiadomość dla osób poszukujących pracy i możliwości rozwoju – dostępny
jest szeroki wachlarz ofert pracy, aby zaspokoić zainteresowania i talenty. Z LCNC mogą
korzystać przedstawiciele każdej profesji,
bez potrzeby wykształcenia w IT: marketingowiec, project manager, analityk biznesowy, nauczyciel, pracownik HR, weterynarz,
dietetyk, konsultant biznesowy. Wszyscy ci
którzy chcą usprawniać pracę i przekształ-

cać pomysły w rzeczywistość. Czy to nie
rewolucyjne?

Co PMI ma z tym
wspólnego?
Szacuje się, że do 2030 r. zostanie zaprojektowanych 500 mln aplikacji, z czego 400
mln w technologii LCNC. Powyższe dane
dotyczące popularności platform LCNC przy
jednoczesnym braku standardów i metod,
które pozwalałyby na bezpieczne tworzenie
i skalowanie aplikacji, jasno wskazały na
rodzącą potrzebę ich opracowania. Dlatego
PMI wraz z czołowymi decydentami świata
IT i biznesu stworzył pierwszą na świecie
metodykę oraz ramy postępowań, które można zastosować do tworzenia aplikacji dopasowanych do potrzeb organizacji, niezależnie
od dostawcy LCNC. Wskazówki i dobre praktyki zostały zawarte w przewodniku Citizen
Development: The Handbook for Creators and
Changemakers oraz w certyfikowanych kursach PMI Citizen Developer Practitioner i PMI
Citizen Developer Business Architect.
Ponadto PMI uważa Project Managerów
za „twórców zmian” (ang. Changemakers), którzy mając odpowiednie umiejętności i kwalifikacje w obszarze LCNC, mogą efektywniej
pomagać swoim organizacjom w transformacji technologicznej i skalowaniu wyników.

Role w metodyce
Opracowane standardy w ramach Citizen
Development: The Handbook for Creators and
Changemakers są przeznaczone dla każdego,
kto chce przekształcić pomysły w rzeczywistość. W szczególności dla organizacji i osób,
które widzą możliwości zmiany i doskonalenia własnej pracy, gdzie szybkość i czas wprowadzenia produktów na rynek są kluczowe.
W ramach metodyki wyodrębniono trzy
główne grupy, które umożliwiają rozwój Ci-
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tizen Development: praktycy, architekci
i stratedzy.
• Practitioners (Praktycy) – to Citizen
Developerzy, którzy do tworzenia nowych
aplikacji używają nowoczesnych platform
LCNC, są odpowiedzialni za pracę operacyjną, tj. tworzą aplikacje i korzystają
z nich w codziennej pracy.
• Business Architects (Architekci Biznesowi) – zarządzają zespołami Citizen
Deweloperów, procesem zarządzania
i współpracą między interesariuszami w IT
i biznesie. Ułatwiają dostęp do odpowiednich narzędzi i metod. Mogą pochodzić
z działu IT, być Agile Coachami, Product
Ownerami, Project Managerami.
• Strategists (Stratedzy) – zarządzają i kierują tworzeniem środowiska operacyjnego,
które umożliwia rozwój Citizen Developmentu, wprowadzają praktyki kulturowe,
które sprzyjają skalowaniu rozwoju oraz
napędzają transformację organizacyjną
poprzez wykorzystanie LCNC. Zazwyczaj
są członkami wyższego kierownictwa.

Budowa metodyki
Szybkość, z jaką aplikacje mogą być tworzone, wymaga zastosowania odpowiedniej
struktury oraz sposobów pracy, które pomogą w bezpiecznym dostarczaniu projektów.
Omawiana metodyka składa się z pięciu
elementów tworzących tzw. Citizen Development Canvas (patrz Rys. 2), której
zastosowanie pozwala budować, zarządzać
oraz skalować Citizen Development na całą
organizację. W komponentach Project Delivery oraz Capability Development znajdują
się wytyczne pozwalające wyposażyć Citizen
Developera w kompetencje, które pozwolą
mu z sukcesem projektować oraz tworzyć
zaawansowane aplikacje. Natomiast komponenty Operating Model i Organization
Aligment dotyczą zarządzania i skalowania
Citizen Developmentem w organizacji przez
Biznes Architektów i Strategów.
Project Delivery wyjaśnia czym jest
Hyper-Agile SDLC: cykl życia dostarczania oprogramowania opartego na zasadach
zwinnego zarządzania, jego zastosowanie
pozwala na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie aplikacji, dostosowanych do inicjatyw
Citizen Development. Do generowania pomysłów służy Ideation 2.0, czyli metoda łącząca burzę mózgów z tworzeniem aplikacji
w czasie rzeczywistym. W zależności od
ryzyka i złożoności projektu, aplikacje mogą
być tworzone samodzielnie przez Citizen
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Rys. 2. Citizen Development Canvas
Źródło: Citizen Development: The Handbook for Creators and Changemakers

Developerów bądź ze wsparciem działu IT, co
jest definiowane w Suitability Assesment.

Rys. 3. Hyper-Agile SDLC Paths
Źródło: www.pmi.org

Capability Development obejmuje następujące elementy: Business Analysis and
Design (w jaki sposób projektować aplikacje),
Enterprise Risk Requirements (skupia się
na wymaganiach funkcjonalnych i niefunkcjonalnych aplikacji), Application Development (obejmuje kroki związane z zebraniem
wszystkich informacji w poprzednich modułach i wykorzystaniem ich do zaprojektowania
i rozwoju aplikacji, a następnie pomyślnego
wdrożenia).
Trzeci komponent stanowi Operating Model. Jego celem jest przedstawienie struktury
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organizacyjnej, ról i obowiązków w zespołach, gdyż wprowadzenie Citizen Developmentu niewątpliwie wpłynie na sposób w jaki
działa organizacja. Przedstawione zostaną
Competency Center, Community of Practice
oraz hybrydowe modele pracy operacyjnej.
W ramach metodyki udzielane są wskazówki
jak Architekci Biznesowi mają: zarządzać zespołami Citizen Developerów, zmianą, wprowadzać kulturę organizacyjną pozwalającą na
działanie zespołów oraz dalsze skalowanie.
Czwartym komponentem jest Organization Alignment. Dowiemy się z niego w jaki
sposób zarządzać zmianą, interesariuszami,
kreować kulturę nastawioną na skalowanie,
tworzyć współpracę IT ze środowiskiem Citizen Developerów w celu wzajemnego zrozumienia potrzeb i odpowiedzialności oraz
w jaki sposób mierzyć wartość stworzoną
przez projekty Citizen Developerów.
Ostatnim, piątym komponentem jest Citizen Development Maturity Model. Opisuje sposoby pracy, procesy organizacyjne
i struktury charakteryzujące poszczególne
fazy dojrzałości. Etap Discovery to pierwsza styczność z Citizen Developmentem,
od doświadczeń z nim związanych zależy
jego dalszy rozwój w organizacji. Na etapie
Experimentation, Citizen Development rozwija się do osiągnięcia tzw. masy krytycznej,
czyli punktu, w którym zostaje formalnie

zatwierdzony przez organizację. Kluczową
rolę odgrywają tu Citizen Developerzy, którzy poprzez dostarczane aplikacje, tworzą ich
potencjał na poziomie operacyjnym. W trzecim etapie ̶ Adoption ̶ Citizen Development
jest już formalnie umocowany w organizacji
i zaczyna być postrzegany jako kluczowy
czynnik cyfrowej transformacji. Na etapie
Scaling, współtworzone jest środowisko
sprzyjające i tworzące kulturę ciągłych innowacji. Pełna dojrzałość zostaje osiągnięta
w fazie Innovation, gdzie Citizen Development jest w centrum kultury organizacyjnej
w pełni zintegrowany ze strategią biznesową.
Na tym etapie innowacja i transformacja cyfrowa osiągnęła szeroką skalę.
Zastosowanie powyższych faz pozwala
oceniać na jakim etapie dojrzałości są organizacje, co umożliwia dalszą diagnozę i usuwanie potencjalnych przeszkód. Platformy
LCNC, jak każda rewolucyjna technologia
(ang. distruptive technology), wiążą ze sobą
ryzyka, które źle zastosowane mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. Zaznaczyć
należy, że odpowiednio wdrożony Citizen
Development stwarza szerokie możliwości
tworzenia wartości. Dlatego w kolejnych artykułach na łamach Strefy PMI będę chciała
bardziej szczegółowo przedstawić poszczególne aspekty Citizen Development w oparciu o metodykę PMI.

Aleksandra
Dajerling
Certyfikowany PMP®, PMI Citizen Developer
Practitioner & Business Architect, Risk Manager. Aktywnie wspiera rozwój dobrych praktyk
zarządzania projektami w Polsce i na świecie.
Entuzjastka Life-Long Learning. Posiada bogate doświadczenie w środowisku międzynarodowym. Współpracowała z organizacjami
z Europy, Azji oraz obu Ameryk, a w przeszłości
mieszkała w Turcji i Wielkiej Brytanii. Uwielbia
podróżować, poznawać historię i obyczaje innych kultur, w szczególności regionów Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.
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Identyfikacja potrzeb projektu
a zarządzanie interesariuszami
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. XXII
Ada Grzenkowicz
Interesariusze w projekcie są najważniejsi, ale czy każdy w takim samym stopniu?
Czy musimy brać pod uwagę wszystkich?
Jak efektywnie i dobrze nimi zarządzać?
Tym razem na warsztat biorę właśnie zarządzanie interesariuszami i narzędzia,
które mogą nam pomóc w codziennej
pracy.
Praca, czy to Project Managera w klasycznym projekcie, czy też Product Ownera czy
nawet Scrum Mastera w inicjatywach prowadzonych zwinnie w dużej mierze opiera się
na komunikacji i zarządzaniu interesariuszami. Pracując zarówno w zwinnych jak i kaskadowych projektach zauważam, że to właśnie
ten aspekt jest najtrudniejszy i najbardziej
czasochłonny. Wymaga od nas doskonałej komunikacji, łatwości w nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji, ale też odpowied-

niemu reagowaniu zwłaszcza w momentach
kryzysowych. Od kilku lat zauważalny jest
trend, w szczególności jeśli zwrócimy się
ku zwinnym podejściom, gdzie bardzo duży
nacisk kładzie się na potrzeby i zadowolenie klienta. Firmy jak grzyby po deszczu
promują kliento-centryczne podejście. Czy
rzeczywiście jest to słuszne podejście i jakie
mogą na nas czyhać pułapki moglibyśmy podebatować sobie innym razem. Teraz jednak
skoncentrujmy się na właściwej identyfikacji
i zarządzaniu interesariuszami oraz narzędziach, jakie mogą nam w tym pomóc.

Identyfikacja i analiza
interesariuszy
A Guide to the Project Management Body
of Knowledge definiuje, że interesariuszem
jest każda osoba, która może mieć wpływ
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na nasz projekt lub taka, która nawet w najmniejszym stopniu czuje, że rezultat projektu
na nią wpływa. Pierwszym krokiem jakiego
musimy dokonać na początku każdej nowej
inicjatywy jest identyfikacja interesariuszy. W przypadku długotrwałych inicjatyw,
prowadzonych kilka lat, pamiętajmy także
o regularnym przeglądzie i aktualizacji listy
interesariuszy.
Do identyfikacji polecam stosowanie takich narzędzi jak wywiady czy ankiety. Warto
zacząć od zadania sobie i zespołowi (jeśli już
go mamy) następujących pytań:
• Na kogo/na jakie grupy będzie miał wpływ
rezultat projektu?
• Kto jest bezpośrednim, a kto pośrednim
odbiorcą projektu?
• Kto będzie odpowiedzialny (Responsible
oraz Accountable) za projekt?
• Kto będzie decyzyjny w projekcie?
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• Kto może wspierać, a kto zagrażać realizacji projektu?
• Kto do tej pory był zaangażowany w podobne inicjatywy?
• Kto jest bezpośrednim, a kto pośrednim
odbiorcą projektu?
Mając listę osób możemy ją sobie pogrupować, co ułatwi nam znacząco kolejny
krok, czyli analizę naszych interesariuszy.
Najłatwiejszym sposobem jest wykonanie
matrycy (Rys. 1.), która pomoże nam w pogrupowaniu i ustaleniu strategii na zarzadzanie interesariuszami.

Dbaj
o zadowolenie

Monitoruj

Angażuj
i aktywnie
dbaj

Informuj

Rys. 1. Macierz analizy interesariuszy

Analizując dwa główne czynniki, czyli zainteresowanie oraz wpływ, jaki mają poszczególne osoby lub grupy na nasz projekt,
możemy z łatwością ustalić strategię zarządzania i tak osoby, które mają:
• duży wpływ i są bardzo zainteresowane
projektem – trzymamy blisko, angażujemy w pełni, dbając tym samym o ich zadowolenie;
• duży wpływ i małe zainteresowanie –
kładziemy na zadowolenie tej grupy, pil-

nując przy tym aby ich nie zniechęcić albo
nie przesadzić z ilością informacji;
• mały wpływ i są bardzo zainteresowane – takich interesariuszy na bieżąco
informujemy, dbając o przekaz i poziom
informacji w zależności od potrzeb. Najczęściej osoby z tej kategorii mogą być
bardzo pomocne jeśli chodzi o wspieranie
nas informacjami i specjalistyczną wiedzą
jaką posiadają;
• mały wpływ i są mało lub w ogóle niezainteresowani – taką grupę monitorujemy,
ale nie ignorujemy jej kompletnie.
Poza matrycą powinniśmy również, w miarę
możliwości ustalić z naszymi interesariuszami decyzyjność, komunikację, częstotliwość
i sposób w jaki będziemy współpracować.
Warto zwrócić uwagę na to, kto będzie odpowiadał za jakie osoby, jakie decyzje możemy podejmować samodzielnie z zespołem,
a jakie mogą inne grupy, na przykład komitet
sterujący. Bardzo ważnym czynnikiem, który
może znacząco wpłynąć na nasz projekt są
motywacje i emocjonalny stosunek do naszego projektu. Nie zapominajmy zwłaszcza
o tych, którzy być może nie są przychylnie
nastawieni do naszej realizacji lub wprost
będą chcieli nam zagrozić bojkotując nasze
działania. Warto zawsze zadać sobie pytanie, co musimy zrobić aby zmienić podejście
negatywnie nastawionych interesariuszy by
stało się co najmniej neutralne.
Następnym, bardzo popularnym narzędziem często wykorzystywanym w zarządzaniu ludźmi mniej lub bardziej zainteresowanymi i wpływającymi na nasz projekt jest
macierz odpowiedzialności RACI, czyli Responsible, Accountable, Consulted, Informed
(z ang. RACI – Odpowiedzialny, Skonsulto-

wany, Poinformowany). W polskim tłumaczeniu zarówno ‘responsible’ jak i ‘accountable’
oznacza być odpowiedzialnym, jednak w tym
przypadku pamiętajmy, że to pierwsze pojęcie oznacza osobę lub osoby wykonujące
pracę, a drugie oznacza finalną akceptację,
odbiór konkretnej części lub zadania. Zatem ‘accountable’ może być jedna osoba. Istnieje również kilka innych modyfikacji RACI,
np. PARIS (Participant, Accountable, Reviewer, Input, Sign-off), RACIS (S na końcu to
Supported), albo RACI+F (gdzie F to Facilitates). Matryca RACI w mniejszych zespołach,
na przykład scrumowych niekoniecznie będzie nam potrzebna, jednak gdy już przyjdzie
nam zająć się większą inicjatywą, wówczas
może ona nam zdecydowanie ułatwić pracę.

Dbanie o relacje
O interesariuszy, zwłaszcza kluczowych
należy dbać, spełniać ich oczekiwania, angażować i zarządzać w trakcie całego cyklu realizacji projektu. Im więcej będziemy
o nich wiedzieć, jak dobrze poznamy ich
oczekiwania na początku, tym lepiej będzie
nam się układała współpraca. Do tego tematu musimy podejść bardzo skrupulatnie,
bo od zaangażowania tych, którzy mają największy wpływ, zależy sukces naszej inicjatywy. Kluczowi zwłaszcza mogą być ci mający
wiedzę na temat tego, co mamy wykonać
i posiadający wizję ostatecznego produktu.
To ich powinniśmy dołączać na wczesnych
etapach i skrupulatnie zbierać wymagania
i oczekiwania tej grupy. Przydatne mogą być
narzędzia pomagające w zbieraniu funkcjonalności lub tworzeniu wizji produktu.
Angażując od samego początku zwiększamy swoją szansę na sukces. Pragnę polecić

Project
Manager

Project
Sponsor

Test
Manager

Testers

Developers

Project Charter

R

A

C

I

I

Budget

A

C
A

R

R

Defect resolution
Release plan
Status reporting

I
C

I

R, A

C

R

R, A

I

C

C

C

…

R – Responsible

A – Accountable

C – Consulted

Tab. 1. Przykładowa matryca RACI.
Źródło: opracowanie własne.
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I – Informed

Wam kilka ćwiczeń, które zdecydowanie
warto zrealizować ze swoimi najważniejszymi interesariuszami. Na początek kilkuminutowe zadanie pomagające określić wizję lub
finalny efekt naszego projektu. Nagłówek
gazety to zadanie na dosłownie parę minut,
jeśli to możliwe, wykonywane w trakcie jednego, wspólnego spotkania, ale można też
zrobić to wcześniej jako przygotowanie do
większego warsztatu. Prosimy uczestników
o wymyślenie tytułu (nagłówka) artykułu,
jaki chciałby zobaczyć w prasie po zakończonym projekcie. Cel to chwytliwy tytuł,
który przyciągnie czytelnika do zapoznania
się z treścią. Dodatkowo możemy również
poprosić, aby każdy napisał 3-4 zdania wstępu, które opiszą najważniejsze, wyróżniające
czynniki, innowacyjne funkcjonalności czy
też po prostu co takiego powoduje, że efekt
końcowy naszego projektu czyni nas lepszym od konkurencji.
Modyfikacją tego ćwiczenia może być
Pocztówka z przyszłości. Rozdajemy każdemu pocztówkę, możemy wybrać jakiś
ciekawy motyw przewodni i prosimy, by
każdy napisał do siebie kartkę z przyszłości,
opisując na niej jak będzie wyglądać nasza
praca lub firma gdy ukończymy projekt, jak
wpłynie on na nasze funkcjonowanie w nieco bardziej odleglej przyszłości, na przykład
za 5 lat.
Opakowanie produktu to inne zadanie,
które pomoże nam zaangażować interesariuszy. To zabawa, którą najlepiej przeprowadzić osobiście podczas fizycznego spotkania.
Potrzebujemy kilka kartonów, kolorowy papier, nożyczki, markery, przydatne mogą być
też inne artykuły papiernicze (ogranicza nas
tylko wyobraźnia). Prosimy aby w grupach
uczestnicy porozmawiali o finalnym produkcie, a potem nawiązując do rozmowy przygotowali opakowanie dla niego. Po 20-30
minutach prosimy, aby każdy zespół przedstawił finalne pudełko i wyjaśnił znaczenie
elementów, jakie na nim umieścił.
90-minutowy prototyp to angażujące
i bardzo ciekawe ćwiczenie, które, jak sama
nazwa wskazuje, trwa 1,5 godziny i pozwala nam na wykonanie prototypu produktu, jaki chcemy stworzyć. Nadaje się ono
najlepiej do aplikacji bądź systemów, jakie
chcemy oferować naszym klientom. Przed
spotkaniem prosimy, aby każdy zainstalował na swoim telefonie aplikację POP App
i krótko zapoznał się z jej funkcjonalnościami. W trakcie spotkania zaznaczamy, jaki
jest cel tworzonego prototypu, na przykład
w oparciu o konkretną wizję produktu jeśli

już ją mamy, ale może być to równie dobrze
szersze podejście, podczas którego chcemy
zebrać więcej pomysłów na nowe systemy
lub aplikacje dla naszych klientów. Prosimy
zaproszonych by stworzyli kilkuosobowe
zespoły i weryfikujemy czy w każdym z nich
jest co najmniej jedna osoba z zainstalowaną aplikacją. Po około 10-15 minutach wstępu i ustaleniu konkretnego celu spotkania
zespoły przechodzą do pierwszej fazy koncepcyjnej, w trakcie której dyskutują i notują usługi cyfrowe, jakie chcieliby wdrożyć.
Może być to cała aplikacja, ale nie musi,
chcemy aby przez kolejny kwadrans zespoły ustaliły na czym najbardziej chciałyby się
skupić. Po tym etapie prosimy, aby przez następne 15 minut każdy zespół przygotował
minimum 4 narysowane na kartkach papieru
ekrany widoku aplikacji, z uwzględnieniem
funkcjonalności jakie powinny znajdować
się na poszczególnym ekranie. Prosimy żeby
skupili się na przyciskach jakie powinny się
pojawić w prawdziwej aplikacji i również je
uzgodnili na swoich rysunkach. Gotowym
obrazkom robimy zdjęcia telefonem, ładujemy do aplikacji POP App i tam przez kolejnych kilka minut przygotowujemy swoje
prototypy. Na zakończenie przedstawiamy
wyniki swojej pracy i omawiamy główne założenia, funkcjonalności, na jakich się skupiliśmy i dyskutujemy o finalnym kształcie
produktu. Poza świetną zabawą uczestnicy warsztatu w krótkim czasie są w stanie
uzgodnić najważniejsze wymagania dla produktu, a tym samym ustalić priorytety. Ćwiczenie to bardzo angażuje zaproszonych,
a tym samym łatwiej o ich atencję w przyszłości, bo na pewno będą żywo zainteresowani postępami prac, co może nam ułatwić
współpracę.

Poza wyżej wymienionymi narzędziami, korzystać możemy z innych form przydatnych
w angażowaniu interesariuszy. Nie powinniśmy zapominać o bardziej klasycznych metodach zarzadzania interesariuszami, takich jak
spotkania statusowe, wysyłanie regularnych
raportów o postępach prac, rozsyłanie ankiet, sesje planistyczne czy regularne demo.
Dobór narzędzi musi być zawsze dostosowany do otoczenia w jakim przyszło nam pracować i do potrzeb współpracowników.

Angażuj
niezaangażowanych
Zapraszaj na spotkania i warsztaty, informuj
o postępach prac. Dbaj o to by zainteresowani wiedzieli co dzieje się wokół inicjatywy,
którą prowadzisz. Angażuj tych, których potrzebujesz poprzez regularne informowanie
i konkretne pytania. Bądź też asertywny,
kiedy trzeba, nie bój się odmawiać, zwłaszcza kiedy na twój projekt próbuje wpływać
ktoś kto niekoniecznie powinien to robić.
Z własnej praktyki i przemyśleń uważam,
że zwinne podejście organizacji i zorientowanie się na kliencie (ang. customer-centric)
choć bardzo zasadne i słuszne, za mało mówi
o dobrej analizie interesariuszy i samej definicji klienta, która może być bardzo szeroka.
Zachęcam gorąco by w każdym projekcie czy
wytwarzanym produkcie spojrzeć na porady
jakie daje nam PMBOK® Guide w rozdziale o zarządzaniu interesariuszami – mamy
tam szereg naprawdę cennych rad i narzędzi,
które mogą nam zdecydowanie pomóc. Drugim bardzo ważnym podejściem jest Design
Thinking, który również skupia się na analizie użytkowników, ich potrzebach i pozwala
nam nie tylko spriorytetyzować nowe zadania czy funkcjonalności, ale lepiej zrozumieć
czego się od nas oczekuje.

Ada
Grzenkowicz

Rys. 2. POP App – aplikacja mobilna, dzięki
której możemy wrzucić zdjęcia naszego
prototypu i zweryfikować jak się nam on
podoba i mógłby wyglądać w telefonie.
Źródło: https://marvelapp.com/pop
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Liderka, pasjonatka zwinnej pracy projektowej.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w zespołach wielokulturowych. Wspiera zespoły w osiąganiu celi i dostarczaniu projektów
lub rozwiązań, które spełniają oczekiwania
klienta. Wierzy, że w pracy na pierwszym miejscu są ludzie i to ich wspiera w dotarciu do celu.
Projektuje gry i interaktywne warsztaty szkoleniowe. Akredytowany trener PMP® oraz SAFe
SPC®. W wolnym czasie fanka aktywnego wypoczynku, kryminałów, pieczenia i gotowania.
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Zagubieni w gąszczu informacji.
Metryki dla zespołu, czyli
co mierzyć, kiedy danych
pod dostatkiem?

Fot. stock.adobe.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

STREFA PRAKTYKI

Kamila Czerniak

Żyjemy w świecie danych – z pewnością
mogę to powiedzieć. W sekundzie, w której
czytasz to zdanie, zostały zgromadzone jakieś dane. No właśnie… między innymi liczba wyświetleń tego artykułu. A skoro mowa
o artykule, to jak gromadzenie danych ma
się do naszych projektów i pracy…?

rzyści z wykorzystywania metryk w codziennej pracy, jednak jedną z najważniejszych jest
możliwość ciągłego doskonalenia poprzez monitorowanie wyników i osiągnięć.

Dane to dla mnie jedna z kluczowych wartości,
o które należy dbać w projekcie. Jeżeli masz
zgromadzone dane w obrębie procesów, na
których pracujesz, możesz je przeanalizować
i wyciągnąć wiele wniosków mających wpływ
na Twój projekt. W tym artykule podzielę się
z Wami swoim doświadczeniem i przedstawię
Wam metryki, które warto analizować pracując z zespołem, który odpowiada za utrzymanie danego rozwiązania IT, ale i nie tylko.

Bez względu na to jakie metryki zastosujesz
w swoim projekcie, przy pracy z danymi należy
trzymać się kilku podstawowych założeń:
• Zweryfikuj swoje dane – zanim przejdziesz
do wyciągania wniosków, musisz mieć
pewność, że dane, z którymi pracujesz, są
prawdziwe.
• Upewnij się, czy dane, na których pracujesz,
są zgodne z danymi źródłowymi.
• Pracuj używając sum kontrolnych, aby zweryfikować poprawność swoich wyliczeń.
• Korzystaj z tabel przestawnych i porównuj
wyniki.
• Sprawdź wybrane skrajne przypadki w swoim zbiorze danych.
• I na koniec, wykorzystaj swoje najlepsze
narzędzie jakie masz – logiczne myślenie – i zastanów się, potwierdź, że dane,
które otrzymujesz, są zgodne z rzeczywistością. Jeśli coś wzbudza Twoje wątpliwości,
wydaje Ci się, że jest nielogiczne – sprawdź
to jeszcze raz!
Jeśli te zasady mamy opanowane, możemy
przejść do tworzenia metryk. Tylko jak zacząć? Najlepiej od początku…

Czym jest metryka?
Warto na początek odnieść się do powszechnie uznawanej definicji, w której metryka jest
to jakaś liczba, która daje nam informację o jakimś procesie albo działaniu. Można też powiedzieć, że jest to wskaźnik. Z mojego punktu
widzenia, metryka, a właściwie wnioski po
jej analizie, odpowiadają na pytanie „jak pomóc zespołowi?”. Dzięki metrykom możemy
dostrzec nie tylko obszary, w których zespół
powinien poprawić swoje rezultaty, ale również, a może przede wszystkim, mocne strony
każdego zespołu. Można wymieniać wiele ko-
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Zanim metryki, ustalmy
zasady

Co mamy w Backlogu?
Jedna z podstawowych metryk, która pokaże nam czym tak naprawdę zajmuje się nasz
zespół, to Backlog zespołu utrzymaniowego
(z ang. Maintenance Backlog). Metryka ta
jest skumulowanym wykresem, pokazującym
jaki rodzaj prac wykonuje zespół, wśród nich
znajdują się: awarie, błędy, aktualizacje, dług
technologiczny, projekty itd. Wyniki analizy
tej metryki są informacją, z jakiego rodzaju
największą liczbą zgłoszeń mierzy się zespół, a więc czym tak naprawdę zajmuje się
zespół, czy jego obłożenie per kategoria jest
równomierne, czy mamy jakieś obszary niezaopiekowane. Jest to ogólny obraz podziału
prac, który może stanowić punkt wyjścia do
dalszych, bardziej szczegółowych analiz.

Zgłoszone vs zrobione
Warto na wstępie odpowiedzieć sobie na
pytanie, na ile zespół zaspokaja aktualne
potrzeby biznesowe, czyli jaki jest stosunek
zgłoszeń zrealizowanych do zgłoszonych. Jest
to metryka ilościowa, dzięki której w prosty
sposób możemy sprawdzić, czy zespół ma
wystarczającą ilość zasobów potrzebnych do
pracy. W tego rodzaju metrykach ilościowych
należy być jednak ostrożnym z wyciąganiem
wniosków dotyczących produktywności. Dlaczego? Ponieważ nie bierzemy pod uwagę
złożoności danego zadania. Przykładem jest

Rys. 1. Przykładowy pulpit w eazyBI
Źródło: eazybi.com

sytuacja, w której jedna osoba może pracować nad jednym zadaniem cały dzień, a inna
w tym samym czasie zrealizowała trzy inne.
Czy to oznacza, że pierwsza pracuje trzy razy
wolniej? Niekoniecznie, być może jej zadanie
było trzy razy bardziej złożone.

Z pomocą przyjdzie
Velocity
Prędkość (z ang. Velocity) zespołu jest to miara, która daje nam informację w jakim tempie
zespół dostarcza wartość w danym okresie
czasu. Metryka ta jest najczęściej używana w połączeniu z wagą złożoności danego
tematu (z ang. Story Points). Dzięki Velocity
jesteśmy w stanie weryfikować aktualną
prędkość zespołu, a także zaplanować jaką
mocą przerobową na kolejny okres dysponuje
zespół. Jeżeli chcesz przeanalizować efektywność swojego zespołu lub jego poszczególnych
osób, metryka ta będzie dobrym wyborem.

Diagram skumulowanego
przepływu
Pracując w Kanbanie, prawdopodobnie natkniesz się na diagram skumulowanego
przepływu (z ang. CFD – Cumulative Flow
Diagram). Warto korzystać z tego wielowymiarowego wskaźnika, ponieważ analiza jego
wyników zawiera wiele istotnych informacji, mogących być punktem wyjścia w dyskusjach dotyczących usprawnień pracy. Dowiesz
się między innymi, jaki w danym okresie był
czas: dostarczenia zadań, pracy w toku, cyklu,

a także jaka była przepustowość zespołu. Dla
mnie diagram ten jest „wielką księgą zespołu”.
Jeśli nie wiem, gdzie leży problem lub co może
być jego przyczyną – z pomocą zawsze przychodzi mi CFD.

Ułatwiajmy sobie naszą
pracę
Na koniec zostawiłam narzędzie, które zrobiło
na mnie wyjątkowe wrażenie, ponieważ pozwala kompleksowo pracować z metrykami.
Jest ono dodatkiem do znanego Wam (mam
nadzieję) systemu do zarządzania zadaniami
JIRA, dzięki czemu w czasie rzeczywistym,
bez dokonywania żadnych integracji i eksportów, można analizować dane. Jak sama nazwa
wskazuje, eazyBI (z ang. BI - Business Inteligence) jest platformą analityki biznesowej,
umożliwiającą tworzenie metryk i pulpitów
w prosty, i przejrzysty sposób. Narzędzie to
posiada zestaw zdefiniowanych metryk, które
są gotowe do użytku bez zbędnej konfiguracji,
a także daje możliwość definiowania własnych,
bardziej skomplikowanych i spersonalizowanych wskaźników.

Co zatem mierzyć, gdy
danych mamy pod
dostatkiem?
Moja odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy od sytuacji, w której znajduję się
wraz z teamem projektowym. Gdy rozpoczynam pracę z danym zespołem, stosuję podstawowe metryki, aby poznać aktualny stan. Po
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zidentyfikowaniu problemów i wprowadzeniu
usprawnień, nadal monitoruję te same metryki, by weryfikować skuteczność zaimplementowanych działań i stale je monitorować.
Kiedy przyjęte działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, podejmuję bardziej szczegółową analizę w danym obszarze.
Jestem zwolenniczką zachowania umiaru
co do liczby monitorowanych metryk w jednym czasie. Wskaźniki muszą być proste, czytelne, łatwe w analizowaniu i zrozumiałe dla
zespołu. Zespół powinien być świadomy celu
monitorowania danych metryk oraz wspólnie
analizować wnioski. Przy ich definiowaniu zaś
warto wybrać takie, które będą wielowymiarowo pokazywać efekty pracy.

Kamila
Czerniak
IT Project Manager w SoftServe. Posiada
doświadczenie projektowe w implementacji
i wdrożeniach systemów klasy ERP, platform
B2B, B2C oraz Big Data. Absolwentka Zarządzania i Informatyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Wrocławskiej Wyższej Szkole
Informatyki Stosowanej. Project Management
to pasja i ścieżka kariery, którą stale rozwija
poprzez certyfikacje, warsztaty, konferencje.
Z Project Management Institute związana od
2013 roku. W wolnym czasie podróżuje, szczególnie po wyspach greckich, dronuje, lata szeroko pojętymi środkami, pływa i spełnia marzenia.
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Wskaźniki w PMO
– co warto mierzyć i jak to robić efektywnie?
Maciej Bodych
W początkowych fazach budowy Biura
Zarządzania Projektami (PMO) jednostka bardzo często skupia się na rejestrze
projektów, raportowaniu statusu i edukacji z zarządzania projektami. Z czasem
przychodzi jednak moment, że Dyrekcja
i Zarząd, jak również PMO, potrzebują zdefiniować wskaźniki, które szybciej pokażą
aktualny status projektów i zarządzania
portfelem projektów. I wtedy najczęściej
pojawia się problem: co warto mierzyć?
Ogromna ilość informacji zarządczych, którą
mamy lub chcielibyśmy mieć z projektów, nie
współgra z możliwościami PMO lub stosowanego środowiska pracy (brak danych, brak narzędzi integrujących dane). Podczas jednego
z warsztatów na ten temat, w ciągu 2 godzin
burzy mózgów zespół PMO zdefiniował 36
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wskaźników, które chciałby lub musi mierzyć, i to tylko w obszarze finansowym projektów. Co w takim razie zrobić, aby określić
„minimalną liczbą wskaźników” zarządzanych
w PMO? Podzielę się kilkoma refleksjami
w tym zakresie.

Zastosowanie wskaźnika
Pierwszym elementem podejścia do wyboru
wskaźników jest jasne odpowiedzenie sobie na pytanie jaki jest cel tego wskaźnika
i na jakim poziomie będziemy go stosować.
Zaczynając od poziomu – mam tu na myśli
odpowiedź na pytanie, czy wskaźnik ma pokazywać informacje o projekcie, o całym portfelu projektów, czy o PMO jako jednostce.
Wskaźniki projektowe mają pozwolić ocenić
nam status i inne parametry przedsięwzięcia

(na przykład wskaźnik odchylenia budżetu
projektu), wskaźniki portfela mają ułatwić
nam ocenę realizacji celów zdefiniowanych
dla zbioru projektów (na przykład przewidywany poziom wykorzystania CAPEX IT na
projekty do końca roku), wskaźniki PMO dotyczą zadań i procesów realizowanych przez
biuro projektów (na przykład terminowość
lub jakość przygotowania raportów dla Zarządu). Wróćmy w takim razie do celu. Wiem,
że dobrze byłoby mierzyć wszystko, ale nie
zapominajmy, że po pierwsze jako PMO nadzorujące projekty nie mamy wejść w buty
kierownika projektu i za niego monitorować
status projektu! Jako PMO mamy zapewnić,
że pieniądze wydane na przedsięwzięcie są
dobrze spożytkowane i z punktu widzenia
firmy nie musimy interweniować w tym projekcie. Czyli z jednej strony będziemy mieli

wskaźniki, które zostały powołane do nadzoru nad projektami w firmie, a z drugiej musimy
mieć wskaźniki, które są nam potrzebne do
decydowania o projektach i portfelach. Czego potrzebuje Komitet Portfela Projektów,
Dyrekcja, Zarząd do podejmowania decyzji?
Niestety nie zawsze potrafią to sami dobrze
zdefiniować, dlatego warto oczywiście przygotować propozycję. Dam tutaj przykład –
w firmie najważniejszym wskaźnikiem, który
był wręcz konieczny do zastosowania, była
liczba projektów w portfelu oczekujących na
decyzje projektowe! Problemy z podejmowaniem decyzji powodowały, że wiele projektów nie mogło być realizowanych, ponieważ
oczekiwały na akceptację kolejnej bramki decyzyjnej czy jakiegoś dokumentu zarządczego
w projekcie.
Dam jeszcze jeden przykład błędnego
myślenia o wskaźnikach i niepowiązania
ich z celami organizacji. Firma postanowiła
wydać pieniądze na szkolenia kierowników
projektów. Oczywiście PMO we współpracy
z działem HR wybrało dostawców i rozpoczęło realizację szkoleń. Biuro Projektów postanowiło raportować liczbę przeszkolonych
kierowników projektów (w pewnym momencie przekroczyła ona liczbę kierowników projektów w organizacji…). Oczywiście wynikało
to z rotacji kierowników projektów w firmie
oraz rotacji osób, które prowadzą projekty
(czasami mamy osoby, które jednorazowo
prowadzą projekt). I teraz wróćmy do celu
wydania pieniędzy przez firmę. Powodem
szkoleń i rozwoju kierowników projektów
było dla Dyrekcji zapewnienie, że firma posiada odpowiednio przygotowaną kadrę do
realizacji różnej skali projektów. We wcześniej prezentowanym wskaźniku nie mamy
jednak informacji o liczbie projektów i liczbie
potrzebnych kierowników projektów. Dlatego w takiej sytuacji bardziej właściwe będzie
analizowanie, ile aktualnie prowadzonych
projektów nie posiada kierownika projektu
z odpowiednimi kwalifikacjami (doświadczenia i szkoleń adekwatnych do danej skali złożoności projektu).

Sposób zdefiniowania
wskaźnika
Kolejny aspekt to jak powinien być zdefiniowany wskaźnik. Wspomniałem już o celu
i tym samym zdefiniowaniu odbiorców miary.
Do tego powinna dojść jeszcze częstotliwość
i sposób prezentacji wskaźnika, algorytm liczenia i źródła danych, z których będziemy
korzystać. Warto również przeanalizować

pracochłonność miary w celu odpowiedzenia sobie na pytanie, czy przy aktualnym poziomie wiedzy i środowisku pracy jesteśmy
w stanie w efektywny sposób ten wskaźnik
zbierać. Łatwo powiedzieć: zastosujmy EVM
do monitorowania statusu projektów. Ale
w praktyce okaże się, że byłaby to rewolucja
firmy (brak wiedzy co to jest, brak dokładnie
przygotowanych harmonogramów i danych
projektowych, aby można było rzetelnie ten
wskaźnik obliczyć).
W jaki sposób podejść do definiowania
wskaźników? Po pierwsze wypiszmy główne cele organizacji i PMO związane z zarządzaniem projektami i portfelem projektów.
Przeanalizujmy główne problemy i wyzwania firmy w projektach, a następnie zróbmy
prosty warsztat, gdzie wykorzystując burzę
mózgów lub na przykład podejście GQM
(Goal – Question – Metrics) zdefiniujemy
listę potencjalnych wskaźników dla naszej
firmy. Na koniec wystarczy je uszeregować
według priorytetu i zdecydować, które z nich
będziemy stosować. Warto jeszcze dodać
pilotaż, czy sprawdzenie na aktualnych lub
historycznych danych ile wskaźnik wynosi,
abyśmy dobrze określili, co dla naszej organizacji jest poziomem ostrzegawczym.

Wnioski z doświadczeń
innych
Jakie główne błędy możemy znaleźć w naszych PMO? Czego warto unikać?
Po pierwsze prezentowanie statystyk
z portfela i z pracy PMO. Kogo interesuje, ile
mamy projektów w planowaniu, a ile w realizacji? Na początek warto to pokazać, aby
zbudować świadomość, ale docelowo takie
statystyki nie dają wartości. PMO powinno
skupić się na wskaźnikach biznesowych dotyczących organizacji, a nie samych statystykach dotyczących projektów (projekty są
dla nas tylko środkiem do zmian lub zdefiniowanych korzyści). Chcemy usprawnić naszą
organizację i nasze projekty, dlatego mierzmy
i raportujmy właśnie to.
Po drugie wskaźniki powinny być dopasowane do poziomu wiedzy odbiorcy. Miałem
okazję oglądać wskaźniki, gdzie sam miałem
problem ze zrozumieniem celowości i zastosowanego algorytmu. W jednej firmie zapalenie się na czerwono tak skomplikowanego
wskaźnika spowodowało, że nikt nie rozumiał, czy na pewno jest tak źle. Warto postawić na prostotę wskaźnika i jego wizualizację.
Rekomendowanym podejściem jest również
pokazanie trendu (może projekt miał już jed-
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norazowy problem z osiągnięciem kamienia
milowego, ale później wyprowadził projekt
na prostą, dlatego nie powinniśmy nerwowo
reagować na pojedyncze opóźnienie).

Zespół PMO
Warto zwrócić uwagę na fakt, że stosowane
w organizacji wskaźniki powinny się z czasem zmieniać! Rozwój wiedzy i świadomości odbiorców wskaźników powoduje, że ich
oczekiwania rosną i wskaźniki stają się bardziej dopasowane do ich potrzeb lub bardziej
zaawansowane. Dodatkowo, skoro wskaźniki
pokazują nam informacje o statusie obszarów, w których mamy problemy, to jeżeli
z czasem rozwiążemy lub zminimalizujemy
wpływ tych problemów na projekty, wtedy
te wskaźniki przestaną być interesujące dla
odbiorców i powinniśmy je zastąpić innymi,
najlepiej takimi, które skupiają się na aktualnych celach i priorytetach organizacji.
To prowadzi nas do kluczowego podsumowania, że PMO nigdy nie skopiuje wszystkich
wskaźników od innego PMO (oczywiście
mogą się inspirować), ale kluczowe jest, aby
posiadać kompetencję w PMO do definiowania i wdrażania wskaźników w obszarze
zarządzania projektami i portfelem projektów.
Zachęcam do zrobienia prostych warsztatów
i przejścia opisanych wyżej kroków, a sami
zobaczycie, że definiowanie wskaźników
może być ciekawą zabawą. Pytanie tylko, czy
obliczenie wyników dla Waszej organizacji nie
spowoduje, że Dyrekcja będzie chciała ukryć
ten wskaźnik i nigdy go nie stosować…

Maciej
Bodych
Ekspert w zakresie zarządzania projektami,
portfelem projektów i PMO. Specjalizuje się
w obszarze usprawnień organizacji poprzez
wdrożenie zarządzania portfelem projektów
i PMO oraz w obszarze rozwoju kierowników
projektów. Od 2003 roku związany z PMI®,
gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału
Polskiego. Z centralą PMI® w USA związany od
2010 roku – obecnie pracuje w Komitecie do
Spraw Certyfikacji (CGC). Od 2010 roku prezes
firmy WHITECOM Project Experience specjalizującej się w szkoleniach, ustawianiu PMO oraz
zarządzaniu projektami i portfelem projektów.
Współautor książki PMO. Praktyka zarządzania
projektami i portfelem projektów w organizacji.
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Kanban małymi krokami, cz. 1
STATIK – systematyczne podejście do wdrożenia
metody Kanban
Ewa Koprowska

STATIK to sekwencja 9 kroków, licząc
z krokiem zerowym. W niniejszym artykule, pierwszej części serii, opisuję trzy
pierwsze kroki – zero, jeden i dwa. Pozostałe kroki będą w tym artykule zasygnalizowane bardzo powierzchownie, a opisane
dokładniej w kolejnych odcinkach serii.

Wprowadzanie Kanbanu
do organizacji
Kanban jest metodą ewolucyjną, więc często
zaczynamy od drobnych zmian na poziomie
zespołu. Czasem jednak mamy ten komfort,
że od samego początku możemy promować
teorię systemów (ang. systems thinking) i patrzeć na całość organizacji. Wtedy warto skorzystać z podejścia STATIK.
Skrót STATIK, czyli Systems Thinking Approach to Introduce Kanban, zaproponował
w 2014 r. Mike Burrows, odnosząc się do
opisanej przez Davida J. Andersona metody
Kanban. Poniżej przedstawiam kolejne kroki
tego podejścia:
• Krok 0: Identyfikacja serwisów
• Krok 1: Zrozumienie, co sprawia, że świadczone usługi spełniają potrzeby i oczekiwania klientów
• Krok 2: Zrozumienie źródeł i powodów
niezadowolenia płynącego z obecnego
systemu
• Krok 3: Analiza popytu
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• Krok 4: Analiza zdolności i wydajności
systemu
• Krok 5: Modelowanie przepływu pracy
• Krok 6: Identyfikacja klas serwisu
• Krok 7: Zaprojektowanie systemu kanban
• Krok 8: Dostosowanie systemu oraz projektu tablicy, negocjacja implementacji
Jeśli podczas pracy z zespołem odkryjesz
coś zaskakująco nowego, warto cofnąć się,
aby poddać inspekcji i adaptacji poprzednie
kroki, działania i ustalenia. Czasem warto
również skoczyć w przód i zrealizować kroki
w innej kolejności niż podana powyżej. Potraktuj STATIK jak przewodnik w odkrywaniu
swojej organizacji, nie musisz odtwarzać kolejnych kroków zgodnie z kolejnością podaną
powyżej.

Krok 0: Identyfikacja
serwisów
Zerowym krokiem podejścia STATIK jest
wybór jednej z usług Twojej organizacji. Aby
móc to uczynić, należy najpierw te usługi zidentyfikować. Przypomnijmy, że pracujemy
ewolucyjnie, dlatego nie musisz w zerowym
kroku zidentyfikować wszystkich usług. Zidentyfikuj te ważne, lub te widoczne, w prosty i szybki sposób. Wybierz jedną z tych
usług i przejdź do kolejnych kroków.
Naiwnością byłoby sądzić, że możemy
w zerowym kroku zrobić mapę wszystkich

usług. Dlatego określ czas warsztatu identyfikacji usług, a potem działaj na tym, co udało
Ci się zidentyfikować w ciągu 1-2 dni. Artefakt, który powstanie, będzie aktualizowany
podczas kolejnych kroków.
Kolejny kroki metody STATIK stosujesz dla
jednej wybranej usługi. Następnie zajmiesz
się kolejną usługą. Aby zbilansować potrzeby
i przepływy pomiędzy tymi usługami, możesz
w przyszłości wprowadzić kolejne elementy
metody Kanban. Aby móc je wprowadzić,
warto zacząć do zaprojektowania przepływu
na poziomie jednej usługi i do tego właśnie
służą kolejne, opisane poniżej kroki.

Krok 1: Zrozumienie
potrzeb
Pełne oryginalne brzmienie tego kroku to:
Understand what makes the service fit for
purpose for the customer, czyli dopasowanie naszej usługi do potrzeby użytkownika
w taki sposób, aby nic w tej usłudze nie było
nadmiarowe. “Fit for purpose” to rozwiązanie,
które wsłuchuje się w potrzebę i nie zawiera
elementów wynikających z innych projektów, domniemań lub zaszłości historycznych.
Rozwiązanie takie maksymalizuje wartość
i minimalizuje koszty. Dlatego tak istotne
jest, aby zespół realizujący usługę znał potrzebę użytkownika, zamiast realizować ślepo sformułowane przez kogoś rozwiązanie.

Niestety, w praktyce nadal bardzo często
zespoły wytwarzające usługi są izolowane od
klienta kolejnymi warstwami hierarchicznej
organizacji. W konsekwencji powstaje głuchy
telefon, a rozwiązania są kosztowne oraz dalekie od zaspokojenia potrzeby klienta.
Jak zrealizować pierwszy krok?
Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej
w formie dedykowanego warsztatu. Poniżej
kilka praktycznych wskazówek, jak prowadzić dyskusję podczas takiego spotkania.
• Rozpocznij spotkanie od otwartej dyskusji
o potrzebach klienta.
• Wyjaśnij zespołowi, że ich celem jest uzyskanie wspólnego zrozumienia procesu
wytwórczego, które później zostanie przeniesione na tablicę Kanban.
• Pozwól na indywidualną chwilę refleksji,
a następnie pozwól uczestnikom zagregować odpowiedzi na poniższe pytania:
Dlaczego zespół istnieje (z ich punktu
widzenia)? Jak dzisiaj wygląda proces wytwórczy? Kto jest ich klientem (lub kto korzysta z ich usług)?
• Wyniki tego warsztatu, za zgodą zespołu,
zakomunikuj szeroko, tak aby potwierdzić
wspólne rozumienie potrzeb z interesariuszami zespołu.
Co powinno być produktem takiej
dyskusji?
Dyskusja powinna doprowadzić Was do zrozumienia kryteriów, które określają zadowolenie klienta z realizacji usługi. Są one zwykle
związane z czasem realizacji, jakością, przewidywalnością i bezpieczeństwem lub kwestiami regulacyjnymi, ale nie tylko. Kryteria te
określają, w jaki sposób klient ocenia, czy dostarczona usługa jest akceptowalna. Przykład:
czas oczekiwania na realizację reklamacji.

Krok 2: Zrozumienie
źródeł niezadowolenia
Po przejściu przez kroki 0-1 zespół rozumie
swój cel i kryteria swoich klientów. Czas popatrzeć na wewnętrzne i zewnętrzne źródła
niezadowolenia. Obydwa obszary są równie
istotne. Nie chcemy, aby nasz klient był
niezadowolony. Nie chcemy również, aby
dostarczanie wysokiej jakości usługi było
utrudnione przez wewnętrzne, słabo widoczne blokady.
Zewnętrzne źródła niezadowolenia identyfikujemy poprzez wsłuchanie się w głos
klienta, wewnętrzne natomiast poprzez
wsłuchanie się w głos zespołu i organizacji.

Rys. 1. Przykładowe wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny niezadowolenia
Źródło: opracowanie własne

Czasami źródła niezadowolenia pokrywają
się, na przykład zarówno klient wewnętrzny
jak i zewnętrzny może oczekiwać wyższej
jakości określonych danych lub łatwiejszego
do nich dostępu. Bywa jednak również tak, że
podniesienie zadowolenia klienta wewnętrznego może spowodować obniżenie zadowolenia klienta zewnętrznego lub odwrotnie – na
przykład częstotliwość i czas trwania okien
serwisowych związanych z niedostępnością
serwisu.
Jak zrealizować drugi krok?
Podczas dedykowanego warsztatu przeprowadź dyskusję podzieloną na trzy części:
1. Jakie są źródła wewnętrznego niezadowolenia?
2. Jakie są źródła zewnętrznego niezadowolenia?
3. Jakie widzimy zależności pomiędzy nimi?
Tak jak w poprzednim kroku, powyższe
działania warto poprzedzić przypomnieniem,
że celem warsztatów STATIK jest uzyskanie
wspólnego zrozumienia procesu wytwórczego, które później zostanie przeniesione na tablicę Kanban.
Co powinno być produktem takiej
dyskusji?
Produktem spotkania powinna być tablica ze
zidentyfikowanymi źródłami niezadowolenia.
Przykład takiej tablicy możesz zobaczyć na
Rys. 1. Pamiętaj, że tablica jest żywym artefaktem. Zaglądaj do niej z zespołem i aktualizujcie ją wspólnie.
Identyfikacja przyczyn niezadowolenia
pozwala nam w kolejnych krokach zaprojektować system Kanban w taki sposób, aby
zminimalizować jak najwięcej wskazanych
w drugim kroku problemów. Dodatkową korzyścią z tego warsztatu jest świadomość
w zespole, jakie rozwiązania wdrażać, aby
likwidując jeden z problemów nie zwiększać
poziomu niezadowolenia w innym obszarze.
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Kolejne kroki
Przejście przez wszystkie kroki STATIK-a w dużej organizacji zajmuje mi około roku. Warsztaty organizujemy cyklicznie, zostawiając
zespołom czas na wdrożenie i pielęgnowanie
zmian zidentyfikowanych podczas poszczególnych kroków. Doświadczenie podpowiada
mi, że takie spokojne, ewolucyjne wprowadzanie zmian jest trwalsze niż dwutygodniowy intensywny kurs dla zaangażowanych
zespołów.
Dlatego polecam Ci skupienie się na opisanych powyżej pierwszych trzech krokach
STATIK-a i przejście do kolejnych dopiero,
gdy zauważysz, że zespół wie, za realizację
której usługi jest odpowiedzialny, jaką i czyją potrzebę zaspokaja oraz zidentyfikował
i sukcesywnie usuwa przyczyny wewnętrznego i zewnętrznego niezadowolenia.
W kolejnych dwóch artykułach pochylimy
się nad dalszymi krokami STATIK-a, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Tymczasem spróbuj, drogi Czytelniku, zaimplementować pierwsze kroki w swojej organizacji. W razie pytań – chętnie porozmawiam.
Powodzenia!

Ewa
Koprowska
Od ponad 20 lat związana z branżą IT. W trakcie swojej kariery pracowała m.in. jako actuarial
developer, analityk, project manager, Scrum
Master, Product Owner i Agile Coach, dzięki
czemu może spojrzeć na organizacje i zespoły z szerszej perspektywy. Aktualnie w Bupa
Global pełni rolę konsultanta w obszarze nowoczesnych metod zarządzania i mentora dla
organizacji, które chcą osiągać zwinność.
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Next generation PMO w Allegro:
czy już tam jesteśmy?
Ewelina Ziółkowska, Szymon Urbaniak

PMO niejedno ma imię. To prawda, bo już
sam skrót może być rozwijany na wiele
sposobów: Project Management Office,
Program Management Office czy też Portfolio Management Office. Wiąże się to
z wachlarzem różnorodnych funkcji i usług,
które PMO może zapewniać w organizacji.
W zależności od firmy, spotkamy więc
PMO dedykowane jednemu projektowi,
które będzie dbało o jego „administrację”
i raportowanie. Innym razem spotkamy
PMO, które tworzy i wdraża standardy zarządzania projektami i rozwija kompetencje Project Managerów w firmie. Wreszcie
trafimy na takie, które koncentruje się na
portfelu inicjatyw i dostarcza skondensowaną informację zarządczą oraz rekomendacje portfelowe zarządowi firmy, do
którego nam w Allegro najbliżej. To tylko
wybrane przykłady modeli działających
w firmach. Jak zatem najtrafniej określić
rolę PMO w swojej organizacji, szczególnie
na etapie jego powoływania w firmie?

Podstawa: PMO dobrze
dopasowane do potrzeb
organizacji
Powołując PMO, warto skupić się na aktualnych potrzebach i wyzwaniach organizacji,
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a następnie tak je zaprojektować, aby swoimi działaniami mogło efektywnie realizować stawiane mu cele. Chociaż może się
to wydawać oczywiste, to często właśnie
na tym etapie pojawiają się problemy. Tak
samo jak w projekcie, gdy nie znamy bądź
nie rozumiemy potrzeb klienta, produkt, także PMO, który dostarczymy może minąć się
z jego oczekiwaniami. Najczęściej ulegamy
wtedy błędom poznawczym lub pewnym
uproszczeniom i wdrażamy rozwiązania,
które znamy z innych środowisk, na przykład
z poprzedniej firmy. Niestety, to, że sprawdziły się w poprzednim miejscu nie oznacza,
że będą dopasowane do potrzeb innej organizacji. W tym przypadku rozminięcie się
z oczekiwaniami klienta może skończyć się
kwestionowaniem wartości PMO a nawet
jego rozwiązaniem.

Dzisiejsza norma:
dopasowywanie PMO
do zmieniających się
potrzeb organizacji
Pamiętam jedną z naszych wewnętrznych
dyskusji na temat strategii PMO. Ktoś z zespołu powiedział wtedy, że najlepsze PMO to
takie, które nie jest potrzebne, bo wszystkie
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procesy są tak ułożone i zautomatyzowane,
że nie potrzebują obsługi. Ma to faktycznie
głębszy sens. Poza tym, w erze tak dynamicznych zmian, również ewolucja PMO, ciągłe weryfikowanie potrzeb organizacji oraz
szybka adaptacja są nieuniknione. Szczególnie w sektorach takich jak e-commerce, czy
szeroko pojęta technologia, co dotyczy również Allegro i o czym przekonaliśmy się na
własnej skórze. [Więcej na temat dynamiki
zmian oraz portfela projektów i produktów
w Allegro przeczytacie w artykule Projekty w Allegro? Tak i to jakie! opublikowanym
w poprzednim numerze Strefy PMI.]
Do pomysłu na ten artykuł zainspirowała
nas historia i przemiany PMO w Allegro, także te, które są właśnie przed nami. Mamy
nadzieję, że nasza historia skłoni Was do
refleksji na temat ewolucji Waszego działu –
tej, która jest już za Wami i tej, która jeszcze
Was czeka.

O(d) początku: lokalne
PMO w jednym z działów
Allegro
Powstanie obecnego Allegro Global PMO
miało miejsce w dziale IT Business Services
(ITBS). ITBS to zespół odpowiadający za usługi biznesowe dla całej organizacji, tj. systemy

finansowe typu SAP, systemy HR, czy wsparcie IT. W zespole prowadzono wówczas wiele
projektów cross-organizacyjnych, na przykład wprowadzenie wewnętrznego Intranetu
czy wdrożenie Google Suite. Project Managerowie z działu ITBS byli także zatrudniani
do bardzo dużych projektów organizacyjnych,
takich jak między innymi podział spółek po
zakupie przez nowego właściciela, wdrożenie
systemu SAP czy projekt przeprowadzki Allegro do nowego biura.
Trudność w ocenie tego szerokiego frontu
projektów wygenerowała potrzebę inwentaryzacji, oceny i priorytetyzacji przedsięwzięć
oraz stworzenia dobrego systemu raportowania.
W krótkim czasie powstały koncepcja zarządzania portfelem projektów, proces, narzędzia i harmonogram spotkań “PMO Board”,
które szybko stały się częścią codzienności
zespołu ITBS. Na cotygodniowych spotkaniach “PMO Board” zatwierdzane były propozycje nowych projektów, prezentowano
podsumowania zakończonych inicjatyw,
a także omawiano kluczowe ryzyka portfelowe i projektowe. Pojawił się też tzw. “early
warning system” w kontekście całego portfela projektów, by lepiej zarządzać zależnościami pomiędzy projektami i szybciej wyłapywać
wpływ problemów w jednym projekcie na
pozostałe.

W działaniu: po czynach
Cię poznają…
W roku 2017 doszło do zakupu spółek Allegro.pl i Ceneo.pl od koncernu Naspers przez
fundusze inwestycyjne Cinven, Permira i Mid
Europa (było to około rok po powstaniu PMO
ITBS.) Wysiłek i efekty wprowadzonego frameworku zauważył nowy właściciel Allegro.
Zespół, który go tworzył został poproszony
o zbudowanie podobnego podejścia dla Value Creation Plan (VCP), czyli portfela najważniejszych inicjatyw Allegro. To moment,
w którym wcześniej projektowe/obszarowe
PMO zaczęło obsługiwać całe Allegro.

O(d) początku raz jeszcze:
dashboard inicjatyw
strategicznych
Głównym wyzwaniem stało się wówczas
przeskalowanie wypracowanego rozwiązania, tak aby było odpowiednie dla całej organizacji i pasowało do różnorodnej specyfiki
inicjatyw z VCP. Nie bez znaczenia był też
czas, bo system potrzebny był na „tu i teraz”.

Zdecydowaliśmy się podejść do tematu “top-down”. Spojrzeliśmy na finalny dashboard
inicjatyw przedstawiający stan ich realizacji,
którego potrzebowały osoby zarządzające
firmą i tak dostosowaliśmy rozwiązanie, aby
zbierać tylko i wyłącznie te dane, które są
niezbędne. Ograniczyliśmy w ten sposób
konieczność budowania złożonej struktury
danych.
Co ciekawe, większość systemów, obecnych wtedy na rynku, wykorzystywała podejście “bottom-up”, czyli zbierała ogromne
ilości danych, aby finalnie móc zaprezentować zestawienie zbiorcze. W Allegro nie
mieliśmy ani przekonania, ani czasu na takie podejście, dlatego zdecydowaliśmy się
stworzyć mały, ale efektywny system swoimi siłami.

SyncWeek: proces
planowania kwartalnego
Element związany z monitorowaniem i raportowaniem realizacji VCP nie mógł działać w oderwaniu od pracy operacyjnej firmy.
W związku z tym, jako PMO musieliśmy
spojrzeć na zagadnienie całościowo i stworzyć VCP Governance process, który oprócz
elementu monitorowania zawierał również
proces zarządzania celami (realizowany przy
pomocy OKRów) oraz proces planowania
kwartalnego. To doprowadziło nas do stworzenia i wdrożenia procesu SyncWeek. Jego
głównym zadaniem jest potwierdzanie planów na kolejny kwartał oraz ich synchronizacja z innymi zespołami, tam gdzie występują
zależności. [Tematowi SyncWeek’a poświęciliśmy osobny artykuł w tym numerze, zajrzyjcie do niego po więcej inspiracji.]

PMO: rozwój organizacji
i skalowanie procesów
Rozwój firmy to między innymi rosnąca liczba nowych pracowników, którzy realizują
i raportują inicjatywy, a także aktywnie biorą udział w procesach takich jak SyncWeek.
W Allegro, od momentu opracowania procesu zarządzania VCP, liczba pracowników
wzrosła trzykrotnie. Fakt ten sprawia, że
jeszcze większą uwagę musimy przykładać
do skalowalności rozwiązań, także w PMO.
Oznacza to taką optymalizację procesów,
aby w łatwy sposób mogły zostać zaadaptowane do nowych spółek, jak w przypadku Mall Group, a także pozwoliły na szybki
onboarding nowych pracowników w Allegro.
Możecie się domyślać, że w tak dynamicz-
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nym środowisku nie jest to łatwe – pojawiają
się nowi decydenci, a wraz z nimi nowe wymagania, zmieniają się struktury organizacyjne i operacyjne, pod które system zarządzania
portfelem musi być dopasowany. Im prostszy
system oparty na jasno określonych rolach –
tym łatwiej adaptuje się do wszelkich zmian
otoczenia.

Next generation PMO:
czy już tam jesteśmy?
Obecne wyzwania i potrzeby pozwalają nam
projektować kolejną generację PMO Allegro – 2.0. Która to już właściwie? Każda
kolejna była inna, osadzona w aktualnych
realiach, z mniejszymi lub większymi wyzwaniami. Idziemy naprzód, starając się dotrzymać tempa zmianom, przewidywać niektóre
z nich i realizować zmieniające się potrzeby
klienta.

Ewelina
Ziółkowska
Ekspert Portfolio Management z wieloletnim
stażem w międzynarodowych organizacjach
realizujących projekty nie tylko IT. Entuzjastka
projektowego porządku, który pomaga najbardziej skomplikowane projekty przedstawić i poprowadzić 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 tworzyć rozwiązania w oparciu o najlepsze praktyki
dostępne w Allegro i na świecie, bo po co wyważać otwarte drzwi.

Szymon
Urbaniak
Ekspert Portfolio Management oraz Senior
Project Manager z wieloletnim stażem (20+).
Pracownik Allegro od ponad 10 lat. Entuzjasta pracy w międzynarodowych korporacjach.
Realizator strategicznych projektów z obszarów e-commerce oraz sektora finansowego.
Współtwórca PMO. Współautor frameworku
allegrowego VCP oraz SyncWeeka. Zwolennik
podejścia portfelowego do zarządzania wartością dużych organizacji. Wielki fan dobrze dopasowanych i lekkich rozwiązań – niekoniecznie standardowych.
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SyncWeek, czyli sposób
na kwartalne skupienie w stylu
Allegro
Cezary Mielnicki, Przemysław Kustoń
W artykule „Projekty w Allegro? Tak i to
jakie!” nasz kolega Andrzej Kacperski
zapoznał Was z tym, jakie projekty i produkty mamy w swoim e-commerce’owym
portfelu. Napisał też o podstawowych
wyzwaniach, takich jak dynamika rynku e-commerce, konieczność sprostania
oczekiwaniom i potrzebom klientów (a nawet ich wyprzedzania). Zwracał też uwagę
na rosnącą skalę Allegro. Nasza konkurencja również nie śpi, dlatego coś, co jest
dobrym pomysłem dzisiaj, już jutro może
okazać się stratą czasu i zainwestowanych środków.

Jak realizujemy strategię
Allegro ma swoją strategię, działy i zespoły,
swoje długofalowe plany oraz cele roczne.
Mamy też ponad 4800 pracowników w Polsce (łącznie ponad 7000 w sześciu krajach
Europy Środkowo-Wschodniej), którzy zgod-
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nie z naszym DNA ciągle szukają możliwości usprawnień i okazji biznesowych. Mamy
mnóstwo pomysłów i mimo ponad 200 zespołów produktowych zajmujących się między innymi developmentem, badaniami rynku,
marketingiem, analizami prawnymi, UX, spotykamy się z ograniczonymi możliwościami
ich wdrażania. Strategia i plany długofalowe
służą nam za „kompas”. Jednak zapewnienie,
by strategiczne inicjatywy, dotyczące przekrojowo całej organizacji, realizowały strategię, wymaga jasnego obszaru skupienia na
dany czas, synchronizacji działań zespołów
i podejmowania decyzji w przypadku konfliktów związanych z zależnościami. W idealnym
świecie najlepiej, by nie było zależności, ale
nasz świat nie jest (jeszcze) idealny.

Z czym się mierzymy
Kilka lat temu cele były stawiane przed pojedynczymi zespołami produktowymi. Mieliśmy

ich około 80, pracowały w jednej lokalizacji,
a każdy z nich rozwijał swój kawałek produktu samodzielnie planując i synchronizując
swoje prace z innymi.
Dzisiaj mamy więcej zespołów pracujących w różnych lokalizacjach, w trybie pracy
hybrydowej, często międzynarodowych. Jedna platforma Allegro to w praktyce wiele produktów, a nawet „biznesów”. Synchronizacja
jest potrzebna nie tylko w przypadku rozwoju
produktów, ale również działań biznesowych.
Dlatego biznes i technologia potrzebują pracować wspólnie w ramach operacyjnych jednostek biznesowych.
Wyzwanie polega na zapewnieniu zrozumienia i skupianiu się na najważniejszych celach dla całej organizacji przy zmieniających
się priorytetach. Jak uzyskać współpracę i synergię zespołów w projektach obejmujących
wiele jednostek? Jak systematycznie dostarczać naszym klientom najlepsze, działające
i odpowiadające ich potrzebom produkty?

Jak to robimy
Aby zaadresować te pytania wdrożyliśmy
proces planowania kwartalnego, który poprzez zebranie w jednym miejscu osób odpowiedzialnych za produkty w ciągu tygodnia
roboczego miał doprowadzić do utworzenia
zsynchronizowanych planów (stąd nazwa:
Sync + Week) na następny kwartał. Pomimo wielu modyfikacji procesu na przestrzeni kolejnych kwartałów jego rezultaty
pozostały niezmienne: uzgodnione cele na
kwartał zgodne z priorytetami strategicznymi oraz potwierdzony zakres współpracy
pomiędzy zespołami. To, jak działa proces,
oceniamy na podstawie określonych KPI-ów:
czasu trwania procesu, liczby zgłoszonych
zależności między zespołami, procentu
zależności, które przeszły przez proces oraz
liczby konfliktów zasobów, które należało
rozwiązać na wyższym poziomie zarządzania.

Gdzie osadzony jest
SyncWeek
SyncWeek jest jednym z wielu procesów Allegro Governance Model, wspierających realizację naszej strategii. Był jednym z pierwszych,
odpowiadał na konkretną potrzebę. Pozwolił
też – jak papierek lakmusowy – zarządzić
innymi obszarami, wpływającymi na efektywną współpracę i realizację celów. Obnażył
inne elementy, które wymagały usprawnienia i uwagi, często, jak to posłaniec, był też
przez to przedmiotem krytyki. Dzięki reagowaniu na feedback i wyraźnemu określeniu
ram dorósł, okrzepł, stał się stałym elementem naszego heartbeatu oraz katalizatorem
usprawnień innych procesów.
Proces SyncWeek nie obejmuje „rozliczania” tego, co zostało dostarczone produktowo i w ramach celów w poprzednim kwartale,
od tego jest Quarterly Business Review. Nie
obejmuje też bieżącej aktualizacji i synchronizacji planów międzyzespołowych w ramach
ich backlogów. Samo przygotowanie potrzeb
skierowanych do innych zespołów odbywa
się w ramach tzw. refinementu backlogów
zespołów w ramach ich pracy zwinnej (np.
Scrum) i pozostaje w ich gestii, a proces SyncWeek nadaje jedynie ramy, w których należy
się zmieścić, aby samo planowanie przeszło
efektywnie.

Jak przebiega SyncWeek

roboczych, przy czym dążymy, aby docelowo był to jeden tydzień roboczy. To, co zespoły uzgadniają między sobą jako pole do
współpracy jest standaryzowane za pomocą “Definition of ready”, czyli zestawu zasad,
które mają wprowadzić wspólne rozumienie,
o czym mówimy, do czego dążymy i jak to
rozumiemy. Współpraca jest potwierdzana
za pomocą zadań zaakceptowanych (lub
nie) w systemie Jira, jednocześnie są one
połączone bezpośrednio z elementami strategii, aby transparentnie wskazać, że są to
najważniejsze aktualnie tematy do realizacji.
Przypadki konfliktów są rozwiązywane na
różnych poziomach decyzyjnych, od Product
Managerów, Development Managerów aż do
Executive Team (dalej Exec Team). Im lepiej
zrozumiałe priorytety, tym większa możliwość rozwiązania konfliktów na niższych poziomach decyzyjnych. O rosnącej dojrzałości
naszego procesu świadczy to, że od czterech
edycji Exec Team nie musiał być zaangażowany w podejmowanie decyzji rozwiązujących konflikty.

Słownik:
SyncWeek
Kwartalny proces, podczas którego zespoły Allegro potwierdzają aktualne
priorytety, doprecyzowują oczekiwane
rezultaty biznesowe i roadmapy produktowe oraz identyfikują wzajemne zależności i uzgadniają wzajemne wsparcie na
nadchodzący kwartał. Proces w założeniu ma trwać jeden tydzień (Sync+Week).
Definition of ready
Zbiór zasad wypracowany i zaakceptowany przez zespoły Allegro, które w przypadku zależności i potrzeby wsparcia
podczas uzgadniania celów w nadchodzącym kwartale, pozwalają uzgodnić
i upewnić się, że wszyscy zaangażowani
dobrze rozumieją do czego dążymy.

Priorytetyzacja
i skalowalność
Jednym z najważniejszych usprawnień naszego procesu było jawne wprowadzenie
priorytetyzacji dla kluczowych inicjatyw.
Planowanie każdego kwartału rozpoczynamy od spotkania w konwencji Q&A - pytania
i odpowiedzi, z reprezentantami Exec Teamu,
którzy potwierdzają priorytety na nadchodzący kwartał i odpowiadają na pytania osób
planujących. Dziś priorytetyzacja wydaje
się oczywista, wcześniej najważniejsze było
wszystko. Komunikowanie priorytetów i pełna transparentność znacząco ułatwiają focus,
planowanie kolejnego kwartału i ograniczają
konflikty. Jest to też niezbędny element dla
skalowalności procesu.

Czy można lepiej
Nasz proces SyncWeek nie jest perfekcyjny,
ani książkowy. Wiemy o wielu elementach,
które można i należy w nim jeszcze poprawić. Ma jednak tę zaletę, że działa, rozwija
się, skaluje i jeszcze w tym roku będziemy
organizowali jego 20. edycję. Oznacza to, że
od 5 lat jest z nami i mimo zmieniającego się
otoczenia pozwala na takie ułożenie prac zespołów, by rzeczy ważne dla całej firmy mogły się wydarzyć.

Samo potwierdzanie, na czym skupimy się
w nadchodzącym kwartale trwa 7-9 dni
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Cezary
Mielnicki
Agile Coach / Chief Scrum Master / psycholog.
Podejmuje wyzwania związane z wdrażaniem
i rozwojem podejścia zwinnego w organizacjach. Kiedyś Java Developer i manager zespołu. Ma inżyniera we krwi, psychologa w sercu
i biznesowca z rozsądku.

Przemysław
Kustoń
Pasjonat dostarczania wartości i osiągania
celów poprzez projekty. Mający ponad 20-lat
doświadczenia w zarządzaniu projektami, programami i portfolio projektów, w środowiskach
rozproszonych, międzynarodowych i wielokulturowych. Ekspert posiadający praktyczną
wiedzę w różnych metodykach, który rozumie,
że zwinne cele biznesowe wymagają: ciągłej
innowacji, zdolności adaptacji produktu, ludzi i procesów, wiarygodnych wyników. Entuzjasta i champion OKR (Objectives and Key
Results), współpracownik Collegium Da Vinci.
W Allegro pracuje ponad 10 lat (prowadził
projekt wydzielenia Allegro po sprzedaży przez
Naspers), obecnie w Allegro PMO zajmuje się
zarządzaniem portfolio projektów strategicznych.
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The Importance of a Healthy
Work Calendar
Marta Lipińska
Since the start of the COVID-19 pandemic
the focus of workers has shifted from the
regular 9 to 5 to flexible hours. Although
remote working has brought a lot of perks
and the possibility to combine work with
a private life, it has also led to many of us
working longer than ever before – in fact
many of us are not so much working at
home as living at work. In order to avoid
being hit hard by burn out and to stay
engaged and committed we must embrace the importance of a healthy work
calendar.
According to the State of Remote Work 2021
report by Owl Labs in which they surveyed
2,050 full-time workers in the US, as many
as 55% say they work more hours working
remotely than at the physical office and 83%
say they are at the same or higher productivity level working from home compared
to the office. Commuting, getting lunch or
hanging out over a cup of coffee with other colleagues naturally became dispensible
and was exchanged for simply getting things
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done. While employees work significantly
more with 30% of men and 21% of women
reporting working 2+ extra hours per day,
only 11% of managers are concerned about
employee burnout.
The disturbing trend of working nonstop
and the inability to take breaks by employees during the COVID-19 pandemic has
been, however, noticed by HR departments
and consequently by leadership teams and
decision makers. Moreover, rising inflation
and slowing economic growth has contributed to putting employees’ well-being in the
spotlight. The omnipresent uncertainty since
2020 has led to a point where taking care
of one’s mental health is not just a whim or
a matter of finishing work on time and collecting overdue days off, but also of keeping
the equilibrium between all daily tasks that
we need to complete in this world in flux. It
is about keeping a healthy balance between
meetings, projects, everyday operational
work and finding some buffers that help us
catch a breath and reset before diving into
the next task.

Healthy work calendar
Recently people have started to talk less
about having a work-life balance and more
about having work-life harmony, sometimes
phrased as a work-life fit. The main goal is
to organize your day in a way that does not
adversely affect your work, family or free
time and, at the same time, gives you freedom to choose how you want to put all of
these puzzle pieces together without being
judged or patronized. Since hybrid and flexible working conditions are here to stay, it is
then imperative to put greater emphasis on
our welfare.
One of the steps that we can take in order
to retain our energy level and to stay focused
is to take care of our work calendar. How do
we ensure it is healthy? Here are 5 simple
tips to help you get started.

1. Find your rhythm
Whether you are an early bird, or a night
owl, try to find your rhythm. For example,

you might want to start early and run some
errands in the course of the day just to
connect for a couple of hours more in the
late afternoon or find yourself working the
typical 9 to 5 because it suits you perfectly.
Nowadays lots of companies allow employees to start and finish work within certain
timeframes which makes it easier to combine your duties with personal time. Adjusting your schedule might not always be easy
(especially if you work for a specific market
or need to be available at exact hours) and
may sometimes require more flexibility on
your end, but it will pay off in the long run.
Whatever you decide to do simply make
sure that it’s what’s best for you within the
parameters you have. The British Journal of
Sports Medicine points out in their “Internal Biological Clocks and Sport Performance”
blog entry that the integration of lifestyle
factors, such as the timing of eating, activity and sleep with our internal biological
clocks leads to an optimization of health
and performance.

2. Set priorities
Prioritizing your tasks throughout the day
will help you get things done without unnecessary distractions.
It might be tempting to do a lot of small
assignments (quickly responding to incoming e-mails, replying to chat messages,
approving process’ steps, etc.) but remember that sometimes completing complex,
time-consuming, and very often daunting
tasks is also an important part of your job
for which you will be held accountable. The
sooner you chunk the elephant into bite-size
pieces, the faster you will set another milestone.
There are various ways you can organize
your day and decide which things need to be
taken care of first. One good place to start is
the Eisenhower Matrix (also called the Priority Matrix). The quadrants used in that will
guide you towards categorizing your tasks
into things that need to be done (important
and urgent), scheduled (important but not
urgent), delegated (not important but urgent) and got rid of (not important and not
urgent).
There are a lot of applications that can be
helpful in putting a list of priorities together
and keeping track of your progress – Asana,
Todoist, Google Task, Pocket, Evernote, Trello – to name just a few. If you like Miscrosoft
software you might want to consider One-

Note or simply the To-Do functionality in MS
Outlook. If, however, you prefer to do it in an
old school way, a notepad and a pen works
perfectly well. And what a great feeling it
is to physically cross out something you’ve
completed! Simply pick the one tool that
works best for you.

3. Build buffer time into
your schedule
In his 2013 article called “The Importance of
Scheduling Nothing” Jeff Weiner, the Executive Chairman of LinkedIn, points out how
important it is to build buffer time into one’s
schedule. Blocking some time in between
calls, trainings, presentations and other responsibilities will give you some breathing
space and also allow you to do quick checks
if needed. Weiner writes: “Whatever you do,
just make sure you make that time for yourself – every day and in a systematic way – and
don’t leave unscheduled moments to chance.
And adds: The buffer is the best investment
you can make in yourself and the single most
important productivity tool I use”. A good
practice is to update your calendar at least
one week in advance and make sure to keep
some time slots clear of meetings.

4. Build in time to unplug
and recharge
Whether it is a walk with your dog or a virtual
coffee with a colleague in order to catch up
and chit chat, allow yourself to take a break
during the day. Do not push your limits and
take shorter but more frequent breaks – it
will help you stay focused and productive.
If possible, take a short walk or do some
stretching or breathing exercises (if you own
a smartwatch, it will remind you to move
every once in a while). A short meditation
or a quick work out might also do the trick.
For some people even a power nap can do
miracles – among its benefits are increased
vigilance, increased concentration and mood
improvement. Remember to take care of
your own well-being, rather than adopt
a wait-and-see posture.

5. Try out asynchronous
communication
Beep. An incoming e-mail. Beep. A chat
message. Beep. A text message. Beep, beep,
beep. Aren’t you easily distracted by all these
notifications? How many times a day do you
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leave an assignment you’re working on to see
who’s writing to you and what the message
is all about? Do you find yourself doing the
same to others? Is it really the best way to
get a comprehensive answer you look for?
Well, how about asynchronous communication then?
Asynchronous communication is communication that doesn’t happen in real-time, in
other words there is a time lag between providing information and receiving a response.
Check if you can use already available resources (i.e. good documentation, written
procedures/articles, e-mail chain, etc.) to
answer your questions, rather than pinging
someone or calling them out of the blue, especially if their status is set on „do not disturb”. Respect interruption-free work slots
and think whether a call can be replaced
by a message. Finally, use different tools to
enable smoother cooperation like OneDrive,
Google Drive, Dropbox, Asana, Slack, MS
Teams, Loom, Monday.com, etc. They will
be helpful regardless of your location or time
zone and will often provide you with records
of a conversation.
Remote and hybrid work are the new normal, however, adjusting to this new flexible
system might not be child’s play. Employees’
and employers’ visions don’t always align
and this might affect our well-being. The
workplace culture should become more inclusive and adapted to today’s reality. That’s
why it is so important to look for an equipoise in our everyday life, to be assertive and
to prioritize our health (especially our mental
health) over anything else because a healthy
body and healthy mind makes a healthy spirit. So don’t sit and wait, but just try to keep
your calendar as healthy as possible. You can
do it!

Marta
Lipińska
Passionate Learning & Development Practitioner and FRIS® Certified Trainer. She was
ivolved in NGOs for many years before moving
into a corporate environment. She found her
soft place to land with a global MedTech company where she runs the L&D department in
Poland. She’s got a shar pei called Bruno, loves
travelling and is a big fan of musicals.
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Agile Outside of Work
– How To Use Its Strengths in Life?
Danyil Khandak
Our lifestyles over the years and decades
have become very hectic – we seem to
live in an unstoppable stream. Most of us
work an average of 8 hours a day, 5 days
a week. You have a fixed time for when
your work starts, but do you actually start
working right then? Do you wake up early
enough to dedicate time for personal activities, and breakfast, or do you run out of
time and skip it? But, simultaneously, you
would like to learn a new language, travel, stay in good shape and read a book you
bought a few months ago... Is achieving all
these individual goals even possible when
you’re so busy?
“Project manager” is not just a job title. It is
a role we play in our daily lives… Professionally, we make time to ensure that everything
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works in the project. Both customers and
team are satisfied. Do you manage things so
diligently when it comes to your time?
All ideas and goals in your mind can be
managed as they are in commercial projects.
Gantt charts, boards, Excel sheets, metrics,
etc. Nothing is off the table. The more information you have about yourself and your
behaviors, the better it will be to plan and
execute the tasks.
Let’s analyze what we can transcend from
our IT management to personal life.

Stay ready for change
Scrum is a flexible framework to manage
work progress by checking its results every
day during iterations (which take between
2 to 4 weeks), using communication (cere-

monies, demos, retrospectives) to remove
all possible impediments. All to make sure
that at the end of the sprint, a minimal viable product or increment is delivered. The
iterative workout of reporting and noting
every task done during the day or week can
improve performance, if the information is
used right.
So why don’t we use this framework outside of work? The world is changing, and we
need to be ready to manage things that we
did not see coming. We need to have more of
a planning mindset and understand that we
live in a time of constant volatility.

How to start
Here are some preparation elements that are
best not to skip. Firstly, you need a place to

Time management –
sprint’s using
The second step to be mindful of is time
management. Put all the things planned or
already in progress in our calendar. That gives
a clear view of the timely feasibility of all the
endeavors.
All the preliminary steps are done – are
you excited to track progress now? What is
needed now is a daily routine – like the daily scrum. Ask yourself the usual questions:
what have I done yesterday? What will I do
today? Do I have blockers that may not allow me to complete some of the planned
work? Remember about the reporting mentioned before.

Importance of small steps
After the two weeks of your new, self-monitored routine, you should be able to see
your ‘MVP’. At this point, evaluate if you
were productive or not. The main objective is to find your strengths/boosters and
weaknesses/stoppers and create a plan
with action items to improve your processes. With each sprint, you will become more
and more flexible and get more acquainted
with your capabilities. Small steps will bring
much more significant results than you can
expect.

How it can help others
Additionally, if we look from a different angle,
you can share this solution with your family, life partners, friends, etc. and encourage
people in your circle to implement positive
changes in their life and habits. If you share
a common goal, Scrum will help you be
equally efficient, transparent, and involved in
the process. You can help manage your family dynamics and make sure you are reaching
your joined goals. Do not be afraid to take
on the role of a teacher. The added bonus is
that other people will acquire the skills and
knowledge they need to be more efficient
and make their lives better. And you will gain
more time together.

Expectations vs. results
Disappointment is when your results or real
experience don’t quite meet your expectations. To avoid being disappointed, or overwhelmed for that matter, focus on having
a roadmap before you start. Include information on how, why, and what you want to do. It
will minimize possible risks of dissatisfaction.
Specifying the goals in our “life project” and
especially analyzing possible risks leaves us
room for maneuver and allows us to remain
flexible – especially since life writes the most
unexpected scenarios. And we can take measured to be better prepared for any of them.

and evaluate progress. Most importantly, you
know what realistic results to look forward
to, and you are not scared of or discouraged
by disappointment.
Although over the last decades, technology has allowed us to do certain things much
faster, and as time went on, it has even
taken us out of some processes, new challenges have come our way. We want to take
more from life. We want to feel satisfaction
from the goals achieved. This is where Scrum
comes to our aid, allowing us to complete
them step by step.
We all have different lives, and we face
various troubles and challenges both at
home and at work. Most importantly, we all
have the chance to face our challenges. If we
map out the process well enough and stay
motivated to reach our goals, we will only
be stronger. We will bring confidence today
and won’t be afraid of facing the unknown
tomorrow – whether it’s work or home.

Fot. stock.adobe.com

track your actions and progress. It can be
a system you know from work, such as Trello
or Asana (and which are free to use). It can
also be a simple notebook with a pen, oldschool. Put down all the things you aim to
accomplish today, tomorrow and in a month
or year.
It’s crucial also to mark priority at this
stage – you should be able to judge, which
tasks and goals are most important. To boost
confidence in your upcoming project – fill
out basic information on each element of
the project. You might be well aware of what
you mean now, but once you look at a vague
title of a long-term goal, you might wish
you had been more specific right then when
you wrote it.
Did your list turn out to have too many
things to do? Multitasking can be good, but
please remember about Kanban’s WIP (Work
in Progress) limit rule; focusing on everything
around us may decrease work efficiency. It’s
better to focus on 1-2 tasks to be fully dedicated to the process. Even if that means you
won’t meet all your goals.

Goal planning
SMART planning is the additional key to your
personal plans control. By making your goal
more specific, measurable, achievable, realistic, and timed, you ease your way, and remove under- or overestimated expectations.
Everything must be clear – this is especially important when we set goals we want
to achieve with our loved ones. We must
remember that they should be as simply
worded and precisely defined as possible. In
everyday life, we often use mental shortcuts
that our family members or partners may not
understand. By clearly communicating and
defining goals, we can avoid potential conflicts and make achieving them simpler than
before. After all, no one want’s a dinner table
fight, right?

Summary
Now you have a roadmap with goals; you
monitor daily engagement, adjust to changes
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Most Common Mistakes When
Implementing SAFe
Adam Guja, Ada Grzenkowicz
We would like to share with you a few tips
on the journey of implementing Scaled
Agile Framework (SAFe). Based on our experience there are a few things to watch
out for when starting up your first scaled
teams’ setup, your first Agile Release
Train and then when it is already running
full steam ahead. There are many things
that can go wrong and the only thing you
could be sure of is that some of them will
absolutely arise sooner or later. The main
thing is for you to be prepared for the
worst-case scenario. If you won’t have
it – lucky you! If you will face it, you can
immediately react.
We would like to prepare you for some of
the most common situations that you could
avoid, at least partially.

First lesson of scaling –
don’t scale
Tip #1 – Don’t scale unless you absolutely
have to. Scaling adds complexity and makes
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delivery that much harder. You have to think
upfront about large architecture, far-ahead
looking roadmap, long-term budgets and
stakeholder management. So instead of
thinking about value you manage all of the
above. There’s a concept called “Do things
that don’t scale” introduced by Paul Graham
which mostly applies to startups, but there
are some good ideas on how to approach
product delivery in general.
If you’ve come to a conclusion, after significant consideration, and you still feel that
there is the need to scale, even then… start
small.
Tip #2 – Start with one team, create
value, evaluate and move forward. It’s always easier to define what is the next smallest step that you need to take, the next
smallest business value to create, to check
if you are going in the right direction when
you have a small agile team. Experiment
with one. Learn, improve and repeat. Once
this team and you feel that they are ready
(as much as any team can be as this is an

improvement journey that might never end)
start adding more teams. It’s generally a bad
idea to mix the “old” and “new” team as you
have spent a considerable amount of time
to make the first team as high-performing
as they can be at this stage and you don’t
want to disturb that. Rather try making the
new team learn from the old one, have them
observe ceremonies, engage a bit in the life
of the team, and then once they learned
enough start a new team and new team
members learn and start improving together.

Prepare everything
The better you will prepare for starting your
scaling journey, the more likely you will face
less challenges on your journey. Key things
which you should pay special attention to
we will cover in this part of the article.
Tip #3 – Focus on backlog preparation
and prioritization. There is nothing worse
than ongoing meetings about requirements
while you should already deliver the value.

Fot. Adam Guja
Pic. 2. Team’s PI planning radiators which can hang on the walls and people can raise
any questions or concerns when they arrive. This may help with better management
and communication between many stakeholders invited to the session.

sure that Business Owners and Product
Management are ready with ART vision &
mission. It would be also great, if possible,
to have an up to date Product Roadmap for
at least next 3-4 PIs.
For good PI planning we also need to make
sure all facilities are in place, no matter if
we do the event online or physically, we
should prepare them in advance. You can do
a simple Kanban board with a to do list for PI
planning and assign tasks to respective people. A few days before verify if all we need
is done and ready. Last minute preparations
may ruin your PI planning and people may be
lost or stuck in unnecessary work.
Fot. Adam Guja

Make sure you reserve time for continuous
backlog preparations. Make regular refinements and engage key business stakeholders that can answer your teams’ questions.
For your first PI Planning verify if the top 10
features are really ready, definition of ready
should be met if you want teams to gain first
successes and deliver meaningful features.
Before PI Planning, we highly recommend
running a few backlog readiness sessions, so
that we can prepare well enough to kick off
the start of our Agile Release Train (ART).
What’s even more important is the time
dedicated to preparing backlog for the next
Program Increment (PI). The bigger ART you
have, the earlier enough you should start
preparing for the next iterations. There is
no golden rule for how much time you need
and when you start, you need to find your
own way. One thing we can tell you is that,
for sure time spent only during IP Iteration
for backlog preps won’t be enough and it’s
super risky to leave it for the end of PI. You
can decide on some rules that may be a hint
for people how to prepare well with backlog items, eg. in each iteration all Product
Owners Product Managers, Analysts and
Business Owners spend at least 15-20% of
their time on backlog creation for upcoming
PI and each team has minimum 2 hours of
refinement in every sprint.
Tip #4 – Well prepared PI planning
makes all the difference. Besides the backlog that is essential, you need to also make

Tip #5 – Agree who is who and how your
calendar will look. Verify the roles and responsibilities with the people. Make sure
the expectations are clear, and roles are
defined. If you wish to receive some regular
reports, agree on format, frequency and who
is accountable for it. You can avoid misunderstandings and some conflicts if you do it
properly. In some organizations we noticed
something called a role card for people so
that we knew what is required from us. Each
and every project or product we deliver is
different and it’s good to verify if we have all
needed people with competencies and skills
required. If not, we know who to look for.
SAFe is rather tough to implement, especially if we look at the number of the meetings
whole ART and teams within it need to run.
The complication could be even bigger if we
have some people holding one role in more
than one team. This could be mitigated if
we decide to create our own ART calendar,
where we communicate when teams have
time for their ceremonies, such as Iteration
Planning, Retrospective or Daily Stand-up.
Those should be sacred hours, which no one
else can book for other calls.

Train everyone, launch
Trains

Pic. 1. Printouts of the ART Backlog. You can save a lot of time if you can print
the backlog directly from the tools that you use on regular basis, eg. Jira.
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Tip #6 – Make it official. SAFE’s training
sessions obviously go through theory of
what the ideas, values, processes and ways
of working will be when SAFe is in place.
They make sure that all people on the teams
now have the same level of understanding
of what is going to happen. Their experi-
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ence with working with agile methodologies might be different, however now they
have the same naming for things and will be
less confused when someone starts talking
about sprints, story points and transparency. However having all people trained sets
a milestone in everybody’s minds that this
is it, now we have started – makes it official.
Now we have standards to uphold to, both
teams and leadership will be held accountable to those standards.
Very good approach to starting your first
Agile Release Trains is to go ahead with the
training. SAFe for Teams done for the whole
group of people right before their first PI
planning gives them a chance to learn first,
experience in a safe manner the tools and
practices, and then move forward to the actual practical implementation of the process.
Tip #7 – Create communities. Experience of a group is always greater than that
of an individual. When we enter the mode
of being a mentor for a person it is because
we, or that person, feel that our experience
is bigger and we can help that person by
providing answers and proposing solutions.
However, if there’s a group of people to be
mentored, then we can safely assume that
either they can share experiences with each
other or they can come up with a solution
they would experiment with. That builds
true autonomy and helps achieve another
level of teamwork.

Be patient
For the results you need to wait. The biggest
advice we can provide you with is to be patient, make sure you have stabilized teams,
clear mission and vision and good process in
place which you stick to and improve continuously.
Tip #8 – Don’t make revolutionary
changes every PI or whenever you face
challenges. ART should be a long-living
team by definition. You may not avoid people leaving or simply changing roles as they
want to grow. However, you can try to prepare for it. Create a safe and motivating environment, think in a long-term perspective
about people and their growth, give them
opportunities that will make them happy
and satisfied. There are many ways of keeping people and boosting their motivation,
sometimes listening to them and letting
them do the work in a way they want can
be enough.
SAFe in its name has a very meaningful
word: FRAMEWORK. Make sure you stick
to an agreed frame of your ways of working and adjust them if required. Doing agile
doesn’t mean you can just change some of
the critical aspects, which are essential for
the rythm and execution. We witnessed
a couple of situations when teams are moving dates of some main ceremonies, such as
PI planning moved by a few weeks, please
watch out and make sure you don’t do it.
That kind of approach will not introduce the
operating rhythm which is really required
Fot. Adam Guja

In SAFe we have communities of practice
(CoP) that help achieve what was described
above. The first and usually most active
community of practice would be that of
Agile practitioners – Release Train Engineer,
Scrum Masters, Agile Coaches, SAFe Programme Consultants. If this group of active
people with good energy is working, then

you can start creating with their help other
communities i.e. for developers, testers or
product management. Make sure those sessions will be regular and active, that will help
everyone to grow.

for the teams to work in regular intervals
and be able to deliver and compare results
from PI to PI. Another big framework related
change is the length of PI. It should always
be the same. Adding iterations when we do
not deliver as expected is not a solution. If
we allow this, our predictability measurements and other metrics, when we want to
compare if we are getting better,will never
be correct. Another thing is that we should
aim at closer to 100% delivery and keeping
our promises by other improvements within
teams that will let us not repeat mistakes
we have made earlier.

Keep calm and be agile
Believe us, you won’t avoid tough situations, but you really can prepare yourself
for at least some of them. The more mature
you and your team will be, the easier it will
become. At the same time you should see
more and more successful deliverables coming on time and within good quality. Isn’t it
the thing you dream about? If yes, try some
of our tips, apply yours, retrospect regularly,
talk with your teams and be agile.

Adam
Guja
Agile Coach in Deloitte with over 10 years of
hands-on Scrum Master and RTE experience.
Started as C# programmer and later Dev-Ops.
Now specializing in working with distributed,
smaller, Scrum teams, and larger, scaled, SAFe
setups. Involved in multiple agile transformation programmes, including one of the biggest
in Europe – Nordea’s Core Banking Platform.
Passionate about drones, archery and diving.

Ada
Grzenkowicz
Leader, Agile ways of working enthusiast. Has
over 10 years experience with multicultural
teams. Support teams achieving their goals,
delivering projects and solutions that are focused on meeting clients needs. People doing
the work are priority number one for her and
she does her best motivating and empowering
them. PMP® & SAFe SPC® certified, trainer and
designer of interactive workshop. In her free
time, passionate of active forms of leisure,
crime stories, baking and cooking.

Pic 3. People aligning during PI Planning.
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Discipline of Work and Life
The conversation with Scott Ambler, co-creator of Disciplined Agile (DA), driven by
Weronika Makać and Jan Orłowski
At the end of July 2022, you officially left
the role of Vice President and Chief Scientist of Disciplined Agile at the Project Management Institute. Can you explain to us
why you and Mark made this decision?
We started on August 1, 2019, when PMI
purchased our organization. Contrary to popular belief, there was no agreement in our
contract to stay for these three years, only
for a minimum of 90 days. 3 years is a lot of
time and we stayed that time because we
believe in the PMI mission and a lot of good
things happened here. Personally, it was also
difficult to leave any future decisions about
Disciplined Agile to the PMI. However, we
feel the time has come. We are still full supporters of DA and PMI, and look forward to
PMI taking it to the next stage.
So how can you be introduced now? What
are your plans for the future?
I am back to being the chief of my own
company – The Ambysoft. My goal has always been to help organizations improve
the way they work and their approaches to
what they are doing. I will focus again on
agile data and agile modeling because this

is really where my heart is. There are some
great ideas which DA has adopted from both
of these areas. So I am leaving PMI, but I am
not leaving the city. We have a great future.
But first, I will definitely take some time off
in the next few months as I need to recharge
my batteries.
In one of the interviews you mentioned
that Mark Lines was your business partner
when you worked in IBM. Could you tell us
how it has happened that at the end you
both are co-creators of Disciplined Agile?
Mark and I have known each other for
a long time. We both live in Canada. Even
though he’s about a four-hour flight from
me. I was at IBM for six years, I was the chief
methodologist for IT and my team was working with various customer organizations such
as Mark company. We were working back and
forth and we ended up, so he was delivering
training materials from that we were producing would be about exponential delivery
at the time and were working very closely
together, helping customers to succeed. And
we decided in 2010 to co-write a book about
DA, which then came out in 2012, almost
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two years later to the date. Then I left IBM.
At that point, we formed what became the
Disciplined Agile Consortium, which then
eventually got purchased by PMI. We’ve
worked together for a long, long time. I highly suspect we’ll be working together again in
the future. Neither of us have an intention
to build another company. But certainly, you
know, if there’s an opportunity and going to
be throwing business this way, I’m sure he’ll
do the same. And maybe, if we’re lucky, we’ll
get to get on the same customer engagement again at some point.
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Scott, on your website in the education section, next to the university, you
put “Life” in the first place. What are your
three most important life lessons?
First of all, the focus on the family should
always come first. I learned a lot from basic life events like getting married, which
changed my life. Adopting my daughter
changed my life a lot and having kids is just
a fantastic thing. Overall, being responsible
for someone, beyond yourself, is obviously
critical.
The second such thing is choosing to be
a speaker, which opened many doors for me.
One of the great things about conferences
is that you can hang out with really smart
people, both speakers and attendees, and it
is a great way to get challenged and learn.
I think developing communication skills is
absolutely crucial to any success. You must
be able to communicate. It does not matter
how smart you are if you cannot pass your
ideas on to other people.
The third most important thing is ‘learning mindset’. Learning how to do something
worthwhile now is a short term thing to put
your foot in the door, as it will likely be gone
in ten years. Learning to learn is a long-term
thing. However, it is not only knowing how
to learn, but also knowing what to learn and
loving learning. At the beginning of my career, I was lucky to get the best advice that
still stuck with me. Back then, I was a tech
nerd who read all those tech magazines. My
mentor told me to read widely to broaden
my horizons. So I started reading things like
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Fortune, The Economist, Scientific American,
and just about anything that is not software
development. And I still do it today. One of
the things I did last week was ordering a large
pile of books that I want to read in the next
month or two. And these are just completely
random topics, nothing really related to work.
It just sounds interesting, so my lesson is to
learn and read widely.
You are very busy. Conferences, trainings,
meetings. That’s a lot. Do you have any
daily routine which keeps you disciplined?
Now it’s a lot easier because I’ve been
working from home. I used to be on a trip for
a long time, so that was brutal. I’m a morning
person, so I tend to wake up around 5.30 am
or six and I go to my home office for a couple of hours. Then I try to get on when the
weather’s good, I go cycling or kayaking, at
least for an hour. Then I mean actually every
day I used to take my daughter to school
when she was younger, nowadays, she’s
older and I’m not cool enough to be seen in
public with her.
I have reasonably good control over my
mornings, just because I am a morning person. But after that it is totally free for all.
For many people, the pandemic was a very
big challenge in terms of the need to change work habits as well as mental resilience. Could you please tell us how you were
doing during this time? Has the pandemic
affected the way you work?
I have been working from home for a couple of decades, so nothing that didn’t really change for me other than I didn’t travel.
I used to spend about half my time on the
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How much truth is in the sentence that
you are like the famous Apple pair: Steve
Wozniak and Steve Jobs? You’re like Wozniak and Mark brings the strategy view like
Steve Jobs?
I don’t know how well you know each of
them. Steve Wozniak is a phenomenally generous and decent, wonderful person. Steve
Jobs, not so much, but certainly a genius. He
was one of the original Atari employees. Back
to us, Mark and I are really good friends and
we meet together with our families.
So certainly Mark and his wife Louise ran
this financial side but Mark took part also in
the field of working with customers. He focused more on executive coaching and strategy organization. Where I was diving more in
technology stuff. Plus I’ve got a very deep
data and modeling background. We work together and also focus on our strengths, that’s
the best way of working.

road going to conferences and to organizations to give talks. From the pandemic I am
doing it online.
What we did before COVID we got together every couple of months for mindstorming,
modeling, planning and sharing new ideas.
After that we would go back to our homes
and work from there and keep on touch regularly. I think that's the future of intellectual
work but of course some office work cannot
be done that way.
In many interviews you said that the
best advice for a distributed agile team
is “Don’t do distributed development!” It
is also confirmed in your surveys1, however
the last data is from 2018, so before pandemic. Do you still confirm this advice?
This advice was given when most people
did not understand how to work remotely and
did not have the good equipment. If I were to
rewrite that study, I would expect a still collocated team, working on a common thing to
be more effective. The goal of their cooperation would be to find themselves to properly
answer the questions, assuming they are not
catching COVID from each other. However, the gap would narrow a lot because we
learned to work remotely, we have the right
mindset and equipment.
I assume you would disagree with Elon
Musk’s decision that 100% of employees
have to come back to work in the office or
else they will lose their jobs?
Yes, that is a phenomenally stupid strategy. It is a great way to lose good people. If
I was told to go to the office for whatever
work I have done in the past 30 years and

last week [July 2022]. That was certainly
a big thing.
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Last but not least, how do you see the future of DA? Is there any plan for the further
development?
There is a good plan and you have got to
wait another month or two until PMI shares
the new vision.

that I have to show up every day, I would
have quit. And I do not care how much I was
getting paid, I would go look for a better job.
And that is what people do. I think working
from the office is not an option anymore.
Companies that order people to return
to the office should answer the question of
what is the reason. Is that an excuse for your
office because they spent so much money on
their office space because they had to do it
and now they have this sunken cost? Well,
it’s just a stupid decision.
At the same time, almost 90% of people
prefer flexible work with more days working from home2, so it looks like there is
no way back. Do you have some recommendations or maybe DA has it to increase
efficiency and effectiveness of distributed
team?
There are many techniques to support this.
I have been keeping an eye on this remote
working stuff for a long time. I think these
companies that are trying to force their people back to the office are making a very serious mistake. Let’s look at the agile principle.
The key decision is to let your teams make
decisions for themselves.
I believe in a hybrid work environment.
Certainly there are some jobs where you need
to be physically there and there are a lot of
jobs where you don’t. Tell your teams, your
adults “you can figure it out”. If your team
needs to come in to do planning, modeling
or brainstorming, great. Provide them necessary facilities and resources.
I think this is a serious question for the
organization. You hired good, responsible
people. Why can’t you let them act like
adults? Why can’t you let them make decisions? What went wrong in your organization that you have to tell them what to
do? I would solve this problem which is more
than likely that senior management is look-

Additional reading:

ing in the mirror and really asking themselves,
what are they if they cannot keep an eye on
their employees? What are they doing if they
are not in a fancy business tower?
The idea of Disciplined Agile is clearly developing in the IT environment, but there is
no such momentum in other industries. Do
you see any serious obstacles in spreading
the DA idea in other industries?
Surely DA came out in the IT and software
development space, but we’ve been applying
it in more than just that over the years. We’ve
been actively working on cleaning up the language and making it clear that it’s not just
about it. So if you look at our training, materials and other documents, we purposely
include non-native examples and we almost
always lead with them now. Some of our
stuff has almost nothing to do with software
development. Actually, I believe that the
only time the software people get brought in
is because they’re part of the problem and
we need to figure out better ways of working
with them. So everything else is all focused
on non software stuff. So agile is definitely
being applied outside the software space.
Having said that, though, the vast majority
of the advice and the writings are around
software. The vast majority of the coaches
are focused on software teams and they really seem to struggle when they have to work
with the finance team or the procurement
team because they don’t know the domain.
They might be a coach that came out of software or at least had been working in software
for a while. And they don’t really understand
how to speak to these finance people who
have a different way of looking at things and
different set of priorities. I think this decade
will be the decade of the agile community
figuring out and actively working on getting
things out of software. That was certainly
a theme at the agile conference in Nashville
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Ambler
Scott is a consulting methodologist helping
people and teams to improve their ways of
working (WoW) and their ways of thinking
(WoT). In particular, his focus is on helping
people to apply Agile Data and Agile Modeling strategies. He is also a board member of
several organizations and have written several
books, articles, and white papers. He co-created with Mark Lines the Disciplined Agile (DA),
led the development of both the Agile Modeling and Agile Data methods. He is a speaker at
a wide variety of conferences world wide and
is often asked to deliver conference keynote
speeches as well as give internal presentations
at organizations. He tweets his thoughts and
observations about software development and
write columns and/or articles for several publications. His hobbies include writing, cycling,
and Tai Chi and he has several professional interests as well. He is a Disciplined Agile Fellow.
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O projektach – tych dużych
i małych oraz roli PMO
w branży FMCG
Z Mateuszem Gańskim, szefem PMO w Grupie Maspex, rozmawia Michał Barcik
Pracujesz w branży FMCG w Grupie
Maspex. Jesteś szefem PMO w tej organizacji, więc chcielibyśmy z Tobą rozmawiać
głównie o projektach. Ale zacznijmy od
samej organizacji. No właśnie, jaką organizacją jest Maspex i co sprawia, że od kilkunastu lat rozwijasz się w tej jednej firmie?
Rzeczywiście, w tym roku minęło 14 lat odkąd zacząłem swoją pracę w Grupie Maspex.
I faktycznie, nie jest to popularne zjawisko
w dzisiejszych czasach, w postpandemicznej
rzeczywistości, gdzie praca zdalna przejęła
prym nad stacjonarną i można pracować dla
prawie każdej firmy na świecie ze swojego
miejsca zamieszkania. Czasem sam się zastanawiam: skąd to przywiązanie i lojalność?
Wnioski nie są zaskakujące: przede wszystkim ważne jest dla mnie poczucia bezpieczeństwa oraz atmosfera panująca w zespole,
a także satysfakcja z wykonywanej pracy,
która od lat mi towarzyszy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mówimy o organizacji,
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która w ostatnich latach rozwija się bardzo
dynamicznie, a istotnym elementem strategii firmy są akwizycje. Wymienię te najważniejsze, zapewniające firmie skokowy wzrost:
akwizycja części aktywów spółki Agros Nova,
czy tegoroczna akwizycja spółki CEDC. Takie
transakcje na polskim rynku mogą robić wrażenie. Sama nazwa firmy może mówić i z tym
spotykamy się na co dzień, chociażby prowadząc projekty rekrutacyjne, czy wymieniając
się doświadczeniami podczas wydarzeń branżowych. Ale o potencjale i skali organizacji
mówią same marki, a założę się, że każdy
czytelnik Strefy PMI zna z półek sklepowych
takie produkty jak: Tymbark, Kubuś, Tiger,
Lubella, Kotlin, czy Łowicz, a teraz również
Żubrówka. Firma funkcjonuje nie tylko na
rynku polskim, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej, w takich krajach jak Węgry,
Czechy, Rumunia, czy Bułgaria. Maspex jest
jedną z największych, o ile nie największą firmą spożywczą w tej części Europy.

Opowiedz nam coś o Maspex, czego nie
możemy wyczytać z prasy ani z Waszych
social mediów. Szczególnie interesuje nas
aspekt projektowy. Czy możesz uchylić naszym czytelnikom rąbka tajemnicy o Waszym podejściu do zarządzania
projektami? Jakie projekty realizuje się
w Maspexie? Jak budujecie swoje portfele
projektów?
Myślę, że dobrą odpowiedzią na to pytanie będzie przedstawienie struktury Project
Management Office, bo to powinno pomóc
czytelnikom zwizualizować sobie schemat
działania. Pierwsza część naszego zespołu
jest odpowiedzialna za projekty produktowe – tutaj mówimy o projektach związanych
stricte z naszym portfolio produktowym i ze
wszelkimi zmianami, które są w nim realizowane. Zakres takich projektów jest bardzo różny – od drobnych zmian graficznych
opakowania jednostkowego, na przykład
etykiety, aż po ekstremalnie skomplikowa-

Czy możesz nam zdradzić jakich metodyk
i narzędzi projektowych używacie?
Metodyki projektowe były przygotowywane i ewoluowały wraz z rozwojem
organizacji. Obecnie mamy trzy metodyki.
Pierwszą z nich jest metodyka projektów
produktowych. Patrząc z punktu widzenia
profilu działalności przedsiębiorstwa i dojrzałości projektowej przez długi czas była ona
kluczowa. Drugą metodyką projektową jest
metodyka projektów ogólnoorganizacyjnych,
a trzecią – metodyka portfelowa. Liczba
portfeli i ich podział jest odzwierciedleniem
struktury organizacji i poszczególnych Business Unitów. Jeśli chodzi o narzędzie, z którego korzystamy do zarządzania projektami ale
i zadaniami jest to Jira.
Jak powstało PMO w Maspex i co Was do
tego skłoniło?
Ponad dziesięć lat temu został powołany
zespół (wtedy dwuosobowy) odpowiedzialny tylko i wyłącznie za projekty produktowe.
Dodatkowo część projektów było realizowanych lokalnie, w zakładach produkcyjnych.
Trudno jednak na tamtym etapie nazywać
to zarządzaniem projektami. Wtedy rola
PM-a sprowadzała się do koordynacji pewnych powtarzalnych procesów, które miały
prowadzić do realizacji określonego celu. Na
początku ta wspomniana przeze mnie koordynacja procesów zdawała egzamin, jednak
wraz z rozwojem organizacji stawała się
niewystarczająca. W branży FMCG to czas
jest kluczowym zasobem, bo jeśli klient jest
zainteresowany danym produktem to oczekuje jego dostępności w konkretnym terminie. Jeśli nie odpowiemy na tę potrzebę, to

ta szansa na inkrementalny wzrost sprzedaży przepada. Podobnie z zaplanowanymi
zmianami w portfolio produktowym – termin
wdrożenia określnego produktu jest ściśle
określony i stanowi kluczowy aspekt z punktu widzenia realizacji celów danego projektu.
Inaczej mówiąc tylko terminowe wdrożenie
danego produktu daje szansę na odniesienie
sukcesu. W związku z powyższym presja na
poprawę jakości zarządzania projektami stale
rosła, podobnie jak liczba inicjowanych projektów. Dlatego też postanowiliśmy wdrożyć
metodykę i wypracować standardy zarządzania projektami oraz przygotować osoby, które
z koordynatorów procesów stałyby się pełnoprawnymi kierownikami projektów. To był
dla nas pierwszy krok – z mojej perspektywy
milowy. Kolejnym krokiem było uporządkowanie projektów transformujących organizację. Wcześniej jednak przeprowadziliśmy
szereg wywiadów z osobami na różnych
pozycjach i z różnych obszarów. Po wywiadach przedstawiona została rekomendacja
powołania biura, które z założenia powinno
skupiać kompetencje zarządzania projektami
w organizacji. Słowa przekuto w czyny i dwa
lata temu powstało PMO. Istotne jest też
umiejscowienie PMO w strukturach organizacji. Dział Business Development, którego
częścią jest biuro projektów, raportuje bezpośrednio do COO Grupy Maspex. W mojej ocenie to pokazuje jak poważnie Grupa
Maspex traktuje kompetencje zarządzania
projektami.
Czasem bywa tak, że rola PMO ogranicza
się do wsparcia administracyjnego lub prostego dzielenia się wiedzą i porządkowania
portfela. Jak to wygląda w Grupie Maspex?
Rzeczywiście ta część administracyjna
również należy do zakresu naszych obowiązków, ale jest to mały wycinek naszej pracy.

Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój metodyk zarządzania projektami, dbamy o to, by
projekty, które są realizowane poza biurem
projektów (organizacyjne), były realizowane
i zarządzane według wypracowanych standardów oraz najlepszych praktyk. Głównym
celem PMO jest zapewnienie odpowiednich
zasobów w postaci kierowników projektów
do realizacji kluczowych projektów z punktu
widzenia misji i wizji Grupy Maspex.
Jakie były kroki, które doprowadziły Cię do
bycia szefem PMO i co sprawiło, że chcesz
się bardziej rozwijać w stronę zarządzania
projektami w ramach PMO, a nie wybrałeś
zarządzania produkcją?
Jeśli chodzi o moje początki w Grupie
Maspex to pierwsze kroki stawiałem w Dziale Obsługi Klienta, a następnie przez długi
czas miałem okazję pracować w Dziale Planowania Produkcji. Nie mniej jednak mój zakres odpowiedzialności bardzo mocno krążył
wokół zarządzania projektami i w kolejnych
latach miałem okazję być odpowiedzialnym
nie tylko za projekty związane z produktami
Grupy Maspex, ale też tymi strategicznymi
czy inwestycyjnymi. Jestem osobą, która nie
znosi powtarzalności, stagnacji i rutyny, więc
jestem bardzo szczęśliwy z wyboru ścieżki
zawodowej, którego dokonałem.
Jesteś szefem PMO, a to wiąże się też
z dużą odpowiedzialnością. Ilu ludzi liczy
Twój zespół? Aktualnie zarządzam zespołem 17 osób, choć ze względu na rozwój organizacji ta liczba dynamicznie się zmienia.
Aktualnie cały czas poszukujemy nowych
osób, które pomogą nam między innymi
wprowadzić nasze standardy do przejmowanych w ramach akwizycji organizacji. Jestem
przekonany, że w ciągu najbliższych miesięcy
liczba osób w PMO wzrośnie do ponad 20.
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ne i złożone projekty, jak na przykład wdrożenie nowej technologii, w których zakresie
jest uruchomienie nowej linii produkcyjnej,
czy nawet budowa nowej hali produkcyjnej.
Drugi zespół zajmuje się projektami ogólnoorganizacyjnymi, które mają za zadanie
transformować organizację i odpowiadać
na potrzeby biznesu. Zazwyczaj projekty te
swoim zakresem obejmują przekrojowo całą
organizację. Duże znaczenie ma tutaj program transformacji cyfrowej organizacji. Kolejnym obszarem są projekty organizacyjne,
czyli takie, które zamykają się w ramach jednego działu lub ewentualnie Business Unitu.
Ostatnią grupą są projekty na styku z produktowymi, czyli tzw. CAPEX-owe (inwestycyjne). Mówimy tutaj na przykład o zakupie
linii produkcyjnej, budowie farmy fotowoltaicznej, czy też magazynu.
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również minimalizowanie ryzyka związanego
z portfolio produktowym – koncentracja na
produktach i formatach, które mają ugruntowaną pozycję rynkową. Kładziemy spory
nacisk na optymalizację kosztową i poszukiwanie możliwości zwiększenia marży.

Źródło: maspex.com

Jakie kompetencje są istotne w osiąganiu
sukcesów w Twoim zespole? Jak byś zachęcił do pracy w PMO? I na co powinny
położyć nacisk osoby, które chciałyby zatrudnić się i rozwijać zawodowo w PMO?
Tutaj pewnie nie będę oryginalny, a wręcz
użyję wyświechtanego stwierdzenia, że najważniejsza w mojej ocenie jest komunikacja.
Zawsze kładę nacisk na to, aby każdy realizowany przeze mnie projekt miał plan komunikacji, czy to z zespołem, czy też z kluczowymi
interesariuszami. Ważne są również pozostałe elementy rzemiosła Project Managera,
takie jak: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie
interesariuszami, zarządzanie zmianami zakresu, czy problemami krytycznymi. TOP 3
w mojej ocenie to: umiejętność tworzenia
i zarządzania harmonogramem, budżetem
i wspomniana komunikacja. To są niezmiernie istotne elementy, aby projekt mógł zostać
zrealizowany zgodnie z założonymi celami.
Jeśli chodzi o rozwój w ramach PMO, to ge-

neralnie uważam, że jest to istotna, bardzo
atrakcyjna i przyszłościowa profesja. Duże
organizacje potrzebują transformacji, a biuro
projektów jest w tym zakresie bardzo pomocne, a nawet niezbędne.
Ostatnie lata to okres wielu wyzwań również dla branży spożywczej. Mówimy tutaj
o przerwanych łańcuchach dostaw, o ciągle rosnących kosztach produkcji, inflacji. Jak postrzegasz takie wyzwania i jak
Maspex przygotowuje się, żeby zachować
stabilność w tak trudnym otoczeniu gospodarczym?
Rzeczywiście otoczenie rynkowe jest coraz trudniejsze: myślę, że nie tylko w branży
FMCG, ale ogólnie dla wszystkich. W branży
spożywczej głównymi wyzwaniami stają się
koszty energii, dostęp do surowców i opakowań. Kluczowe staje się zatem budowanie różnych alternatyw i dywersyfikacja
dostawców. Na pewno duże znaczenie ma

Angażujesz się również w pracę krakowskiego oddziału PMI PC. Dlaczego włączyłeś się w działania społeczności PMI, co to
zaangażowanie Ci daje?
Wraz z upływającym czasem zacząłem
szukać dla siebie dodatkowych możliwości
rozwoju, nie tylko tego zawodowego. Do
dołączenia do PMI zainspirował mnie mój
serdeczny przyjaciel Marcin. Po przemyśleniu
i przedyskutowaniu sprawy z rodziną postanowiłem aplikować i na szczęście Dyrektor
Zarządzający krakowskim oddziałem PMI
postanowił dać mi szansę. Obecnie od pół
roku pełnię funkcję Dyrektora ds. Finansów.
Na początku miałem sporo wątpliwości czy
pogodzę obowiązki zawodowe, rodzicielskie
oraz te wynikające z wolontariatu, ale szybko
odnalazłem się w nowej rzeczywistości, ponieważ należę do osób, które im więcej zadań
mają, tym lepiej są zorganizowane. Ten czas
dał mi bardzo wiele: poznałem mnóstwo wartościowych ludzi, współtworzyłem wydarzenia, miałem możliwość wymiany przemyśleń
i doświadczeń z osobami z różnych branż. To
wszystko daje wiele satysfakcji i mobilizuje
do dalszych działań.
To była naprawdę inspirująca podróż po zarządzaniu projektami w Twojej organizacji.
Dzięki wielkie za poświęcony czas!
Bardzo dziękuję za zaproszenie, to była dla
mnie duża przyjemność. Mam nadzieję, że to
nie było nasze ostatnie spotkanie. Pozdrawiam serdecznie czytelników Strefy PMI!

Mateusz
Gański
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Certyfikat Ten Step PMP, PROSCI (change management). Ponad 14 letnie doświadczenie w biznesie, głównie w branży FMCG. 12
letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, programami oraz portfelami (FMCG, SCM,
Transformacja Cyfrowa). Manager odpowiedzialny za całe Biuro Zarządzania Projektami
(15+ członków zespołu). Dyrektor ds. Finansów
PMI Kraków.
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Wolontariat drogą do lepszego
świata
Z Olgą Kotyk, prezeską fundacji Web-Korki, rozmawia Renata Puszkiel
Jesteś założycielką i prezeską fundacji
Web-Korki, której wolontariusze udzielają korepetycji dzieciom z domów dziecka
i pieczy zastępczej. Pamiętasz jeszcze moment, w którym powstał pomysł na taki
projekt?
Jasne, to było dokładnie dwa lata temu,
podczas pandemii. Byłam krótko po powrocie z wolontariatu na Sri Lance, na który poleciałam z poczuciem misji i świadomością,
że chcę coś zmienić. Miałam wtedy 20 lat
i ogromne oczekiwania odnośnie tego wyjazdu. Sytuacja potoczyła się zupełnie inaczej, ponieważ bardzo szybko zachorowałam
na chorobę tropikalną. Miałam niedowład
kończyn i ponad rok wracałam do zdrowia,
kontynuując studia w trybie indywidualnego nauczania, z bardzo ograniczonym
kontaktem z innymi ludźmi ze względu na
osłabioną odporność. Tak więc, gdy wybuchła pandemia, mój „lockdown” trwał już od
jakiegoś czasu. Ta sytuacja pokazała mi, że
mam w życiu jeszcze coś do zrobienia, skoro
przeżyłam tę chorobę. Stwierdziłam wtedy,

że muszę jeszcze więcej działać i jeszcze bardziej pomagać innym ludziom.
Zaczęłam rozglądać się za miejscami, które
mocno potrzebują wsparcia i w których jest
pewna luka pomocowa – tak pojawiły się
domy dziecka. Ten specyficzny obszar kojarzy nam się stricte z pomocą finansową, a tak
naprawdę najważniejsze, co możemy dać
tym dzieciom, to nasz czas. Poprzez oddanie
cząstki siebie tworzymy im poczucie bezpieczeństwa. Na samym początku to moja
intuicja podpowiadała mi, że takiego rodzaju wsparcie może być potrzebne. Następnie
przeprowadziłam wywiady w domach dziecka. Okazało się, że mimo iż pomysł wydaje
się prosty, na tamten moment takie inicjatywy nie istniały. Stwierdziłam, że muszę coś
z tym zrobić i wypełnić tę lukę.
Napisałam więc post na Facebooku z pytaniem, czy potencjalni wolontariusze byliby
zainteresowani takim projektem. Pomysł
spotkał się z odzewem od wielu osób z różnych dziedzin. Zgłosiło się ponad stu chętnych, ale oczywiście nie wszyscy dostali się
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do projektu. Bardzo uważnie rekrutowałam
wolontariuszy, ponieważ dzieci z domów
dziecka to delikatne istoty, które trzeba
szczególnie chronić.
Jakie Web-Korki były na początku, a jakie
są teraz?
Przede wszystkim, cały czas Web-Korki to
projekt realizowany po prostu ogromnym sercem, zaangażowaniem i pasją. Na początku
byłam jedyną osobą, która robiła w projekcie
wszystko – byłam pomysłodawczynią, zarządzałam od początku do końca, prowadziłam media społecznościowe z pomocą mojej
siostry, rekrutowałam oraz miałam kontakt
ze wszystkimi wolontariuszami. Po roku poczułam, że powoli brakuje mi czasu nawet na
chwilę odpoczynku w weekend (jednocześnie
studiowałam dziennie zarządzanie i inżynierię produkcji oraz pracowałam na pełen etat
w międzynarodowej korporacji w dziale Compliance). Aczkolwiek bardzo to lubiłam.
Jednak, aby fundacja mogła iść dalej,
stwierdziłam, że muszę zacząć budować jej
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Jako młoda osoba masz wiele osiągnięć na
swoim koncie – oto tylko niektóre z nich:
Fundacja Web-Korki stale się rozwija, a Ty
pojawiłaś się na prestiżowej liście „25 under 25” miesięcznika Forbes i McKinsey
& Company. Jak myślisz, jakie wartości,
którymi kierujesz się w życiu, doprowadziły Cię do tego miejsca, w którym teraz
jesteś?
Myślę, że zdecydowanie ogromna pasja do
działalności społecznej, która towarzyszy mi
od czternastego roku życia oraz determinacja – jak sobie coś wymarzę, to zawsze znajdę drogę, aby to osiągnąć. Jestem również
szczera i bezinteresowna. Czuję odpowiedzialność za wszystkich w fundacji – aktualnie nasz zespół liczy 130 osób i wciąż się
powiększa.
Dodatkowo, na pomaganie patrzę w szerszym aspekcie. Wiele firm i fundacji skupia
się na pomocy dzieciom, dorosłym czy zwierzakom, a u nas wspieramy również wolontariuszy. Mamy osobny program rozwojowy dla
wolontariuszy, którzy mają się czuć docenieni i bezpieczni w fundacji. Myślę, że skupienie się na ludziach wokół nas, którzy patrzą
w tym samym kierunku, jest ważne, aby tworzyć dobrą atmosferę w organizacji i wspólnie
coś budować.

52

Fot. Joanna Murzydło

Kto jest dla Ciebie inspiracją?
Nigdy nie inspirowałam się znanymi osobami, które coś osiągnęły, bo uważam, że każdy
ma swoją drogę do odkrycia. Nie ukrywam
jednak, że ogromną rolę w moim życiu odgrywa moja mama, która pierwsza usłyszała
o Web-Korkach. Od początku mi kibicowała
i bardzo mocno mnie wspierała merytorycznie oraz mentalnie. Patrzę na nią, jako na osobę, która bardzo wiele zrobiła i chciałabym jej
dorównać.

Jak działa Wasz program rozwojowy dla
wolontariuszy?
Ten program powstał dokładnie po dwóch
miesiącach od rozpoczęcia projektu. Szybko doszłam do wniosku, że chcę budować
miejsce nie tylko dla dzieci, ale również dla
wolontariuszy, którzy ten projekt tworzą.
Program skupia się tylko na wolontariuszach
i ma cztery formy wsparcia.
Pierwszy poziom to dedykowany opiekun, który pomaga wolontariuszowi przez
cały okres odbywania przez niego wolontariatu. Taka osoba odpowiedzialna jest za
przebieg informacji między placówką a wolontariuszem, rozwiewa wszelkie wątpliwości
na każdym etapie oraz wspiera zawsze, gdy
wolontariusz tego potrzebuje. Dzięki temu
żaden korepetytor nie jest pozostawiony samemu sobie.

Fot Joanna Murzydło

strukturę organizacyjną. Nauczyłam się delegować zadania, abym mogła rozwijać fundację. Od zeszłego roku mamy więc w naszej
strukturze opiekunów wolontariuszy, dział
administracji, zespół osób zajmujących się
realizacją zastępstw za korepetytorów, oraz
osoby, które rekrutują wolontariuszy i publikują treści w mediach społecznościowych.
Dla dzieci nic się nie zmieniło, ale z mojego
punktu widzenia jest to już inny etap rozwoju
organizacji. Dla mnie jest to patrzenie z loku
ptaka i zarządzanie całym mechanizmem,
a nie praca w roli osoby od wszystkiego.
Wcześniej był to projekt społeczny, a teraz
fundacja, którą zarządzam.

Druga forma to indywidualne wsparcie
psychologiczne. Relacja z dzieckiem, które
ma bagaż doświadczeń, to ogromna odpowiedzialność. Mogą się pojawić trudności
w takiej relacji i potrzeba rozmowy z psychologiem. Jeśli to się zadzieje, wolontariusz
ma możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego pro bono. Mamy w fundacji
dostępną na telefon psycholożkę dziecięcą,
która takiego wsparcia udziela.
Trzecią formą są warsztaty grupowe prowadzone online, raz w miesiącu, z psycholożką mieszkającą na co dzień w Szwajcarii.
Warsztaty poruszają takie tematy jak motywacja dziecka i relacja z nim. Ich celem jest
zadbać o poczucie spełnienia wolontariuszy.
Czwartą formą są warsztaty niezwiązane
z psychologią dziecięcą. Jest to pewien rodzaj odskoczni, czyli warsztaty z zarządzania

W poprzednim numerze Strefy PMI pisaliśmy o współpracy poznańskiego oddziału
PMI PC z fundacją Web-Korki, w ramach
której dla wolontariuszy fundacji zostały
przeprowadzone szkolenia z zarządzania
projektami. Od autorki artykułu wiemy, że
to Ty byłaś inicjatorką tego przedsięwzięcia. Skąd u Ciebie pomysł na taki rodzaj
współpracy i dlaczego wybrałaś dziedzinę
zarządzania projektami?
Ten pomysł powstał, kiedy w fundacji zaczęliśmy program rozwojowy dla wolontariuszy. Chciałam dać wolontariuszom poczucie
rozwoju nie tylko w pedagogice, ale również
w innych obszarach, które mogą być ważne
nawet w codziennym życiu.
Zarządzanie projektami to bliska mi dziedzina – jakiś czas temu uzyskałam certyfikat
PRINCE2® oraz pracowałam jako stażystka
w dziale zarządzania projektami. Dlatego
też odezwałam się do oddziału w Poznaniu
z pytaniem, czy jest możliwość zorganizowania tego typu warsztatów dla naszych wolontariuszy. Moja propozycja spotkała się
z pozytywnym odzewem, z czego bardzo się
ucieszyłam.
Czy po warsztatach z PMI PC Poznań coś
się zmieniło w Waszej pracy lub planach na
przyszłość?
Na pewno zmieniło się to, że faktycznie
zauważyłam potrzebę łączenia się ludzi tworzących naszą fundację, potrzebę spotkania
się oraz nauczenia czegoś nowego. Widzia-

łam wdzięczność ze strony wolontariuszy za
to, że fundacja daje im również coś od siebie.
Zapoczątkowało to większą regularność takich spotkań między wolontariuszami w programie rozwojowymi. Dla wolontariuszy to
ogromna szansa rozwoju i poznania innych
osób, które dzielą te same pasje. Ja również
dla siebie bardzo dużo wyniosłam. Przede
wszystkim, ogromnie się cieszę, że miałam
okazję współpracować i poznać osoby, które
tworzą oddział poznański PMI. Mam nadzieję,
że pojawi się kolejna szansa na wspólny projekt w przyszłości.
Twoje doświadczenia z wolontariatem są
bardzo szerokie i obejmują nie tylko fundację Web-Korki. Jak odnajdujesz w sobie
motywację do wolontariatu oraz w jaki
sposób przekazujesz ją innym wolontariuszom?
Moja historia z wolontariatem zaczęła się,
kiedy miałam 14 lat i opiekowałam się ponad
80-letnim niewidomym pensjonariuszem
Domu Seniora. Mimo, że była to poważna
i bardzo obciążająca praca, doskonale sobie w niej poradziłam. Motywację znajduję
w mojej pasji i ogromnym poczuciu misji,
z którymi, wydaje mi się, że się urodziłam.
Na co dzień studiuję, pracuję w szkole
językowej i działam w fundacji. Wolontariat
pochłania dużo mojego czasu, ale tego nie
odczuwam. Daję siebie całą i czuję, że czyni
mnie to lepszym człowiekiem. Ta motywacja
jest czymś naturalnym, ponieważ wolontariat to coś, co kocham i myślę, że zawsze
będę to robiła.
Jeśli chodzi o motywowanie innych – osoby, które przychodzą do Web-Korków, często
mają już historię pomagania albo uważają, że
warto rozpocząć pomaganie. Informujemy
ich o odpowiedzialności z tym związanej, ale
również o tym, po co pomagamy. Pomagamy,
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Gdybyś miała jednym słowem opisać,
czym jest dla Ciebie wolontariat, jakie byłoby to słowo i dlaczego?
Na pewno pasja, dlatego że nie da się
wykonywać wolontariatu nie mając pasji do
tego. Każdy może znaleźć swoją dziedzinę,
jak zwierzęta, środowisko czy osoby starsze.
W moim przypadku jest to edukacja, bo nigdy się do końca nie odnajdywałam w szkole,
więc teraz jako taki pstryczek w nos tworzę
własną fundację edukacyjną. Bez pasji to
działanie i pomaganie innym byłoby niemożliwe.
Fot. Olga Nikita

Fot. Archiwum Olgi Kotyk

projektami, zarządzania stresem, rysowania
mapy marzeń, czy też rozwijania samoświadomości. Dzięki nim wolontariusze mogą
miło spędzić czas w fundacji, dla której pracują pro bono. Ten program rozwojowy jest
dla nas tak samo ważny jak nasza działalność
dla dzieci.

żeby tworzyć ten świat lepszym. Jakkolwiek
to brzmi, może zbyt pięknie, ale na świecie
dzieje się wiele złych rzeczy. Wolontariat jest
swego rodzaju światełkiem w tej sytuacji.
Fajnie byłoby gdyby każdy spróbował tej drogi i trochę czasu poświęcił na wolontariat, bo
dzięki temu może zdziałać tylko i wyłącznie
coś dobrego.

Olga
Kotyk
Założycielka i Prezeska Fundacji Web-Korki
(web-korki.pl), ma 23 lata, ukończyła zarządzanie i inżynierię produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i obecnie jest w trakcie
studiów magisterskich na kierunku Lingwistyka
Stosowana na UAM. Z działalnością charytatywną związana jest od 14. roku życia, zaczęła
od pracy w Domu Pomocy Społecznej, następnie na studiach charytatywnie współorganizowała największe targi pracy, praktyk i staży
(„Dni Kariery”) w Polsce. Po drugim roku studiów Olga realizowała jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Wzrost gospodarczy
i godna praca) podczas zagranicznego wolontariatu na Sri Lance. Krótko po wybuchu pandemii
postanowiła rozpocząć swój autorski projekt –
korepetycje online dla doświadczonych przez
los dzieci, które szczególnie potrzebują wsparcia w rozwoju osobistym.
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Tomasz Grochowski

Kamila Majcher

Kornelia Hendżak

Alan Zajączkowski

Prezes Zarządu PMI PC

Członek Zarządu
ds. Finansów

Członek Zarządu
ds. Marketingu

Członek Zarządu ds. IT

Kim jestem? Kimś, kto lubi to, co
robi. I kimś, kto robi to, co lubi.
Człowiekiem od zmian. Promotorem zwinności i różnych płynnych
modeli zarządzania. Wrogiem hierarchii i struktur. Nurkiem jaskiniowym. Podcasterem. Introwertykiem.
Dlaczego jestem w zarządzie? By
oddać naszej społeczności to, co
sam dostałem od innych. By dokończyć zmiany, które wspólnie rozpędziliśmy przez ostatnie dwa lata.
Quo vadis, PMI PC?
Ekosystem ludzi i organizacji, który
daje przestrzeń do rozwoju dla każdego na każdym poziomie dojrzałości.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi
na co dzień? Nie znalazłem takich,
które nie pomagają ;]
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Pomysłowy, uparty,
ciekawski.
Czy wiesz o mnie, że… Nie lubię
lodów waniliowych.

Kim jestem? Od prawie 15 lat zajmuję się zarządzaniem projektami,
programami oraz zmianą, a dokładniej migracją procesów, usług oraz
transformacją biznesową na globalną skalę i… uwielbiam swoją
pracę :-) praca w międzynarodowym środowisku daje niesamowitą
możliwość poznania ludzi z różnych
kultur, co czasami jest zabawne,
a czasami frustrujące ;-), jednak zawsze uczy nas czegoś nowego.
Dlaczego jestem w zarządzie?
Ponieważ chciałabym w realny sposób wspomóc organizację, a przede
wszystkim wolontariuszy w świetnej robocie, którą robią na co dzień.
Quo vadis, PMI PC? Z taką ekipą na
pokładzie wszystko jest możliwe!
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi
na co dzień? Na pewno pomagają
w planowaniu i organizowaniu się,
co jest bardzo przydatne w godzeniu pracy z rozproszonymi po
całym świecie, zdalnymi zespołami – w tym PMI.
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Zorganizowana, stanowcza, dociekliwa… jak na „finansową” przystało ;-)
Czy wiesz o mnie, że… Interesuję się również kognitywistyką czyli
nauką o poznaniu. Polecam każdemu, kogo, między innymi, pociąga psychologia, neurobiologia czy
sztuczna inteligencja.

Kim jestem? Zawodowo zajmuję
się komunikacją, patrząc na nią
jako dobrze naoliwiony mechanizm
składający się z wielu zależnych
od siebie elementów. Wolny czas
spędzam w stajni lub w lesie. Dużo
czytam.
Dlaczego jestem w zarządzie?
Ponieważ bardzo wierzę w ludzi,
którzy tworzą PMI i chcę wesprzeć
ich swoją wiedzą i umiejętnościami.
Quo vadis, PMI PC? PMI PC to dla
mnie ludzie. Myślę, że najbliższe
lata zwiększą poczucie wspólnotowości wolontariuszy i członków
stowarzyszenia.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi na
co dzień? 3 x komunikacja.
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Empatyczna, zorganizowana, słuchająca.
Czy wiesz o mnie, że… Moją ulubioną książką jest Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Zbieram różne
tłumaczenia i wersje językowe tej
książki – mam ich ponad 30 (w tym
dwie po chińsku, jednej do dzisiaj
nie otworzyłam i tak – była w kwarantannie w lutym 2020!).

Kim jestem? W ciągu dnia pracy
zajmuję się kierowaniem projektami
w branży e-commerce. Przed i po,
jestem sportowym freakiem, który
często niemal obsesyjnie sprawdza
limity organizmu i przesuwa granice wytrzymałości.
Dlaczego jestem w zarządzie? Jestem uzależniony od wolontariatu.
Od kilkunastu lat działam w różnych organizacjach i jest to z jednej strony świetna okazja do nauki,
z drugiej do dzielenia się swoimi doświadczeniami, z trzeciej odskocznia od pracy zawodowej.
Quo vadis, PMI PC? Żyli długo
i szczęśliwie. A tak poważnie, nasz
Chapter składa się ze świetnych
ludzi, specjalistów w różnych dziedzinach, więc przyszłość widzę
w odcieniach tęczy aniżeli szarości.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi
na co dzień? Bez zarządzania projektami nie byłbym w tym miejscu,
w którym jestem obecnie.
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Proaktywny, pragmatyczny, zadaniowy.
Czy wiesz o mnie, że… Uczę się
żyć w zgodzie z filozofią stoicką.
Poza tym, u mnie działa.
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Joanna Adamska

Aneta Wereszczak

Ryszard Kołodziej

Magdalena Sobantka

Członek Zarządu
ds. Wolontariuszy

Członek Zarządu
ds. Członkostwa

Członek Zarządu
ds. Rozwoju Profesjonalnego

Członek Zarządu ds. NGO

Kim jestem? Pracuję jako Head
of PMO w firmie, w weekendy
wykładam na ZPSB, po godzinach
realizuję się w PMI oraz niekiedy
wspieram też mniejsze organizacje
w ich rozwoju. W wolnym czasie
czytam książki w ilości hurtowej,
a kiedy tylko mam jak, pakuję walizki i wyjeżdżam, najlepiej na środek
niczego, żeby całkowicie się odciąć
i wypocząć.
Dlaczego jestem w zarządzie?
Jestem w PMI już wiele lat i był to
naturalny krok w kierunku mojego
rozwoju w organizacji. Bardzo zależy mi na naszym rozwoju – zarówno
każdego z wolontariuszy, jak też
PMI PC jako całości i dzięki mojej
roli mogę dbać o to, żeby każdy
z nas miał na to realny wpływ.
Quo vadis, PMI PC? Jako społeczność zarządzania projektami nr 1
w Polsce :) Mamy niesamowity potencjał i chciałabym, żebyśmy go
wykorzystywali.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi na
co dzień? Jestem fanką trójkąta
kompetencji PMI z zarządzania projektami i z wszystkich z nich korzystam – wszystko w zależności od
sytuacji. Project management to
dla mnie nie praca, ale styl życia :)
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Zorganizowana, empatyczna i uśmiechnięta.
Czy wiesz o mnie, że… Wspieram
Liverpool FC (włącznie z jeżdżeniem na mecze) oraz uwielbiam
żaby.

Kim jestem? Oazą spokoju z sercem na dłoni. Staram się być wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują.
Zawodowo – zarządzam projektami, a w wolnym czasie udzielam
się jako wolontariuszka w Project
Management Institute Poland
Chapter. Lubię się uczyć i dużo czytam. Kocham dobrą kawę i górskie
wędrówki.
Dlaczego jestem w zarządzie? Bo
tutaj mogę się rozwijać w roli liderki.
To znakomita przestrzeń, w której
mogę dzielić się swoim doświadczeniem, współpracować z pasjonatami zarządzania projektami oraz
poznawać fantastycznych ludzi.
Quo vadis, PMI PC? PMI Poland
widzę jako organizację, która skupia pasjonatów zarządzania projektami, którzy chcą się w niej rozwijać
i są mocno nastawieni na wspólne
działanie, wspieranie się i dzielenie
się wiedzą. Chcę, żebyśmy kontynuowali wzmacnianie poczucia
wspólnoty w organizacji i tego, że
tworzymy coś razem, i że # ŁączyNasPMI.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi na
co dzień? Komunikacja, komunikacja i…komunikacja :-)
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Spokojna, dyplomatyczna, empatyczna.
Czy wiesz o mnie, że… Jestem
zdobywczynią Korony Gór Polski.

Kim jestem? Fizykiem z MBA, strategiem biznesowym, konsultantem,
PM-em, promotorem zwinności,
wykładowcą akademickim, mentorem, eksploratorem i propagatorem
modeli przywództwa Lao Tzu oraz
św. Benedykta z Nursji. W życiu
prywatnym szczęśliwym mężem,
ojcem i dziadkiem, odkrywcą zwinnego zarządzania projektami budowlanymi przy okazji przenoszenia
góralskiej chałupy z dna Jeziora
Czorsztyńskiego pod Wieliczkę.
Dlaczego jestem w zarządzie? Lubię zmieniać świat na lepsze, dzielić
się wiedzą i doświadczeniem, ale
także uczyć się, a to środowisko
i rola dają mi takie możliwości.
Quo vadis, PMI PC? Chciałbym, byśmy tworzyli środowisko osób o podobnych wartościach i celach, miejsce wymiany wiedzy i doświadczenia.
PMI powinien stwarzać warunki do
rozwoju każdemu profesjonaliście
zarządzania projektami, niezależnie
od aktualnego poziomu kompetencji,
dlatego chcemy budować klarowną
propozycję wartości także dla tych
najbardziej doświadczonych. Duże
nadzieje wiążę z rozwojem Disciplined Agile, także poza IT.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają
mi na co dzień? Klarowna i przyjazna komunikacja, praca zespołowa,
działanie z wizją celu, kontrola nad
kalendarzem :-)
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Wiarygodny, życzliwy, kompetentny.
Czy wiesz o mnie, że… Jestem
sternikiem motorowodnym, pilotem szybowcowym, motocyklistą,
od kilkunastu lat tańczę tango argentyńskie.

Kim jestem? Niepoprawną optymistką, która kocha życie i uwielbia
ludzi. Pracuję jako project manager
w branży IT ponad 6 lat. Podobno
jeśli Twoja praca jest Twoją pasją,
to nie przepracujesz ani jednego
dnia i tak to czuję!
Dlaczego jestem w zarządzie? Dwa
lata temu zgłoszenie mojej kandydatury do zarządu było niespodzianką i zaskoczeniem, w tym roku podjęłam się tego w pełni świadomie. Mam
zaszczyt budować nowy obszar –
współpracy z innymi organizacjami
pozarządowymi. Łączenie pasji zarządzania projektami ze wsparciem
NGO-sów, które czynią dobro, to
czysta radość. Ale też i szansa na poszerzanie kontaktów dla PMI PC.
Quo vadis, PMI PC? Chapter rozwija się bardzo prężnie, na pierwszym
miejscu są ludzie, bo bez świetnych
zespołów nic byśmy nie osiągnęli.
Będziemy kontynuować misję „Łączy nas PMI” w kolejnych latach.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi na
co dzień? Wspomniałam już, że projektem może być wszystko? ;) Nie
tylko złożone aplikacje! Ale i ugotowanie kolacji dla przyjaciół czy zorganizowanie podróży lub eventu (a organizowanie wyjazdów uwielbiam!).
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Zadaniowa, proaktywna i uśmiechnięta.
Czy wiesz o mnie, że… Od niedawna gram w golfa (no dobra, to
za dużo powiedziane, ale praktykuję,
by kiedyś móc powiedzieć, że gram
;)) i bardzo mi się ten sport spodobał!
I ponoć zwykle znam kogoś albo
kogoś, kto zna kogoś i po połączeniu kropeczek nawiązują się między
ludźmi ciekawe współprace.
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Komisja
Rewizyjna
PMI Poland
Chapter
Dawid Świątkiewicz

Damian Szczesny

Jolanta Dudzińska

Członek Zarządu
ds. Kontaktu z Biznesem

Członek Zarządu ds. Edukacji

Członek Zarządu
ds. Wydarzeń

Kim jestem? Jestem pasjonatem
projektowego podejścia do życia.
Pierwsze doświadczenia zdobyłem
w branży energetycznej, by potem
rozwijać kompetencje w projektach
produkcyjnych, IT i health-tech.
Obecnie pracuję jako project manager oraz trener zarządzania projektami.
Dlaczego jestem w zarządzie? Bo
lubię ludzi. To oni napędzają mnie
do działania i inspirują do tego, by
dalej się rozwijać. Chciałbym wraz
z zespołem zbudować silne partnerstwa oparte o wartości i zbieżne
cele. Nie lubię stagnacji a działanie
jako wolontariusz nie pozwala się
nudzić.
Quo vadis, PMI PC? PMI PC widzę
wielki (cytując z Ziemi Obiecanej).
A poważnie, widzę nasz chapter
jako silną organizację ludzi z pasją,
którzy przyciągają zainteresowanych rozwojem. Chciałbym, byśmy
stali się pierwszym wyborem, niezależnie od potrzeb, dla wolontariuszy, członków i partnerów.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi na
co dzień? Planowanie, budowanie
relacji, dawanie feedbacku.
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Empatyczny, zaangażowany, pozytywny.
Czy wiesz o mnie, że… Kilka lat
tańczyłem w zespole pieśni i tańca, a kultura ludowa i regionalizm
stanowi ważny element mojej tożsamości.

Kim jestem? Farmaceutą, który
kiedyś pracował naukowo, trochę
uczył, a obecnie zajmuje się tematami związanymi z jakością nauczania. Dużo biegam i dużo czytam.
Zawodowo nigdy nie zarządzałem
projektami.
Dlaczego jestem w zarządzie?
Ponieważ mogę sprawdzać się
w obszarach, które z jednej strony
wiążą się z moją pracą, ale z drugiej
strony – są bardzo odmienne. Mogę
poszerzać swoje horyzonty. Mogę
też wykorzystywać swoje uczelniane doświadczenie w pracy z wolontariuszami i innymi uczelniami.
Quo vadis, PMI PC? PMI PC staje
się naturalnym miejscem, do którego trafiają osoby związane z zarządzaniem projektami, niezależnie od
poziomu zaawansowania. Prowadzimy projekty, które realnie wpływają na nasze otoczenie, czyniąc je
coraz lepszym.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi na
co dzień? Usprawnienia komunikacji, organizacja pracy, znajomość
narzędzi – staram się przemycać
różne elementy zarządzania projektami do swojej codzienności, nie
tylko zawodowej.
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Spokojny, zadaniowy,
wytrwały.
Czy wiesz o mnie, że… Zdobyłem
Koronę Polskich Półmaratonów,
mam trochę ciekawych historii
związanych z badaniami, które
prowadziłem. I nie mam “ę” w nazwisku.

Kim jestem? Inspirującą i pewną
w działaniu liderką. Doświadczoną
i skuteczną managerką lubiącą podejmować wyzwania. Zawodowo
pracuję jako IT project manager, zarządzam zespołami oraz dbam o dobrą komunikację w zespołach.
Dlaczego jestem w zarządzie?
Działanie to moje drugie imię – praca w zarządzie PMI PC daje mi możliwość realizacji wielu ciekawych
projektów, dzielenia się wiedzą
oraz pozwala mi wspierać innych
Wolontariuszy i ich inicjatywy. PMI
PC przeszedł w ostatnich 2 latach
transformację w wielu obszarach –
co daje duże możliwości realizacyjne – zakładam, że oferta PMI PC
już niedługo wzbogaci się o nowe
formaty i sposoby działania.
Quo vadis, PMI PC? Zakładam, że
PMI PC w najbliższych latach osiągnie pełną dojrzałość w „zwinnych
realizacjach” oraz bardziej zaangażuje się we współpracę z innymi
stowarzyszeniami – nie tylko tymi
związanymi stricte z project managementem. Zaczniemy dostrzegać synergie i wartości płynące
z otwartego podejścia do tego, „co
możemy nazwać projektem”.
Jak umiejętności z zakresu zarządzania projektami pomagają mi na
co dzień? Planowanie, wielowątkowość, sprawne dostosowywanie
się do zmian oraz umiejętności
komunikacyjne są tym, co czerpię
z project managementu na co dzień.
3 przymiotniki, które najlepiej
mnie opisują: Empatyczna, żywiołowa i zaangażowana.
Czy wiesz o mnie, że… Hmm… pasjonuje mnie fizyka kwantowa i zagadnienia związane z pojmowaniem
czasu.
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#ŁączyNasPMI: Strefa PMI
La Casa de Periódico
Gdyby Strefa PMI była serialem, to trwałby
jego dziesiąty sezon. Każdy z nich składałby się z czterech epizodów emitowanych co
3 miesiące, a teraz premierę miałby jego 38
odcinek. Pilot oznaczony byłby jako S01.E01
i datowany na maj 2013. Jego długość to 16
stron, 5 artykułów. Najnowszy – S10.E02 –
byłby kilka razy dłuższy. Zapraszamy za kulisy naszego Domu z Gazety.
Jak w każdym serialu, ekipa z czasem się
zmienia. Miejsce, w którym jesteśmy to efekt
pracy wielu ludzi – ich wymienienie wymagałoby długich napisów końcowych. Na te jeszcze
przyjdzie pora, więc dziś poznaj Zespół, który
stoi za i przed kamerą AD 2022.

Obsada
W rolę Profesora nieprzerwanie od 8 lat wciela
się nasz naczelny. Kiedy nie chcemy, by ktoś
wiedział o kim mowa, używamy imienia Neapol.
Z nieocenioną pomocą spieszy mu niezastąpiona-zastępczyni czyli Marsylia. Kiedy musimy
zadbać o marketing wkracza Praga (nie ta czeska a nasza, prawobrzeżna). Drzwi do Portalu
(strefapmi.pl) jako pierwsza otworzyła Ateny
dzięki technicznej perfekcji Taipei. Gdy brakuje
nam narzędzi, z pomocą przychodzi otwierająca
każdy sejf (z ang. SAFe) Londyn (oczywiście, że
jest takie miasto). Z rządem nie współpracujemy, ale z NGOs owszem i wtedy na pierwszej
linii staje Corpus Christi (takie miasto też
istnieje). Jeżeli musimy rozpytać (slang: zebrać
wywiady) na mieście, wysyłamy znającą więcej
niż 100 mostów Wrocław oraz rozpoznającego
wszelkie angielskie akcenty (także te fałszywe) Kopenhagę. Kontakt z mennicą (PMI PC)
ogarnia Florencja. Za moc atrakcji i szukanie
ciekawych wydarzeń odpowiada Warszawa
(dokładniej: Śródmieście). Recenzje i nagrody
koordynuje Malaga, a odrobinę luzu i humoru
wprowadza Monachium. Praktyczne wska-

zówki, niczym promienie słońca, spadają na nas
od Porto i Limy. Wsparcie psychologiczne zapewnia gangowi Poznań, a o ciągły rozwój jego
skillów dba Amsterdam. Przy integracji w rolę
mistrza ceremonii wciela się Zielona Góra. Toruń i Tokio, choć dalekie od siebie, u nas sprawiają, że obrazy (grafiki) ożywają. Berlin oraz
Zabrze, w sobie tylko znanej gwarze, rozmawiają jak powiększać nasze zasięgi, a Wadowice
szuka na to środków od sponsorów.

Zawartość
To, co regularnie oglądacie na swoich ekranach,
to efekt tygodni pracy wszystkich wymienionych powyżej osób jak i Autorów, których
w Strefie pojawiło się setki. Każdy z odcinków
zawiera w sobie wątki należące do jednej z kategorii: Wiedza, Praktyka, Wywiad, PMI PC, Wydarzenia, Studenci, Recenzje, Felieton, Na Luzie.
Najliczniej reprezentowana jest Wiedza, co
udowadnia, że nasz serial jest oparty na faktach.

Za kulisami
Sama produkcja kolejnych odcinków to jednak
nie wszystko. Cała obsada bierze udział w wielu
aktywnościach PM-owego światka (nie mylić
z półświatkiem). Regularnie spotykamy się na
łączach lub w pięknych okolicznościach przyrody. Mamy taki sam gust i nigdy się nie kłócimy,
no chyba, że konstruktywnie dla dobra widza
(czytelnika). Wszyscy jesteśmy wolontariuszami, co podkreśla czystość naszych intencji. Posiadamy unikalną bazę VOD w postaci naszego
portalu strefapmi.pl – największej w polskim
internecie i stale rosnącej bazy odcinków podzielonych na wątki obejmujące artykuły. Jest
już ich tam ponad 350! Szczycimy się naszą
Kartą Zespołu, która precyzuje wartości kryjące
się pod akronimem SZWOK: Szacunek, Zaangażowanie, Współpraca, Odpowiedzialność oraz
Komunikacja.
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Plany
Do marca 2020 r. każdy odcinek Strefy PMI miał
swoją transkrypcję (wersję drukowaną). Z tym
wydaniem wracamy do tej przerwanej przez
pandemię tradycji. Jeśli utrzymamy tempo, to
setny odcinek ukaże się w już w 2038 r. i o ile
dobrze liczymy, nikt z nas nie będzie jeszcze
na zasłużonej emeryturze. Ale zanim wielki jubileusz, w przyszłym roku obchodzić będziemy
nasze 10-lecie (doganiamy tym samym serial
F.R.I.E.N.D.S.).

Napisy
PMI PC zrzesza ludzi z wielu miast, a każde
z nich ma swoje serce. Warszawa ma Nowy
Świat, Wrocław – Rynek, Łódź – ulicę Piotrkowską. Każdy z nas związany jest z jednym
z nich. Przez pochodzenie, zamieszkanie lub podróże. Jeśli prawdą jest, że serce ma się tylko
jedno, to nasze leżą w tej samej strefie. Założymy się, że już wiesz jakiej. Jeżeli dotarłeś aż tutaj, to zachęcamy Cię do wzięcia udziału w konkursie na stronie 74. Poznasz nas lepiej :)
Marcin Wilczak

Strefa PMI w liczbach:

9
+850
+400
+100
100%
+5000

lat regularnego wydawania
artykułów
autorów artykułów
lat doświadczenia
redaktorów w PM
zaangażowania i pasji
zadowolonych Czytelników
Znajdź nas:

57

Fot. stock.adobe.com

STREFA PMI PC

Współpraca się opłaca! Czyli
o działaniach PMI Poland Chapter
w obszarze NGO
Magdalena Wiczewska, Magdalena Sobantka

Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami potrzebne są nie tylko
w sferze czysto biznesowej, ale także
w sektorze pozarządowym, którego działalność bazuje na realizacji konkretnych
pomysłów na społeczne działania. Energia
i zapał aktywistów to ogromny potencjał.
Po wielu ankietach i rozmowach z Wolontariuszami i Członkami PMI PC postanowiliśmy stworzyć nowy obszar w naszym
Stowarzyszeniu, właśnie dotyczący współpracy z innymi NGOsami. Obszar powstał
w zeszłym roku i opiekę od strony Zarządu
objęła nad nim Magdalena Sobantka.
Naszą wizją jest stworzenie lepszego środowiska zarządzania projektami dla organizacji
pozarządowych. Chcemy wspierać inne NGO,
promować dobre praktyki zarządzania projektami, dzielić się wiedzą oraz uczyć się od stowarzyszeń i fundacji, z którymi podejmujemy
współpracę.
Podpisujemy się pod wartościami PMI PC
w obszarze NGO – najważniejsza jest dla
nas współpraca, a co za tym idzie, wsparcie,
empatia i pokora. Stawiamy na rozwój i profesjonalizm w duchu PMI PC, ponieważ zależy
nam, by być organizacją wspierającą różne
społeczne (i nie tylko) działania. Wzajemnie
chcemy się motywować i z pasją tworzyć lepsze środowisko współpracy międzyludzkiej.

Przede wszystkim ludzie!
Nasz zespół początkowo tworzyły cztery
osoby. Poza Magdaleną były to: Agnieszka
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Sadłocha, Katarzyna Michalik i Mateusz
Łachacz. Poniżej opisanych zostało kilka
inicjatyw, jakie zrealizowaliśmy, a przy tej
realizacji wspierali nas inni wolontariusze
PMI PC. Aktualnie w obszarze NGO aktywnie działa osiem osób i nasz zespół wciąż się
powiększa. Już teraz zapraszamy chętnych
do dołączenia.

Inicjatyw zrealizowanych
z sukcesem jest sporo…
Od początku założenie było jedno – promować dobre praktyki w zarządzaniu projektami
wśród NGOs i jednocześnie zyskać Partnerów do dalszej współpracy.
Działalność w obszarze NGO rozpoczęła
się od szkolenia dla wolontariuszy Fundacji
DKMS z narzędzi zarządzania projektami.
Następnie, w marcu 2021 roku wsparliśmy
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, przeprowadzając szkolenie i dzieląc się
dobrymi praktykami w temacie organizacji
walnego zgromadzenia członków i przeprowadzania głosowania w trybie online.
W połowie roku zorganizowaliśmy pierwszy
ogólnopolski webinar „Go NGO! czyli jak
zorganizować zdalne walne w sieci”, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.
Następnie PMI PC podjął współpracę z portalem ngo.pl i zaprezentował w nim swoje
działania.
Ponadto, nasz zespół pomógł przygotować i przeprowadzić Zdalne Walne Zgromadzenie Członków PMI PC. Druga połowa
2021 roku to czas organizacji panelu dysku-

syjnego podczas International Congress PMI
PC, we współpracy z Fundacją Dom Pokoju
oraz Akademią BIZnES Class (tak też rozpoczęło się partnerstwo z tymi dwiema organizacjami). Nawiązaliśmy również kontakt
z Fundacją Potrafię Pomóc w kontekście
wspólnych działań. Fundacja Potrafię Pomóc
wspiera dzieci i dorosłych zmagających się
z niepełnosprawnościami i chorobami rzadkimi oraz ich rodziny i opiekunów.

Kolejny rok i nowe działania
Luty przyniósł smutne wydarzenia wojny
w Ukrainie i wszystkie „ręce” ruszyły na pomoc i wsparcie dla naszych Sąsiadów. Między
innymi podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Dwie Kreski. Organizacja ta prowadzi
telefon zaufania dla kobiet, które zobaczyły
dwie kreski na teście ciążowym i w związku
z tym znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie otacza kobiety opieką
i troską, pomagając znaleźć rozwiązania.
W obliczu wojny podjęli się wsparcia kobiet
z Ukrainy, które trafiły do naszego kraju
i potrzebowały pomocy, dlatego też zwrócili
się do nas z prośbą o pomoc projektową we
wdrażaniu systemu CRM, ułatwiającego koordynację działań stowarzyszenia.
W kwietniu bieżącego roku PMI PC NGO
wspólnie z Fundacją Dom Pokoju (która od 17
lat niesie pomoc konkretnym ludziom, społecznościom, władzom miast oraz szeroko
rozumianemu biznesowi, poprzez edukację,
angażujące projekty, a przede wszystkim
mediacje) zorganizował warsztaty związane

z tematyką zarządzania konfliktem i efektywnej komunikacji dla członków, którzy
są Wolontariuszami w naszej organizacji.
Cztery godziny zajęć minęły na omówieniu
teoretycznych zagadnień oraz praktycznych
ćwiczeniach i analizie konkretnych sytuacji.
Wszystko po to, aby uczestnicy warsztatu
bardziej świadomie reagowali na pojawiające
się konflikty w zespole.
Ponadto, w kwietniu i maju współpracowaliśmy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego z obszaru województwa wielkopolskiego.
W ramach tej współpracy nasi prelegenci, wolontariusze PMI PC, wsparli dwa wydarzenia.
Jednym z nich było szkolenie dla liderów grup
młodzieżowych z Wielkopolski poświęcone
realizacji projektów społecznych, które odbyło się w Gnieźnie. Natomiast drugim wydarzeniem były warsztaty online dotyczące narzędzi
wspierających zarządzanie projektami.
Spora dawka wiedzy, dzięki PMI Poland
Chapter i obszaru NGO, trafiła także do organizacji z południowej Wielkopolski podczas
szkolenia „Jak efektywnie zarządzać projektami”. Spotkanie zostało zorganizowane
we współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i skupiało się przede
wszystkim na pracy warsztatowej uczestników szkolenia.

Co dalej?
W najbliższym czasie na pewno odbędzie się
druga część warsztatów z rozwiązywania
konfliktów zorganizowana z Fundacją Dom
Pokoju oraz kontynuacja współpracy z Fundacją Potrafię Pomóc. We wrześniu też ruszamy ze wsparciem Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, w postaci mentoringu
dla uczniów, którzy biorą udział w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. To
innowacyjny program edukacyjny, w którym
uczniowie szkół ponadpodstawowych organizują i prowadzą w szkole realnie działającą
firmę. W ramach programu organizowany
jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK,
a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim JA Europe Company of the
Year Competition. Pod koniec roku planujemy też przygotowanie panelu poświęconego
NGO na tegorocznym Międzynarodowym
Kongresie PMI PC.

mmit 2022, konferencję organizowaną przez
Project Management Institute w Las Vegas,
gdzie Magdalena zgłosiła propozycję tematu
prelekcji: Changemakers – building new area
in PMI of cooperation with other NGOs. Mocno trzymajcie kciuki! Dzielmy się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Plany dalekosiężne
Bardzo liczymy na rozbudowanie się naszego obszaru, dlatego zapraszamy chętnych do
wsparcia tej pięknej inicjatywy dzielenia się
tym, co mamy: wiedzą, umiejętnościami oraz
czasem. Wchodzenie w nowe partnerstwa
rozwija nasz Chapter, stajemy się rozpoznawalni na szerokim polu, nie tylko biznesowym. Warto zwrócić uwagę na to, że my też
jesteśmy NGOsem. Przeszliśmy kawał drogi
do miejsca, w którym jesteśmy. Pomóżmy
więc i innym organizacjom odnosić sukcesy,
wspomagając ich naszymi dobrymi praktykami związanymi z zarządzaniem projektami
i tym, jak można je wykorzystać w organizacjach pozarządowych. Chcielibyśmy także
aby oddziały zaczęły lokalnie działać w tym
obszarze i podejmowały współpracę z tzw.
trzecim sektorem. Niech tym prekursorem
i przykładem dla innych oddziałów będzie
Oddział Podkarpacie, który rozpoczął piękną
współpracę z międzynarodową organizacją –
o szczegółach tej współpracy będzie można
opowiedzieć po skończeniu projektu, na razie umowa zobowiązuje nas do trzymania
współpracy w sekrecie.
A naszym „cichym marzeniem” jest, by
obszar współpracy z NGO stał się obszarem
funkcjonującym w całym świecie PMI.

Zróbmy razem coś
dobrego!
Zapraszamy każdą i każdego z Was do wsparcia naszej inicjatywy. Może masz pomysł na
projekt w ramach obszaru NGO? A może jesteś organizacją, która chciałaby z naszego
wsparcia skorzystać? Może też prowadzisz
biznes i chciałabyś/chciałbyś wziąć udział
w projekcie dla którejś z organizacji non-profit? Odezwij się do nas koniecznie! Zróbmy
razem coś dobrego!

Niech usłyszy o nas świat
Spieszymy się pochwalić, że w tym roku zostaliśmy docenieni i zaproszeni na Global Su-
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Magdalena
Wiczewska
Koordynatorka projektów unijnych, samorządowych i centralnych. Związana z NGO
od dziesięciu lat, aktualnie także doradczyni
w zakresie pozyskiwania funduszy na społeczne działania, organizatorka szkoleń i wydarzeń
integrujących trzeci sektor w subregionie kaliskim. Prywatnie miłośniczka jogi, wege jedzenia, podróży i jazzu.

Magdalena
Sobantka
Pasjonatka zarządzania projektami, zawodowo
Project Manager w IT. Z wykształcenia inżynier
Ochrony Środowiska i magister Zarządzania
Produkcją i Usługami. Wolontariusz PMI PC od
kilku lat, aktualnie Członek Zarządu ds. NGO.
Po godzinach miłośniczka podróży i książek,
a od niedawna gry w golfa.

Zespół
ds. NGO
w PMI PC
Wolontariusze:

Julia
Lodowska

Mateusz
Łachacz

Katarzyna
Michalik

Grzegorz
Ras

Agnieszka
Sadłocha

Magdalena
Wiczewska

Agata
Wojciechowska

Członek
Zarządu PMI PC
ds. NGO:

Magdalena
Sobantka
59

STREFA PMI PC

Fot. PMI PC Oddział Podkarpacie

Nauka i zabawa dla wytchnienia
i uśmiechu
Relacja z Project Management UA-Kids Camp
na Podkarpaciu
Michalina Kotowicz-Mańko
Siedem dni, czterech opiekunów, jeden tłumacz i dwadzieścia dwoje dzieci w wieku
10-12 lat. Skraj Pogórza Strzyżowskiego,
ogromny upał, mnóstwo wyzwań oraz cała
masa merytorycznych zajęć i świetnej zabawy. Tak w wielkim skrócie można opisać
Project Management UA-Kids Camp – letni
charytatywny wypoczynek dla dzieci organizowany po raz pierwszy przez PMI PC Oddział Podkarpacie.

PC, na niesamowicie przykrą sytuację naszych
sąsiadów spowodowaną rosyjską agresją na
Ukrainę. Z tego powodu uczestnikami naszego
wypoczynku były wyłącznie dzieci z Ukrainy,
które zostały zmuszone do przeprowadzki poza
granice swojego kraju.

Inspiracją dla tego projektu były obozy organizowane z powodzeniem od wielu lat przez inne
oddziały PMI w Polsce. Jednak bezpośrednim
czynnikiem, który zdecydował o podjęciu się
przez nas organizacji tego wypoczynku, stała
się odpowiedź międzynarodowego środowiska
Project Management Institute, w tym PMI

Przez swoje działanie w postaci organizacji
obozu staraliśmy się zapewnić dzieciom i ich
bliskim chwilę wytchnienia i zapomnienia. Na
obozie dzieci jednak nie tylko odpoczywały, ale
również uczyły się, jak funkcjonować w grupie
i w społeczeństwie, rozwijając przy tym znajomość języka polskiego.
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Jakie przyjęliśmy
założenia do organizacji
wypoczynku?

Chcieliśmy, aby dzieci poczuły się u nas dobrze
i wzmocniły swoje kompetencje społeczno-językowe. Praca w czasie letniego wypoczynku
miała wzmocnić motywację dzieci do działania
i wskazać im, jak wiele od nich zależy.

Jak realizowaliśmy
założenia Project
Management UA-Kids
Camp?
We współpracy z kierownikiem wypoczynku
przygotowaliśmy program obozu, który odpowiadał naszym założeniom. Zależało nam na
tym, żeby dzieci dobrze się czuły w swoim towarzystwie, gdzie mogły swobodnie i bez przeszkód porozumiewać się w swoim ojczystym

języku, ale równie mocno angażowaliśmy dzieciaki w komunikację w języku polskim – mając
na uwadze ich rychłe dołączenie do polskojęzycznych szkół i środowisk.
Część zajęć prowadzona była przez naszą
kadrę na terenie ośrodka w Czudcu i jego okolicach, gdzie również miłą niespodziankę sprawiła nam lokalna jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej. Strażacy odwiedzili nas z pokazem
kilku pojazdów i pracy w warunkach zagrożenia, sprawili tym niesamowitą frajdę naszym
uczestnikom!
Sporo atrakcji mieliśmy zaplanowanych poza
ośrodkiem, w tym w Rzeszowie, gdzie udaliśmy
się do Kino za Rogiem Café i Piwnic Rzeszowskich. W tym pierwszym, oprócz seansu w języku ukraińskim (dzieciaki mogły same wybrać
interesujący je film), właściciele przygotowali
dla nas dodatkową atrakcję. Dzieci mogły
wziąć udział w zajęciach w swoim ojczystym
języku i zorganizować wewnętrzny pokaz talentów (a tych wśród nich nie brakowało).
Dzięki uprzejmości firmy Cyfrowa Foto
uczestnicy mogli zwiedzić zakład specjalizujący się w obszarze druku cyfrowego, poligrafii
oraz introligatorstwa, a co więcej – sami wyprodukować swoje własne, spersonalizowane
kalendarze. I tutaj czekała na nas kolejna niespodzianka – firma przygotowała dla każdego
pamiątkową fotoksiążkę ze zdjęciami z całego
turnusu, którą dzieci otrzymały na zakończenie
obozu. Były prawdziwie wzruszone i momentalnie wykorzystały otrzymany prezent do uzyskania pamiątkowych wpisów od pozostałych
uczestników i kadry.
Mieliśmy również okazję uczestniczyć
w wielu zajęciach kreatywnych i sportowych –
między innymi braliśmy udział w warsztatach
gier wielkoformatowych, przygotowywaliśmy
własnoręcznie przypinki do ubrań (każdy mógł
wybrać dowolny wzór – wynikiem były symbole nawiązujące do obecnej sytuacji dzieciaków,
które potem chętnie sobie przypinały do czapek,
plecaków i ubrań). Odwiedziliśmy też Ranczo
w Pstrągowej, gdzie dzieciaki spędziły niesamowicie beztroski czas na zabawie. W przedostatni
dzień dzieci wzięły również udział w profesjonalnym szkoleniu z zasad udzielania pierwszej
pomocy, gdzie każdy na swoim fantomie mógł
szybko zweryfikować uzyskaną wiedzę.
Na pożegnanie przygotowaliśmy ostatnią już
niespodziankę dla naszych uczestników – każdy z nich otrzymał pakiet wyprawkowy do szkoły, adekwatny do wieku dzieci. Znalazły się tam
między innymi przybory szkolne, zeszyty i materiały plastyczne. Ta niespodzianka wywołała
kolejne zaskoczenie i wzruszenie – najpierw
naszych uczestników, a następnego dnia ich

opiekunów, gdy odbierali dzieci z dodatkową
torbą...

Co było największym
wyzwaniem w organizacji
wypoczynku i jak temu
sprostaliśmy?
Największą trudnością był nasz brak praktyki
w realizacji tego typu projektów, nie mieliśmy
w Oddziale wcześniej doświadczeń z Kuratorium Oświaty, czy ogólnie z projektami kierowanymi do tej grupy wiekowej – ani od strony
formalnej, ani logistycznej.
W tym zakresie niesamowitym wsparciem
była dla nas otwarta współpraca pomiędzy oddziałami PMI PC. Dzięki niej zyskaliśmy dostęp
do wypracowanych doświadczeń w organizacji
wypoczynków dla dzieci przez inne oddziały – co niesamowicie pomogło nam ułożyć kolejność działań i skupić się na najważniejszych
według ich kolejności.
Kolejnym wyzwaniem była komunikacja
z uczestnikami i ich opiekunami. Wymiana maili, a nawet szybkie pytania ze strony opiekunów
wymagały od nas zapewnienia pełnego łańcucha komunikacji, w którym musieliśmy mieć
pewność, że wszyscy dobrze się zrozumieliśmy
(co, jak wiemy, jest trudne do uzyskania mówiąc
nawet w tym samym języku). Tutaj nieocenioną pomocą była dla nas pani z Ukrainy i kilkoro
wolontariuszy spoza naszej organizacji, którzy
nie tylko podjęli się tłumaczeń pism, regulaminów itp., ale także spontanicznych przekładów
w bieżącej komunikacji – zarówno z rodzicami,
jak i samymi uczestnikami. Mówiąc krótko –
bez takiej pomocy realizacja wypoczynku w objętej przez nas formie nie byłaby wykonalna.
Również sama organizacja projektu i wypoczynku była angażująca i wymagająca – tu
oparliśmy się na pełnej współpracy całego zespołu Oddziału Podkarpacie. Mimo niewielkiego
składu, każdy z nas wykorzystał swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektem i włożył w organizację obozu „swoje 100%”, dzięki
czemu realizacja tego przedsięwzięcia stała się
w ogóle możliwa i sprawiła nam ogromnie dużo
satysfakcji.

Jak podsumujemy
organizację Project
Management UA-Kids
Camp?
Organizacja Campa była dla nas niezwykle
istotna z wielu powodów, dlatego mimo ogro-
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mu wyzwań postanowiliśmy ten turnus zorganizować. Lista ryzyk nie chciała się kończyć, ale
efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.
Jak i nasi uczestnicy, byliśmy totalnie wzruszeni i usatysfakcjonowani z przebiegu turnusu.
Jednak, mimo najlepszych chęci, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego pomysłu
sami. Dlatego pragniemy podziękować przede
wszystkim Project Management Institute –
zarówno organizacji na poziomie globalnym, jak
i naszemu rodzimemu oddziałowi. Dzięki PMI
zyskaliśmy w ogóle warunki do utworzenia tej
inicjatywy i mogliśmy się tym samym włączyć
w większe działania Stowarzyszenia, mające na
celu niesienie pomocy naszym sąsiadom.
Wsparło nas również wiele firm i instytucji,
z czego największe podziękowania kierujemy
do naszego partnera, firmy PGS Software, oraz
do firmy G2A.COM. Dzięki finansowemu wsparciu od obu firm mogliśmy zadbać, żeby jakość
wypoczynku była na najwyższym możliwym
poziomie.
Ogromne podziękowania kierujemy także do
firmy Cyfrowa Foto Sp. z o.o., która zapewniła
wspaniałą merytoryczną atrakcję oraz uwieczniła wspomnienia z całego turnusu, oraz do
Kino za Rogiem Café i Fundacji WWF Polska –
za niesamowicie miłe niespodzianki dla dzieci.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób wsparli nas w realizacji wypoczynku dla
dzieci.
Choć wśród ogromnych upałów i z wyzwaniami komunikacyjnymi, dzieci zapomniały na
kilka dni o trudnej rzeczywistości. Miło było
oglądać tę masę uśmiechów! Mamy nadzieję,
że w przyszłości zrealizujemy wspólnie jeszcze
wiele podobnych przedsięwzięć.

Michalina
KotowiczMańko
Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w branży sanitarnej, automotive,
IT oraz NGO. Kierowała zespołami interdyscyplinarnymi, międzynarodowymi, złożonymi
z od kilku do kilkudziesięciu osób. W PMI PC
aktywnie działa jako wolontariusz od czasu założenia Oddziału Podkarpacie, w październiku
2021 r. przejęła rolę Lidera Oddziału.
Korzysta z każdej napotkanej możliwości do
rozwoju. Jest graczem zespołowym i fanką
życia. W trakcie realizacji wszystkich przedsięwzięć utożsamia się z twierdzeniem „No one
can whistle a symphony. It takes an orchestra
to play it”.
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Członkostwo w PMI Poland
Chapter – nasze WHY@PMI
Zastanawiasz się nad
członkostwem w PMI?
Uczestników Programu Mentoringowego
PMI Poland Chapter, zarówno Mentorów,
jak i Mentees zapytaliśmy:
• Co sprawiło, że przystąpili do PMI
Poland Chapter?
• Jakie korzyści dostrzegają z bycia członkiem Stowarzyszenia i dlaczego tu są?
• Jaka siła przyciąga do PMI Poland
Chapter?
Przeczytaj, co nam odpowiedzieli!

Bycie Project Managerką Programu Mentoringowego PMI PC – jednego ze sztandarowych
projektów Stowarzyszenia – pozytywnie
mnie nakręca :) Po zamknięciu tej edycji programu na pewno znajdę przestrzeń na nowe
wyzwania i kilku „pasjonatów” do towarzystwa.

Wojciech Dymowski
Culture Team Leader @PMI PC,
Agile Coach w Enxoo

Joanna Bociąg
PM V edycji Programu
Mentoringowego PMI PC, Marketing
Team Coordinator w RSM Poland
Do PMI PC przystąpiłam dzięki moim Mentees :) Byłam mentorką w Programie Mentoringowym; poznałam fantastyczne Project
Managerki i pomyślałam, że te relacje chcę
kontynuować, ale w innej roli.
W mojej opinii, największą korzyścią z bycia członkiem Stowarzyszenia jest możliwość
współpracy z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, choć z innych segmentów rynku,
oraz relacje. To inny klimat współpracy, bardziej proaktywny.
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Do PMI PC przystąpiłem z potrzeby zadbania
o własny rozwój. Brzmi to chyba dość banalnie, ale coraz częściej zauważam, że bardziej
doświadczeni ludzie używają tych samych
pojęć, których używali jako początkujący,
tylko teraz mamy do nich treść. Jednak historia jest w tym wypadku bardzo konkretna:
kilka osób, które miało już doświadczenia
z projektami, czuło, że można to robić lepiej
i warto by pouczyć się od innych. Potrzebowaliśmy tylko miejsca – fizycznego i organizacyjnego – żeby spotykać takie bardziej
doświadczone osoby. Więc aktywowaliśmy
poznański oddział PMI.
Mnie przy członkostwie trzymają cały
czas dwa powody. Po pierwsze, dostęp do
materiałów edukacyjnych. Standardy to
jedno – czasem potrzebuję zajrzeć do upo-

rządkowanej wiedzy, ale gotowe szablony czy
artykuły z projectmanagement.com też są
bardzo pomocne.
Różne konferencje czy newsletter pozwalają na śledzenie tego, co ciekawego dzieje się
w zarządzaniu – a wbrew opinii wielu, to jest
bardzo dynamiczna dziedzina.
W ostatnich latach duże znaczenie ma
udział w Programie Mentoringowym. Moja
praca polega w dużej mierze na inspirowaniu,
edukowaniu i wspieraniu ludzi w radzeniu sobie z wyzwaniami w organizacjach. Program
Mentoringowy jest z jednej strony okazją do
rozwijania tych umiejętności (jako Mentor),
a z drugiej dzięki poznawaniu Mentee wiem,
co się dzieje na rynku. Oczywiście informacje są poufne i nie mogę ich wykorzystywać
bezpośrednio, ale bezwzględnie wpływają na
moją wiedzę. Od Mentees, nie tylko moich,
też słyszałem wiele pozytywnych opinii na
temat rezultatów tego programu.

Kornelia Hendżak
Członek Zarządu PMI PC ds.
Marketingu, Employer Branding
& Communications Expert
Członkostwo w PMI PC było dla mnie dodatkiem do członkostwa globalnego, które
wykupiłam przy okazji egzaminu PMP®. Do

chaptera polskiego dołączyłam nieco z ciekawości. Nie ukrywam, że skusiła mnie też
promocja, jaką zaproponowano mi w tamtym
czasie – pierwszy rok członkostwa za darmo.
Wartość, jaką widzę z bycia członkiem Stowarzyszenia to inicjatywy organizowane dla
członków (Program Mentoringowy, w którym
uczestniczę już drugi rok z rzędu, wydarzenia merytoryczne i specjalne, jak testowanie
piwa razem ze specjalistami z Browaru Stu
Mostów), czy zniżki na spotkania i inicjatywy
rozwojowe (np. PMP Study Group).
PMI to przede wszystkim ludzie i oni są
główną siłą przyciągającą tutaj.

Przemek Kotecki
Członek Komisji Rewizyjnej PMI PC,
Head of Group Transformation Office
Do PMI PC, jeszcze za czasów studenckich,
przyciągnął mnie… przypadek :) Bo na seminarium organizowane w Trójmieście wybierał
się mój dobry kolega Krzysiek Kamiński i powiedział „idziesz ze mną?”. I poszedłem. Choć
oczywiście kierowała mną już wtedy również
ciekawość, interesujące tematy spotkań
oraz potencjał networkingowy i rozwojowy
w globalnej organizacji zrzeszającej profesjonalistów w tematyce, którą byłem zainteresowany. A ponieważ te wszystkie elementy
(and more!) się zmaterializowały, to zadomowiłem się i zostałem na dłużej. Moja pierwsza
aplikacja na korporacyjną rolę Senior Project
Managera pojawiła się jako opcja dlatego,
że ówczesna liderka naszego gdańskiego
oddziału PMI poleciła mnie w swojej firmie
jako ciekawego kandydata – a zrobiła to
bazując na naszych wspólnych działaniach
i doświadczeniach właśnie w Stowarzyszeniu (gdzie miałem możliwość prowadzić kilka
ciekawych edukacyjnych i społecznych projektów i programów). Obecnie łączę członkostwo i wolontariat i wartość, jaką widzę (ta
największa), to ludzie – ogromne możliwości
współdziałania, zaangażowania, wspólnej
edukacji oraz realizacji celów.
Chcesz dołączyć do
PMI Poland Chapter?
Napisz do nas: membership@pmi.org.pl

Justyna Możejko

Mateusz Szymborski

Młodsza Koordynatorka Projektów

Lider zespołu Marketingu i Redaktor
w Strefie PMI

Pierwszy kontakt z PMI PC miałam za sprawą
wydarzeń on-line, w których uczestniczyłam.
Do przystąpienia do organizacji zachęciła
mnie możliwość udziału w Programie Mentoringowym jako Mentee. Zależało mi na spotkaniu kogoś, kto mógłby podzielić się ze mną
swoim doświadczeniem i pomógłby spojrzeć
na siebie z innej perspektywy.
Myślę, że członkostwo w organizacji to dobry kierunek nie tylko dla ekspertów, ale również dla osób z niedużym doświadczeniem,
które są na początku ścieżki zarządzania projektami. W PMI PC bardzo zauważalna jest
atmosfera wsparcia i współpracy, a otuchy
i motywacji dodaje fakt, że świetni specjaliści są na wyciągnięcie ręki.

PMI to ludzie pełni pasji, zaangażowania
i profesjonalizmu, a dołączenie do PMI PC
to stanie się pełnoprawnym członkiem z nieograniczonymi możliwościami rozwoju w tej
społeczności. Dla mnie, jest to miejsce wymiany doświadczeń, zdobywania nowych
kompetencji i rozwoju kariery zawodowej. To
właśnie tu znalazłem dostęp do nowinek ze
świata project managementu, tysięcy materiałów czy setek wydarzeń i webinariów.
Stale poszerzam swoje perspektywy nie tylko
o wiedzę, ale także o wartościowe znajomości
i kontakty na lata, na wielu płaszczyznach :)

Dawid Świątkiewicz
Grzegorz Szałajko
Doradca strategiczny
Gdy zakładaliśmy polski chapter PMI (wówczas pod nazwą Warsaw Chapter), a później jego lokalny oddział we Wrocławiu,
przyświecała nam prosta idea: łączyć społeczność osób zarządzających projektami
w Polsce i promować dobre praktyki w tej
dziedzinie. Za każdym razem, gdy widzę co
dziś dzieje się w ramach PMI PC, jestem
zachwycony tym, jak żywa i kreatywna jest
społeczność, którą nadal wspólnie budujemy. Setki osób, które dzięki temu miały
szansę rozwinąć się zawodowo są tym, co
napędza mnie do dalszego wnoszenia swojego wkładu. Sam również nie byłbym tam,
gdzie jestem, gdyby nie środowisko, które
tworzy PMI w Polsce i na świecie. Każdego
roku zaskakują mnie nowe możliwości działania razem. Na pewno czeka nas jeszcze
niejedna wspólna przygoda!
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Członek zarządu PMI PC ds. kontaktu
z biznesem
Moja przygoda z PMI PC trwa od 2018 roku,
kiedy z ciekawości pojawiłem się na łódzkim seminarium. Od pierwszego momentu
poczułem możliwość rozwoju, zarówno profesjonalnego jak i osobistego. I tak zacząłem
łączyć role wolontariusza i członka PMI PC.
Największą siłą są ludzie i korzyści wynikające z kontaktu z nimi – podczas rozmowy,
warsztatów, seminariów i innych wydarzeń.
Dzięki temu, że tu jestem, zdobyłem certyfikat PMP, byłem uczestnikiem Programu Mentoringowego, a teraz sam jestem Mentorem.
Ponadto, mam możliwość rozwoju kompetencji liderskich dzięki rolom, jakie mam przyjemność pełnić w organizacji. To wszystko
ma wspólny mianownik – poszerzanie moich
horyzontów. Uzależniająca jest niesamowita
energia i pasja innych do działania, dlatego
z przyjemnością działam razem z nimi i sam
staram się nimi zarażać.
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Delivering the Future
Portfolio Experience 2022 – relacja z wydarzenia
Maciej Bodych
W dniach 6-8 czerwca 2022 odbyła się już
ósma edycja konferencji Portfolio Experience. Jest to wydarzenie dedykowane dla
szefów i pracowników PMO, kierowników
portfela projektów oraz wszystkich osób
wdrażających zarządzanie projektami
w organizacjach.
Tym razem tematem przewodnim było Delivering the Future, a uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień o zarządzaniu korzyściami,
nowymi trendami w PMO, właścicielstwie
za projekty oraz wdrażaniu agile w organizacjach.
Jako pierwsza wystąpiła Teodora Bozheva
z tematem Project and Portfolio Management Model For a Fast-Changing World. Mieliśmy okazję zobaczyć jak Flow Management
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może zostać zastosowany na poziomie całej
organizacji. Firmy zainteresowane tym podejściem powinny skorzystać z Kanban Maturity
Model jako zbioru wytycznych dla organizacji.
Jerzy Stawicki i Dariusz Ciechan kontynuowali temat Teodory i przedstawili podejście Flow na różnych poziomach organizacji.
Szczególną uwagę zwrócili na limity pracy
na poziomie zespołu, projektu i organizacji.
Podczas wystąpienia prelegenci odnieśli się
do typowych problemów firmy związanych
z efektywnością pracy oraz przedstawili jak
Flow Management może pomóc rozwiązać te
wyzwania.
Remigiusz Orzechowski przedstawił
główne założenia wdrożenia zarządzania
korzyściami w firmach. Podzielił się swoją
rekomendacją dotyczącą wprowadzania kil-

ku prostych kategorii korzyści i rozpoczęcia
analizy projektów pod tym kątem.
Po przerwie obiadowej mieliśmy okazję „Zdobyć swój szczyt!”. Niesamowita,
inspirująca historia Angeliki Chrapkiewicz-Gądek, która pokazała nam, jak można
walczyć z własnymi ograniczeniami i jak budować efektywny zespół, który wesprze Ciebie w dążeniu do celów. Udowodniła nam, jak
ważne jest zaufanie w zespole, współpraca
w każdych warunkach, spełnianie marzeń
i dążenie do celu. Po tym wystąpieniu niektórzy potrzebowali dłuższej chwili, aby
z powrotem wrócić na płaszczyznę biznesu.
Angeliko – jeszcze raz dziękujemy za ogromną dawkę emocji!
Tomasz Wala przedstawił nam swój
zespół, odpowiedzialny za wprowadzanie
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Jak co roku podczas Konferencji Portfolio
Experience wręczone zostały nagrody PMO
Award. Nagrodę w kategorii Most Mature
PMO of the 2021 zdobyła firma HIAB między
innymi za monitorowanie wskaźników biznesowych przez PMO i efektów dla organizacji;
koncentrację biura na zarządzanie portfelem
projektów i strategię; budowę kultury zarządzania projektami w organizacji. Nagrodę
Fastest Growing PMO of the 2021 zdobyło
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za
ciągły rozwój organizacji poprzez wdrożenia
nowych praktyk; rozbudowę PMO o kolejne
role w organizacji; proaktywne zarządzania
interesariuszami w organizacji oraz za inicjatywy wewnętrzne związane z promocją
zarządzania projektami.
W drugim dniu konferencji mieliśmy okazję pracować warsztatowo nad głównymi
wyzwaniami PMO uczestników warsztatów.
Główne tematy jakie były poruszane to: jak
zainteresować interesariuszy usługami i rozwojem PMO, jak wdrażać wiele metodyk, jak

Fot. KocubaFilm

zmian na poziomie całej organizacji. Kluczowym aspektem tego przedsięwzięcia było
wydzielenie dedykowanego zespołu odpowiedzialnego za innowacje. Zespół ten identyfikuje problemy, wąskie gardła i pomysły
na usprawnienia oraz sprawdza możliwość
ich zastosowania w organizacji. Efektem pilotażu jest przygotowanie celów i założeń do
projektu. Następnie projekt prowadzony jest
już przez kierownika projektu i dedykowany
do tego zespół. Ogromnym plusem takiego
oddzielnego pilotażu jest jego niezależność
w stosunku do późniejszego projektu i związanych z nim oczekiwań. Zespół świadomie
został wydzielony z PMO, aby nie łączyć tej
fazy z realizacją!
Kolejna prezentacja dotyczyła doświadczeń PMO w BGK z wdrożenia i rozwoju Biura
Projektów. Jako zwycięzcy Najbardziej Dojrzałego PMO w roku 2020 zaprezentowali
ścieżki rozwoju, gdzie kluczowym elementem
było współpraca z klientami (biznes i IT) oraz
departamentami wsparcia (strategia, kontroling). Ważnym elementem specyficznym
dla BGK było prowadzenie projektów przez
kierownika projektów w PMO oraz z biznesu.
Taki dualizm sprawdza się w organizacji ze
względu na odpowiedzialność każdej strony projektu. Wiele usprawnień, na przykład
dotyczących metodyki, było bardzo dobrze
odebranych przez organizację (przykładowo:
wdrożenie systemu Hadrone PPM).
I na zakończenie wystąpił Americo Pinto
jako keynote, który przedstawił swoje doświadczenia z globalnymi PMO uznawanymi
za World Class. Americo pokazał jak różni
interesariusze inaczej widzą PMO i jego usługi. Ważnym elementem jest dostosowanie
usług do odbiorców oraz dobre zdiagnozowanie poziomu dojrzałości odbiorcy i dobranie
odpowiedniej komunikacji do odbiorców.
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podejść do zarządzania portfelem projektów
do różnych struktur organizacyjnych oraz zarządzanie zasobami.
Ostatniego dnia wydarzenia odbyła się symulacja FLOW w narzędziu Kanbanize. Mieliśmy okazję symulować decyzje portfelowe
na podstawie danych z zespołów i projektów.
Co rundę kolejne usprawnienia umożliwiły
zapewnienie dobrego tempa prac w organizacji. Uczestnicy zobaczyli, jak zapewnienie
dobrych danych pozwala sprawnie podejmować decyzję na poziomie portfela projektów.
Na zakończenie jeszcze raz dziękujemy sponsorom i partnerom – Hadrone, Silfra, Kanbanize, Akademia Leona Koźmińskiego oraz
Strefa PMI – bez Was organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa!
A my już zaczynamy organizację Portfolio
Experience 2023. Do zobaczenia!

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

Czy branża muzyczna powinna pozostawać
obojętna wobec dynamicznych zmian zachodzących na całym świecie? Kto może sprawić,
że stanie się bardziej przejrzysta, a zasady jasne dla wszystkich jej uczestników? Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się czy rozwiązania
wykorzystywane w IT można przenieść do
świata muzycznego biznesu, to ten artykuł
jest dla Ciebie!

Bez dobrego zarządzania
ani rusz
Postępująca cyfryzacja niosąca za sobą konieczność zastosowania technologii informatycznych w coraz większej liczbie branż
sprawia, że prowadzone projekty stają się
bardziej złożone. Trudniej jest działać bez
dobrego planu i sposobu na jego realizację.
To samo możemy zaobserwować w życiu
codziennym. Zarządzanie projektami zaczyna
towarzyszyć nam na każdym kroku – organizacja spotkań, wyjazdów, prac domowych
itp. Rodzi się zatem potrzeba wprowadzenia
dobrych wzorców zarządzania, które pozwolą
wykorzystać czas i zasoby jakimi dysponujemy. Nie inaczej jest w branżach, które do
tej pory radziły sobie wykorzystując zarzą-
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dzanie projektami w minimalnym stopniu
lub wcale. W branży muzycznej przez wiele
lat większość projektów była realizowana
w oparciu o relacje, wspólne zaangażowanie
z wykorzystaniem podejścia waterfall. Wiele
sytuacji z ostatnich lat pokazało jednak, że
zastosowanie podejścia kaskadowego w tak
zmiennym środowisku przestało być wystarczające, a zmiany wprowadzane w trakcie
trwania projektów czy budowania biznesów
generowały ogromne koszty.

Klasyczne podejście to
za mało
W przemyśle muzycznym już dawno przestało chodzić jedynie o muzykę. Oczywiście, zdarzają się wyjątki, jednak w znaczącej liczbie
przypadków trudno odnieść sukces komercyjny bez „ładnego opakowania”. Globalna cyfryzacja biznesu sprawiła, że marki działające
w przemyśle muzycznym musiały całkowicie
zmienić podejście do prowadzenia biznesu
lub zniknąć z rynku. W czasie, gdy wielu artystów nie zaakceptowało nieodwracalnego już
zjawiska cyfryzacji muzyki poprzez streamingi, za rogiem czają się NFT (ang. non-fungible
tokens), Metaverse… Po nich będą kolejne,

a muzyk coraz częściej musi zastanawiać nie
nad tym, jak stworzyć wartościowy utwór,
lecz jak uatrakcyjnić swoją muzykę, by stała
się komercyjnie interesująca.

W startupach siła
Menadżerowie nakładają ograniczenia na
muzyków, wytwórnie na menadżerów, a stacje radiowe i telewizyjne na wytwórnie. To
wszystko buduje napięcie mogące wkrótce
przynieść oczekiwane w branży odświeżenie. Pozwoli ono rozwiązać problemy, z którymi od lat mierzą się uczestnicy branży
muzycznej. Ich identyfikacja nie powinna
być zadaniem przesadnie skomplikowanym,
ponieważ trudno znaleźć obszar przemysłu
muzycznego niewymagający usprawnienia.
Wynagrodzenia muzyków sesyjnych, podział
tantiem, sposób dystrybucji muzyki, ochrona
praw autorskich, sprzedaż biletów – to tylko
wierzchołek góry lodowej. Potrzeba nowego
sposobu zarządzania, który pozwoli dobrze
pokierować ciągłą zmianą. Największą szansę na rozwój mają zatem startupy działające
w duchu agile, proponujące rozwiązania będące odpowiedzią na realne problemy uczestników branży.

Warunki skrajnej
niepewności
Eric Ries definiuje startup jako ludzką instytucję, powołaną, aby stworzyć nowy produkt
lub usługę w warunkach skrajnej niepewności. Kiedy weźmiemy pod uwagę wydarzenia wywołane pandemią COVID-19 oraz ich
wpływ na branżę, brak pewności związany
z odbiorem twórczości przez publikę, otrzymamy składowe idealnego środowiska do
rozwoju nowych, nieoczywistych rozwiązań.
W tak niepewnych warunkach warto skupić
się na jednym, konkretnym problemie. Zaproponowanie kompleksowego rozwiązania
znacząco zwiększa prawdopodobieństwo
osiągnięcia sukcesu.

Im mniej, tym lepiej?
Na przestrzeni lat powstało wiele narzędzi
biznesowych, które wykorzystywane w sposób przemyślany, skutecznie redukują ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. Jednym
z takich narzędzi jest metoda Lean Startup
autorstwa wspomnianego wcześniej Erica
Riesa. Polega ona na tworzeniu rozwiązania
będącego odpowiedzią na problemy klientów
w sposób przyrostowy w oparciu o schemat
pętli sprzężenia zwrotnego Tworzenie – Pomiary – Uczenie się.
Pomysły

Uczenie się

Tworzenie

Dane

Produkt

Pomiary
Rys. 1. Pętla Tworzenie – Pomiary –
Uczenie się
Źródło: Eric Ries, Metoda Lean Startup,
2017, s. 69

Podstawą jest stworzenie MVP (ang. Minimum Viable Product), czyli produktu
o kluczowej funkcjonalności. Taki produkt
(zbudowany możliwie najniższym kosztem,
bez zbędnych udoskonaleń) powinien jak najszybciej trafić do pierwszych klientów, a zadaniem pomysłodawców jest zebranie opinii
od pierwszych użytkowników, weryfikacja
koniecznych zmian i udoskonalenie. MVP nie

jest gotową wersją rozwiązania. To prototyp
stworzony za pomocą bezpłatnych narzędzi,
a nawet model biznesowy przedstawiony
na kartce papieru. MVP ma pozwolić ocenić
zainteresowanie produktem potencjalnych
klientów. Tworzenie rozwiązania odbywa się iteracyjnie – aż do uzyskania finalnej wersji produktu, gotowej do rynkowej
premiery.
Jeśli zatem proces twórczy jest tak bardzo
bliski fundamentom metody wykorzystywanej głównie w tworzeniu rozwiązań IT, czy
można go wykorzystać w branży kreatywnej?
Najważniejsze będzie znalezienie pierwszych
potencjalnych odbiorców naszego produktu.
Kto może nimi być? Wszystko zależne jest od
rozwiązania, które tworzymy. Jeśli zdecydujesz się rozwiązać problem biletowania wydarzeń kulturalnych – zaproponuj swoją usługę
w małym klubie organizującym koncerty. Jeśli pracujesz nad nowym modelem dystrybucji
treści – zaproś do współpracy młode zespoły,
które chętnie podzielą się swoją twórczością
i wypróbują Twoje rozwiązanie. Uzyskany
feedback wykorzystaj w kolejnej iteracji tworzenia. Bardzo ważne, by sugestie pierwszych
użytkowników traktować poważnie. To Twoi
klienci. Początkowe relacje są najważniejsze.
To, jakie zdanie o Tobie i Twoim produkcie
wyrobią sobie pierwsi użytkownicy, będzie
miało ogromny wpływ na powodzenie biznesu. Wieści w tej branży rozchodzą się bardzo
szybko. Jeśli produkt będzie spełniał wymagania użytkowników, a jego wykorzystanie
nie będzie wiązało się z koniecznością poświęcenia wielu godzin na jego opanowanie,
szybko zyskasz kolejnych klientów. Dobrym
przykładem jest zyskująca popularność aplikacja Going, która dzięki zwiększonej funkcjonalności, staje się często pierwszym wyborem
organizatorów koncertów, wypierając tym
samym klasyczne serwisy biletowe.
Czy może się nie udać? Oczywiście. Mamy
w końcu do czynienia z produktem innowacyjnym w bardzo zmiennej branży. Jednak stosowanie podejścia przyrostowego,
a przy tym dzielenie się wypracowanym rozwiązaniem z pierwszymi potencjalnymi klientami, sprawi, że jego wersja finalna będzie
odpowiedzią na potrzeby rynkowe (udoskonalona zgodnie z sugestiami klientów), a nie
tylko naszą wizją mającą niewiele wspólnego
z rzeczywistością.

Droga po sukces
Tworzenie biznesu muzycznego jest trudne,
ale nie niemożliwe. Pojawienie się na ryn-
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ku jest równoznaczne z wejściem w bardzo
hermetyczne środowisko. Jedyną drogą do
zbudowania silnej i chętnie wybieranej marki jest zdobycie zaufania poprzez rzetelne
wykonywanie oferowanych usług. Prototypowanie, częste testowanie rozwiązań (we
współpracy z przyszłymi użytkownikami) –
to droga do sukcesu. Ukrywanie wypracowanych rozwiązań, czekanie na dobry moment,
by zaprezentować je światu, nie ma obecnie
racji bytu. Ciekawym przykładem ze świata
muzyki może być wykorzystanie platformy
Tik-Tok przez artystów do testowania fragmentów utworów. Artysta tworzy tiktokowy
trend, by promować utwór i jednocześnie poznać zdanie słuchaczy na jego temat. Dopiero
po czasie (po zbudowaniu zainteresowania)
następuje premiera całego utworu. Utwór
Jetlag Malika Montany stał się internetowym
viralem już na długo przed premierą. Budowa
produktu minimalnie satysfakcjonującego
(MVP) pozwala już na początku drogi ocenić,
czy dane rozwiązanie znajdzie zastosowanie
i spotka się z pozytywnym odbiorem potencjalnych klientów. Każda iteracja tworzy
możliwość wprowadzania zmian na krótkich
etapach realizacji projektów – tym samym
redukując koszty wynikające ze zmiany założeń. Tym samym nowe media społecznościowe stały się głównym miejscem promocji
muzyki.
Branżę muzyczną bez wątpienia czeka zwrot.
To od Was – innowatorów, kierowników
projektów, będzie w dużej mierze zależało jakie rozwiązania będą trafiały na rynek,
w jaki sposób będą budowane i jaki obraz
przemysłu muzycznego stworzą. Jeśli tylko
znajdą się osoby, które podejmą ryzyko budowania nowych rozwiązań, korzystnych dla
wszystkich jej uczestników – branżę można „uzdrowić”.

Wojciech
Piotrowski
Student Politechniki Warszawskiej, na co
dzień pracujący w jednym z warszawskich
startupów. Pasjonat technologii blockchain,
Web3 i decentralizacji. W wolnych chwilach
opracowuje autorskie rozwiązanie dla branży
muzycznej oraz gra na gitarze.
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Nie tylko IT może
być zwinne
Bartosz Zych

Doceń piękno
różnorodności!
Aneta Wereszczak
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Czy metodyki zwinne sprawdzają się tylko w IT? Czy
agile jest tylko dla wielkich? Czy muszę wdrażać
w swoim zespole cały framework? Być może jako
adepci podejścia zwinnego zadajecie sobie takie pytania. A może szukacie argumentów do dyskusji ze sceptykami? Odpowiedzi na wszystkie tego typu pytania
znajdziecie w książce Bądź Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu, którą czytaliśmy dzięki uprzejmości
ebookpoint.
Autorzy: Olga Żółkiewicz, Marcin Olszewski i Mateusz Czarnecki, to praktycy z obszarów HR oraz
Employer Brandingu, a jednocześnie entuzjaści agile
i doświadczeni konsultanci. Połączenie tych światów
kompetencji zaowocowało uniwersalnym podejściem
do wdrożenia metodyk zwinnych w zespołach, które w książce zostało przedstawione w formie spójnej
koncepcji nazwanej kreatywnie „modelem zwinnego
ananasa”… Zachęcam do sprawdzenia samemu skąd
ta nazwa.
Koncepcja składa się z 5 zasad (zmniejszaj niezna-

działy dostarczają odpowiedzi na pytanie jak stosować
te zasady. Dowiadujemy się o tym dzięki uniwersalnym
i gotowym do zastosowania narzędziom, które autorzy
opisali przyjaznym, zrozumiałym dla każdego językiem
oraz zwizualizowali bardzo pomocnymi grafikami. Na
przykład, dla reguły „Ucz się poprzez działanie”, otrzymujemy rozpisany na minuty scenariusz retrospektywy.
Ciekawym pomysłem są również miniwywiady z osobami, które opowiadają o swoich doświadczeniach we
wdrażaniu agile w swoich zespołach i organizacjach.
Bądź Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu, to
pozycja obowiązkowa dla każdego zespołu z obszaru
HR lub EB. Chociaż książka przestrzega przed stosowaniem narzędzi bez zadbania o odpowiednią postawę
i wartości zespołu, to jednocześnie jej autorzy zachęcają do testowania pojedynczych rozwiązań w swoich
zespołach. Jest to więc również świetna pozycja dla
każdego lidera, który potrzebuje prostych, gotowych
do zastosowania i uniwersalnych narzędzi, dzięki którym krok po kroku będzie mógł zwiększać zwinność

ne, zaangażuj zespół, ucz się przez działanie, rozwijaj
leadership, podnoś efektywność), których stosowanie,
zdaniem autorów, jest uniwersalną receptą na stworzenie zwinnego zespołu − bez względu na rodzaj produktów, które ten zespół wytwarza. Na opisaniu tejże
koncepcji skupiają się pierwsze rozdziały. Kolejne roz-

swojego zespołu.

„Efektywna komunikacja jest walutą współczesnego
przywództwa” – ten cytat kilkukrotnie do mnie dotarł
z niezależnych źródeł i cóż, trudno z tą myślą polemizować, zwłaszcza w obliczu specyfiki naszej zawodowej
rzeczywistości. Bo jeśli pracujemy w międzynarodowym środowisku, to czy klasyczne kompetencje wystarczą, żeby skutecznie kierować wielokulturowym
zespołem? Jak omijać pułapki komunikacyjne czyhające na nas w globalnych organizacjach, czy nawet w rodzimych firmach, ale w realiach komunikacji zdalnej?
Między innymi na te pytania odpowiada Irek Zyzański – autor książki, który jest jednocześnie opiekunem
merytorycznym Programu Mentoringowego PMI Poland Chapter z ramienia firmy Coachwise. Poznaliśmy
się pięć lat temu podczas inauguracji programu i już
wtedy wiedziałam, że mam do czynienia z postacią
nietuzinkową. Irek jako ekspert pracował w różnych
miejscach na świecie, 25 lat spędził pracując w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji.
Na kartach swojej wymarzonej książki zabiera nas
w fascynującą podróż po kontynentach, krajach i kulturach. Razem z nim uczymy się inteligencji międzykulturowej w praktyce. Z wypiekami na twarzy chłonęłam
historie z życia Irka opisujące najróżniejsze sytuacje
biznesowe z przedstawicielami różnych kultur, szczególnie ekscytujące w momentach tzw. szoków kulturowych. Szczególnie rozbawiła mnie opowieść, którą Irek
nazwał „syndromem kaczki”. Irek w bardzo przystępny
dla czytelnika sposób tłumaczy czym są różnice kul-

turowe oraz jak ważna jest ich świadomość, aby porozumiewać się efektywnie na arenie międzynarodowej.
Książkę czyta się bardzo przyjemnie, jest bardzo ładnie
wydana i ma przepiękne grafiki.
Nie, nie będę Wam opowiadać, co przeczytacie, ale
pozwolę sobie na moją osobistą refleksję: w pełni zgadzam się z autorem, że inteligencja międzykulturowa
stanowi jedną z najważniejszych kompetencji lidera
XXI wieku.
Jednocześnie, chcę zaznaczyć, iż to nie tylko ciekawa opowieść o pracy z ludźmi z różnych kręgów
kulturowych – Irek podsuwa nam wiele skutecznych
sposobów komunikowania się z pracownikami z innych
krajów oraz dużo wskazówek jak kierować zespołami
zdalnymi. Dla mnie niezwykle inspirujące były jego
spostrzeżenia na temat udzielania informacji zwrotnej. Autor zaprasza nas do popatrzenia inaczej na sferę
informacji zwrotnej, do wyjścia poza własną perspektywę i schematy myślowe, a to wszystko, aby docenić
piękno różnorodności.
W mojej opinii, to wiedza obowiązkowa dla każdego,
kto pracuje lub zamierza pracować w międzynarodowym środowisku, a przy okazji – jakże przyjaźnie przekazana przez autora.

Olga Żółkiewicz, Marcin Olszewski, Mateusz Czarnecki,
Bądź Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu, Helion,
Gliwice 2021, s. 224

Irek Zyzański, Popatrz inaczej. Pułapki komunikacji
w biznesie międzynarodowym, Culture Power Solutions
Ireneusz Zyzański, Warszawa 2021, s. 219

Żywot Briana
Marcin Wilczak

Każdy błąd
to skarb
Ewelina Estkowska

Autorami tej niecodziennej pozycji jest dwóch weteranów rozwoju osobistego. Ten, którego żywot
przywoływany jest na jej kartach to jedyny znany
mi Amerykanin, który namawia ludzi do jedzenia żab
(w wydanej ponad 20 lat temu książce: Eat That Frog!:
21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More
Done in Less Time – przyp. red.). Ten drugi – po prostu
zadaje mu pytania. To nie jest typowa książka-poradnik. Nie ma tu wykresów, tabelek wyzwań na końcu
rozdziału. To bardziej… stenogram rozmowy odbytej
podczas długiego weekendu przez dwóch doświadczonych życiem gentlemanów. Nie wiem dlaczego, ale
wyobrażałem sobie ich siedzących w domku na plaży
z widokiem na ocean i nieopodal leżący staromodny
dyktafon.
Całość zamyka się w sześciu rozdziałach, w których
poznamy spojrzenie autora niezliczonej ilości książek (kto wie, czy od dnia, w którym to piszę do dnia,
w którym to czytasz, nie pojawi się nowa pozycja à la
Brian Tracy), seminariów i szkoleń na temat szeroko

szybciEJ itd.), różnice pomiędzy myśleniem wolnym
i szybkim, technikę 100$ przypiętych do tablicy oraz
odpowiedź na pytanie: dlaczego warto podwajać ludziom zarobki.
Znajdują się tu też historie bardziej kontrowersyjne.
Pan Brian twierdzi na przykład, że aby nie zachorować, wystarczy sobie to postanowić. Być może u niego działa znana amerykańska zasada fake it until you
make it. Jest też pokazana droga od zera do milionera
jednego z jego starych znajomych, a to wszystko dzięki ciężkiej pracy, której poświęcił się wiele lat temu
kiedy połacie ziemi kosztowały parę dolarów.
Książka ta w zależności od poziomu wtajemniczenia czytelnika w tematykę tzw. rozwój osobisty okaże
się bardziej lub mniej pomocna w danym momencie
życia. Jej lekkość pomimo teoretycznie poważnego kalibru poruszanych treści zbiega się jak dla mnie z klimatem ostatniej sceny filmu, który był inspiracją dla
tytułu niniejszej recenzji (Monty Python’s Life of Brian,
1979 r.): „Always look at the bright side of life”.

pojętego WPŁYWU. Pojawiają się nawiązania do znanych postaci (Cialdini, Munger, Carnegie czy tracący
blask Kyiosaki), liczne historie ze środka oraz spoza sal
wykładowych, jak i luźne przemyślenia przepytywanego. Znajdziemy tu opis dziesięciu cech ludzi wywierających duży wpływ, ideę stosowania czynnika EJ (lepiEJ,

Brian Tracy, Dan Strutzel, Tajniki wywierania wpływu.
Jak inspirować siebie i innych, MT Biznes, Warszawa
2021, s. 178

Japońskie powiedzenie „Każdy błąd to skarb” idealnie
opisuje założenia praktyk Lean. Czyż nie w wyniku popełnianych błędów osiągamy cele?
W publikacji: Droga Toyoty do Lean Leadership poruszono tematy związane z: wdrożeniem zasad Toyoty
w innej kulturze, historiami liderów Toyoty, cyklem
nauki shu ha ri, porównaniem „konwencjonalnego”
modelu przywództwa z modelem zarządzania w Toyocie. Książka ta opisuje, jak Toyota radziła sobie przez
dziesiątki lat – również w czasie kryzysu. Liderzy Toyoty uważają, że można wiele nauczyć się z kryzysu.
Warunkiem koniecznym jest zidentyfikowanie i rzeczywiste zrozumienie porażek i ich przyczyn. Pytanie jak
wiele organizacji skupia się rzeczywiście na tym aspekcie, próbując porażki (swoje i innych) przekuć w sukces
kolejnych lat? To jedno z pytań, na które odpowiedź
znajdziecie w tej książce.
Fundamentem Toyoty jest genchi genbutsu – idź
i zobacz. Podczas rozwoju liderów nacisk jest kładziony na bycie w gemba (w miejscu wykonywania pracy),
aby rozumieli oni sytuację i byli blisko podejmowanych
decyzji. Kierownictwo Toyoty uczy każdego pracownika szczegółowo i skrupulatnie – zgodnie z cyklem shu
ha ri. Niestety wiele firm oczekuje spektakularnych
rezultatów po krótkim szkoleniu, a w Toyocie uczeń
przechodzi długoterminowe szkolenie, gdyż to zapewnia prawdziwe zyski.
Sukces Toyoty opiera się na podjęciu każdego wyzwania, które pojawia się w biznesie, a jego adaptacja
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jest prowadzona przez pracownika, który ma wieloletnie doświadczenie. Inwestycje w procesie Lean nie
przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli liderzy nie
będą uczestniczyli w całym przedsięwzięciu. Pracownicy powinni być skoncentrowani na kliencie i ulepszaniu strumieni wartości. Zmiana systemowa konieczna
jest w rdzeniu firmy – w jej ludziach, a przede wszystkim w liderach. W książce wielokrotnie podkreślono, że
krótkoterminowa redukcja kosztów jest możliwa, jednak samo spojrzenie na arkusz kalkulacyjny i dokonanie
wyboru opcji przynoszących natychmiastowe obniżenie kosztów nie doprowadzi do zbudowania szczupłego
systemu i kultury ciągłego doskonalenia. Często Lean
Management jest postrzegany jako program redukcji
kosztów, co jest błędem. Jeśli relacje między pracownikami a kierownictwem nie będą budowane na zaufaniu
oraz współpracy dla osiągnięcia wspólnych celów, to
próby wdrożenia zasad Toyoty będą bezowocne. Autor
podkreśla, że nie można kopiować dokładnie procesów
Toyoty – należy dostosować je do sytuacji, w której
znajduje się organizacja z uwzględnieniem procesów
i ludzi.
Polecam tę książkę, ponieważ jest ona kanonem
przywództwa dla osób chcących wdrażać rozwiązania
stojące za sukcesem Toyoty.

Jeffrey K. Liker, Gary L. Convis, Droga Toyoty do Lean
Leadership, Wyd. Aktywa, Chełmiec 2021, s. 340
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Szef idzie sam
Kinga Matysiak
Czy to możliwe, że w świecie przedsiębiorców, świadomych pracowników, klubów
zrzeszających właścicieli firm i wykształconych managerów, szef może czuć się zupełnie sam? A inaczej… czy jest sytuacja, że
sam nie jest?
Każdy kto marzy o stanowisku kierowniczym nie zdaje sobie do końca sprawy, jak
wiele czeka go wyrzeczeń, nerwów i nauki.
Później przychodzi satysfakcja, wyniki i oklaski, ale do tego momentu dochodzi się krętą
i wyboistą drogą.
Zdajemy sobie sprawę, że może być ciężko, ale czy samotnie? O tym mało się mówi.
Przedstawia się ogólny stres, wyrzeczenia,
wyższą pensję i prestiż, ale nie samotność.
Bo można powiedzieć w towarzystwie sobotniej imprezy u znajomych, że jest się zapracowanym i może nawet zestresowanym,
ale samotnym? To niemęskie dla mężczyzn,
ale kobiety też przecież chcą być męskie. Samotność kojarzy się nam ze słabością. Można być zmęczonym, bo mamy dużo zadań do
wykonania / przypilnowania / eskalowania
/ delegowania. To jest coś „zewnętrznego”.
Stres i nerwy mogą być bardzo obiektywne.
Nic wstydliwego.
Ale samotność… Samotność to coś w nas.
Może jakiś deficyt wynikający z naszych doświadczeń, psychiki itp.? To w nas! Nasza
ułomność. Nasza słabość. Nikt nie chce być
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słaby. Nie manager / szef / właściciel. On ma
być silny i odporny na psychologiczne trudności. One go nie dotyczą.
Projekt się opóźnia. Z mojego powodu?
Może trochę. Powinnam przycisnąć zespół
trochę bardziej, by dostarczyli na czas te
funkcjonalności, ale mówili, że nie zdążą?
Nie. Miało być na czas, a jest już dwa tygodnie po terminie. Za chwilę Zarząd. Nie
wiem co powiedzieć, by było dobrze. Wiem,
że będą chcieli, bym wyznaczyła konsekwencje dla zespołu albo dla mnie. Tak po prostu
będzie. Co mogę z tym zrobić? Wezmę to na
siebie, ale który to już raz? Mam dosyć brania
wszystkiego na siebie. Może czas się „wywinąć” i powiedzieć kto faktycznie jest winny?
Ale stracę zespół. Stracę w ich oczach. Boję
się, bo chcę, by jednak mnie lubili. Dobra atmosfera jest dla mnie bardzo ważna. Co mam
zrobić?
Jestem zdruzgotana. Mój pracownik zaczął się od pół roku dziwnie zachowywać.
Jest arogancki, cyniczny i bywa agresywny.
Rozmawiam kolejny raz o tym co się dzieje.
Słyszę, że wszystko jest dobrze, że nie narzeka na finanse (!), na zakres pracy. Nic się
złego generalnie nie dzieje. Wysyłam go do
klienta na projekt. Na początku skrada serce jako nowy konsultant zespołu, daje skuteczne rady, wszyscy go szanują. Ale on jest
coraz mniej zadowolony z pracy z kierowni-

kiem projektu. Mówi, że ten się wymądrza,
że wie lepiej, że kwestionuje jego autorytet.
Ewidentnie jest ukryty konflikt. Nie zadziałałam na czas. Mój protegowany wchodzi
w otwarty atak. Wyzywa kierownika projektu przy świadkach. Każą mu wyjść z firmy.
Kontrakt jest zerwany. Nie chcą już ze mną
rozmawiać. Nie chcą już nikogo innego od
nas. Muszę dokonać wyboru, co dalej z pracownikiem. Sytuacja się komplikuje, bo on
nie czuje się winny. Mówi o przemęczeniu
pracą. O braku wsparcia rodzimego zespołu.
Co mam zrobić? Nikt z zewnątrz nie może
się dowiedzieć. A wewnątrz? Z kim porozmawiać o sytuacji? Muszę podjąć decyzję co
dalej – sama. Mój przełożony mi nie pomoże.
Wiem o tym.
Siedzę przy biurku. Wszyscy już wyszli
z biura. Jest już szósta wieczorem. Cieszę się,
że w biurze jest cisza i spokój. Mogę otworzyć tajemne tabelki z wypłatami, kosztami
i podatkami. Przychodzi mail. Informacja od
biura księgowego podatku VAT. Spodziewałam się go, ale czy czuję się z tym dobrze,
że jest tak wysoki? Mam tylko kilka dni na
jego opłacenie. Urząd Skarbowy potrafi działać ekspresowo. Cztery dni opóźnienia i jest
już ponaglenie. Muszę zdążyć przed nim. Za
chwilę wypłaty. Co jak co, ale są trzy świętości: ludzie – ich wypłaty, ZUS i Urząd
Skarbowy. Na to musi mnie być stać. Jestem
właścicielem firmy.
Nie mówisz im tego, bo nie chcesz, by to
wpłynęło na ich samopoczucie, a w konsekwencji na ich pracę. Nie chcesz, by pomyśleli, że sobie nie radzisz jako osoba decyzyjna.
Nie chcesz, by wiedzieli, bo zaczęliby się bać
o swoją pracę. Może szukaliby nowej. Nie
chcesz tego. Milczysz, bo twoim zadaniem
jest chronić ich i biznes, który reprezentujesz.
Milczysz. Bo idziesz sam. Im wyżej jesteś na
tej górze dowodzenia, tym mniej ludzi obok
ciebie, którzy niosą z tobą odpowiedzialność.
I tak jest. To co czujesz, to ciężar decyzyjności. To ciężar samotności.

Kinga Matysiak
Agile Coach, Project Manager, CEO Mindstream Sp. z o.o., oferującej szeroki zakres szkoleń certyfikowanych z zarządzania projektami
i procesami. Dyplomowana trenerka z wieloletnim stażem, przeszkoliła ponad 5 500 osób,
ponad 8000 godzin pracy w roli trenerki i konsultantki. Akredytowana trenerka PRINCE2®,
AgilePM®, Change Management™, Management of Value®, Management 3.0. Autorka felietonów i artykułów branżowych i prelegentka
podczas konferencji biznesowych.

dr Jerzy Stawicki
Źródło: J. Stawicki
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Ludwig Wittgenstein
i zarządzanie
Jerzy Stawicki
Możecie być mocno zaskoczeni i zaintrygowani tytułem felietonu i zadać pytanie: a jaki jest
związek słynnego brytyjsko-austriackiego filozofa Ludwiga Wittgensteina z zarządzaniem,
w tym zarządzaniem projektami?
Wittgenstein był filozofem interesującym się
logiką, filozofią matematyki, filozofią umysłu
oraz filozofią języka. I właśnie ten ostatni
element: filozofia języka prowadzi nas prosto
do świata zarządzania ponieważ… to właśnie
on jest autorem stwierdzenia: „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”.
Zdaniem filozofa język, który znamy, który
rozumiemy i którym się posługujemy definiuje
nasz sposób myślenia, działania i zachowania.
A wszystkie te elementy definiują nasz świat –
także świat zarządzania.
Jeśli więc pracownicy firmy inaczej rozumieją różne pojęcia niż kierownictwo, albo
członkowie zespołu projektowego inaczej
niż kierownik projektu, to mamy zderzenie
dwóch, albo i więcej światów. I także inny
sposób myślenia i działania. Miałem okazję
obserwować takie sytuacje podczas transformacji zwinnych, jak i podczas wprowadzania
do firm metody zarządzania celami nazwanej
OKR – Objective Key Results. Cele, osiągnięcia, kluczowe rezultaty, produkty, KPI, mierniki, działania. Zaraz, zaraz ale o co tu chodzi?
Inny przykład praktyczny dotyczy katalogu
wartości, jakie mają być podstawą funkcjonowania firmy. Zaufanie, transparentność, inicjatywa. Ale co to naprawdę znaczy?

Z pewnością także obserwowaliście zamieszanie wynikające z braku wspólnego języka.
A co w sytuacji, gdy świat zarządzania
i świat projektów ulega zmianie, bo pojawia
się i coraz szybciej rozprzestrzenia nowy paradygmat, taki jak na przykład… agile i następuje zderzenie – także pojęciowe – dwóch
światów. Przecież agile to przede wszystkim
mind-set, czyli sposób myślenia. Więc jeśli
jako menedżer lub C-level executive przez wiele lat używałem języka, w którym dominowały
takie słowa, jak: kontrola, nadzór, władza, zarządzanie ludźmi, przydzielanie pracowników
do zadań, to słowa te definiują mój świat.
Świat zupełnie inny od świata jaki stoi za pojęciem agile. To już wiecie, jaki jest zwykle niezauważany powód nieudanych transformacji
zwinnych. Kłania się… Ludwig Wittgenstein.
Sięgnijmy jeszcze dalej. Zmienia się nie tylko świat zarządzania. Zmienia się świat wokół
nas. Jest coraz bardziej niepewny, złożony,
wieloznaczny i zmienny. To świat określany
mianem VUCA. A jak można sobie w nim poradzić? Jedna z odpowiedzi kryje się w akronimie
VUCA PRIME, w którym jego litery reprezentują zupełnie inne słowa. Litera U bowiem to
angielskie Understanding, a litera C to angielskie Clarity. Rozumienie i klarowność jako
kierunek poradzenia sobie z niepewnością
i złożonością. Zaraz, zaraz. Czy przypadkiem
oba te pojęcia nie odnoszą się bezpośrednio do
języka, a więc do… Ludwiga Wittgensteina?
Chcecie pójść jeszcze dalej? Proszę bardzo.
Przecież język, a w szczególności metafory
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budujące nasz świat to także władza. Władza nad pojęciami w dyskursie społecznym
i w konsekwencji władza nad społeczeństwem. Jeśli bowiem w tym dyskursie dominują takie stwierdzenia, jak: „niewidzialna ręka
rynku” czy „państwo jest stróżem nocnym kapitału”, to jesteśmy w świecie narracji neoliberalnej i libertariańskiej. I mamy już zbudowany
świat i wyznaczone granice dyskursu w społeczeństwie. I dominują Ci, którzy wygrali walkę
języków i metafor, gdyż zdefiniowali po prostu
granice świata. Ludwigu Wittgenstein – dzień
dobry raz jeszcze.
Rozwiązania zarysowanego problemu?
Po pierwsze uświadomić sobie znaczenie
maksymy Wittgensteina. Tego, że „granice
mojego języka oznaczają granice mojego świata”. Ona naprawdę jest kluczowa dla wielu,
choćby tych omówionych wcześniej, sytuacji.
Po drugie pewnie warto stworzyć słownik
terminów w interesującym nas obszarze zarządzania, zwinności, czy zarządzania celami.
Słownik zawierający precyzyjne wyjaśnienie
zawartych w nim pojęć i – jeśli trzeba – także
wyjaśnienie po co te pojęcia wprowadzamy.
Teraz przychodzi najtrudniejsze zadanie.
Świadome i konsekwentne używanie języka
w roli menedżera, lidera, agenta zmiany, czy
kierownika projektu. I uważanie, by przez użycie słów ze starego słownika nie znaleźć się
nagle w... starym świecie.
W świecie zarządzania język to całkowicie
lekceważony czynnik sukcesu, albo… porażki:
transformacji, zmiany, projektu, a nawet
operacyjnej działalności firmy. Warto więc
stworzyć język pojęć, sprzyjający zachowaniom, działaniom i mind-setowi, które chcemy
rozwijać i stosować. Stosować go na co dzień
i spowodować, by także współpracownicy go
znali i stosowali. Też na co dzień.
Pamiętacie odpowiedź Hamleta na pytanie
Poloniusza: „Co czytasz książę?”. „Słowa, słowa, słowa”.

dr Jerzy Stawicki
Konsultant i trener zarządzania i zarządzania
projektami posiadający wieloletnie doświadczenie 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 transformacji i budowania organizacji projektowych.
Wielki fan podejścia Flow Management, wykorzystującego Lean, Kanban oraz TOC, a także
gier symulacyjnych.
Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project
managerom, zespołom i firmom pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy
i zarządzania więcej zadowolenia i satysfakcji”.
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Dieta w życiu managera
Michał Pałasz
Każdy z nas jest na diecie – nawet osoba,
która jednego dnia zajada fastfoody, drugiego dnia dania vege, a trzeciego jeszcze
coś innego. Dieta bowiem to nic innego jak
sposób żywienia i w najgorszym wypadku
jest się na diecie chaotycznej. Jaką dietę
w takim razie wybrać?
Odpowiedzi na powyższe pytanie należy
szukać zadając sobie pytanie pomocnicze:
co chcę osiągnąć dzięki mojej diecie. Zdefiniuje nam ona dalsze kroki, jakie będziemy
chcieli podjąć. Inną drogę będzie przemierzała osoba, która chce zgubić kilka-kilkanaście kilogramów, inną ktoś, kto buduje masę
mięśniową, a jeszcze inną ktoś, kto zmaga
się z chorobą.

Jest coraz gorzej…
Z aktualnych danych NFZ1 wynika niestety,
że już ponad 60% Polaków ma nadwagę, a aż
jedna czwarta z nas doprowadziła organizm
do stanu otyłości. NFZ szacuje również, że
stan ten będzie się pogarszał i w ciągu naj-
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bliższych 6 lat osoby otyłe będą stanowiły
blisko jedną trzecią społeczeństwa. Co przyczynia się do takiego stanu rzeczy? Powodów jest wiele. Jednym z nich jest fakt, że
odżywianie to umiejętność, której nikt nas
nie nauczył. Nie przypominam sobie, żeby
uczono jak się odżywiać w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum czy też liceum,
a zawsze miałem czerwony pasek na świadectwie i raczej coś bym pamiętał. Skoro nikt
nie nauczył ich odżywiania, to jak mieli dalej
nauczyć własne dzieci? Trzeba temat ogarnąć samemu lub oddać się pod opiekę specjalisty. Osobiście uważam, że warto nauczyć
się samodzielnie odpowiadać za swoją dietę.
Nie musisz być dietetykiem, żeby zdrowo się
odżywiać, tak jak nie musisz być lekarzem,
żeby być zdrowym.
Racjonalnego odżywiania niestety nie ułatwia postęp cywilizacyjny. Jedzenia mamy
pod dostatkiem. Wieki temu nasi przodkowie
musieli coś upolować lub wyhodować, żeby
w ogóle można było przetrwać. Wiązało się
to ze wzmożoną aktywnością fizyczną, co
powodowało, że trudniej było nagromadzić

zapas tkanki tłuszczowej. Aktualnie mamy
więcej pracy siedzącej i mniej ruchu. Jedzenie można kupić w każdym sklepie i rzadko
trzeba przebyć do niego drogę dłuższą niż
kilkaset metrów. Aktywność fizyczna jest
więc na niższym poziomie, a przez to, że
jemy więcej niż powinniśmy, to sukcesywnie
odkładamy powstałą nadwyżkę energetyczną w postaci „oponki”. Jednak nawet w mniej
sprzyjających warunkach istnieją skuteczne
rozwiązania.

Od czego zacząć
Nie ma innej drogi do pozbycia się odłożonych kilogramów jak wytworzenie w naszym
organizmie deficytu energetycznego. Nie zagłębiają się w szczegóły – musisz jeść mniej
niż Twoje ciało potrzebuje. Najprościej wyliczyć jakie mamy dzienne zapotrzebowanie
mierzone w kilokaloriach. Można skorzystać
z kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych. Następnie za pomocą aplikacji dostępnej na smartfona (ja korzystam z Fitatu)
liczyć ile rzeczywiście zjadamy kilokalorii.

Na początku może to zabierać więcej czasu
i koncentracji, ale po pewnym czasie już bez
aplikacji będziesz w stanie oszacować, jaki
posiłek ma ile kcal. Przyjmijmy, że 1 kg tkanki
tłuszczowej to 7500 kcal. Potrzebujesz dostarczyć 500 kcal dziennie mniej niż wynosi
Twoje zapotrzebowanie, żeby chudnąć 0,5 kg
na tydzień. Możesz to zrobić na trzy sposoby; zwiększając aktywność fizyczną (zużyte
kcal), zmniejszając kaloryczność swojej diety
lub łącząc jedno z drugim.
Warto rozważyć dodatkową aktywność fizyczną. Nie musisz od razu zapisywać się na
siłownię i zatrudniać trenera personalnego!
Chociaż Ci to nie zaszkodzi, a przynajmniej
otrzymasz fachową wiedzę, wsparcie oraz
nie zrobisz sobie krzywdy. Na początku proponuję jednak, żeby zacząć od czegoś, czego
będziemy mogli się trzymać przez dłuższy
czas. Szybkie i intensywne zrywy? Wiemy
jak to się kończy... Siłownie w styczniu są
przepełnione, a od marca tłoku już nie ma.
Sytuacja powtarza się również na koniec wakacji. Warto zacząć od drobnych zmian, jak
na przykład wieczorny spacer z drugą połową
lub chodzenie schodami zamiast korzystania
z windy. Jak Ci to wejdzie w krew – dokładaj kolejne działania. Sam zaczynałem od
wieczornych spacerów. Po około roku dołożyłem lekkie ćwiczenia poranne w domu. Po
kolejnych trzech miesiącach zapisałem się na
siłownię, gdzie trenuję od pół roku 3-4 razy
w tygodniu.

Rozwiązania
No dobrze, ale miało być o diecie.. i właśnie
będzie! Wybierając sposób żywienia zdecyduj
się na taki, który będziesz w stanie trzymać
przez dłuższy czas. Wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem wydaje się dieta pudełkowa i rzeczywiście tak jest. Wybierasz sobie
odpowiednią kalorykę i podajesz co lubisz,
a czego chcesz unikać w menu. Następnie
codziennie otrzymujesz pakiet posiłków i jedyne co musisz zrobić, to zjeść je w ciągu
dnia i nie sięgnąć po nic innego. Chyba jedynym minusem tego rozwiązania jest większy
koszt niż jedzenie przygotowywane w domu.
Jednak wielu z nas po uwzględnieniu czasu
poświęcanego na przygotowywanie posiłków
uzna, że nadal jest to ekonomicznie uzasadnione.
Kiepskim rozwiązaniem jest stołowanie się
w restauracjach – oczywiście mam na myśli
aspekt dietetyczny. Jedzenie w lokalu ma być
przede wszystkim smaczne. Silnym nośnikiem smaku jest tłuszcz, który jest wysokoka-

loryczny – 1 g tłuszczu odpowiada 9 kcal; dla
porównania 1 g białka lub 1 g węglowodanów
to 4 kcal, a 1 g alkoholu to 7 kcal. Właśnie
z tego względu jedzenie w lokalach gastronomicznych często jest wysokoenergetyczne,
przez co łatwo jest przekroczyć swoje dzienne zapotrzebowanie. Przyjrzyjmy się więc, jak
można rozwiązać sprawę w domu.
Jeżeli chodzi o posiłki przygotowywane
samodzielnie, to mamy bardzo duże pole do
popisu. Nie muszą to być też dania, które są
skomplikowane i czasochłonne w przygotowaniu. Ponownie – warto zacząć od czegoś prostego. Postawiłbym na produkty jak
najmniej przetworzone. Dostarczymy organizmowi więcej witamin i minerałów potrzebnych do odpowiedniego funkcjonowania, nie
narazimy się na działanie szkodliwych konserwantów, polepszaczy smaku, słodzików
itp. oraz będziemy czuli się dłużej najedzeni,
co jest ważnym aspektem psychologicznym
diety. Idealnie byłoby jeść 5 posiłków dziennie w odstępach 3-3,5 h.

Moje menu
Śniadanie. Zależy Ci na utracie kilogramów?
Zjedz pierwszy posiłek w ciągu godziny od
wstania. Nadrzędnym zadaniem każdego
organizmu jest przetrwanie. Skoro tkanka
tłuszczowa jest jego zapasem i nie dostanie
od początku dnia świeżej dawki energii, to
nie będzie zbyt skory do pozbycia się swojego magazynu energii. Jeżeli dostarczymy
mu regularnie porcje pożywienia to nauczy
się, że zapasy są niepotrzebne i będzie bardziej skory do ich pozbycia się. Co wybrać na
pierwszy posiłek? Osobiście najbardziej polecam owsiankę – z wielu względów. Można
ją przygotować dzień wcześniej wieczorem
i uniknąć porannego pośpiechu. Wybierz
płatki owsiane górskie – po błyskawicznych
zrobisz się szybciej głodny. Dobierz dodatki,
tak, aby Ci to smakowało: rodzynki, kakao,
wiórki kokosowe, mleko czy mleko roślinne.
Owsianka to temat na osobny artykuł.
Drugie śniadanie. Trzymając się prostoty
dobrym rozwiązaniem będzie przekąsić owoc
oraz dołożyć porcję orzechów lub migdałów.
Jogurt może być także ciekawą propozycją.
Trzeba tylko uważać, żeby nie był sztucznie
dosładzany. Bezpiecznym rozwiązaniem będzie jogurt naturalny w połączeniu z dodanymi przez nas owocami.
Obiad. Jeżeli przypada w pracy, to przygotuj go dzień wcześniej i zabierz ze sobą. Moim
ulubionym sposobem na ten posiłek jest gotowanie na parze. Szykujesz sobie rybę lub
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mięso (osobiście najmniej korzystam z wieprzowiny, bo ma najgorszy stosunek białko-tłuszcz), porcję węglowodanów (makaron,
kasza, ryż, ziemniaki) oraz warzywa. Przyprawiasz, tak, aby było smaczne. Wstawiasz
na palnik i po mniej niż pół godzinie obiad
jest gotowy bez stania przy garnkach. Posiłki
przygotowywane w ten sposób mają mniejszą zawartość tłuszczu, przez co są też mniej
kaloryczne.
Podwieczorek – coś lekkiego. Może być
to podobne rozwiązanie jak w przypadku
drugiego śniadania. Głównie chodzi o to,
żeby nauczyć się regularnie jeść i nie przejadać. Jeżeli obiad wypada na późniejszą porę,
to możesz zrezygnować z podwieczorku
i jako kolejny posiłek zjeść kolację.
Ostatni posiłek dnia. Osobiście na kolację jem tyle, żeby zmieścić się w dziennym
limicie kalorii, a wybieram takie menu, które pozwoli mi zbilansować makroskładniki
z całego dnia. Polecam wszelkiego rodzaju
sałatki; z kurczakiem, mozarellą czy też
rybami. Najedz się, ale nie przejadaj przed
snem. Dobrze jest zjeść kolację około 2-2,5 h
przed snem.
Jak widzicie dieta managera jest zagadnieniem wielowątkowym. Warto choć trochę
przyjrzeć się tematowi, gdyż to co jemy wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i relacje
z otoczeniem – chyba, że tylko ja jestem
mniej znośny, gdy mam pusty żołądek. Mam
nadzieję, że moje przemyślenia oraz wskazówki okażą się pomocne i może zainspirują
kogoś do zmiany na lepsze. Na pewno ciało
odwdzięczy się za ten prezent.
1. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/otylosc-choroba-wagi-ciezkiej,7355.
html

Michał
Pałasz
Twórca i lider zespołów sprzedażowych. Od ponad 10 lat współpracuje z polską firmą sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego.
Jego motto: „Wszystkiego można się nauczyć”.
Entuzjasta i propagator zdrowego stylu życia.
Jeden z twórców i mówców odbywających się
w różnych miastach Polski warsztatów zdrowia. Pomógł kilkuset osobom z rodziny i znajomych poprawić swoją sylwetkę. Aktualnie
w trakcie pozyskiwania dyplomu dietetyka
oraz specjalisty dietetyki ds. leczenia nadwagi
i otyłości w Polskim Instytucie Dietetyki.
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Koło Fortuny

STREFA NA LUZIE

Co kryje się za niewidocznymi na tablicy literkami?
Na jaką ścieżkę warto zwracać uwagę w Projekcie?
Nie kręć kołem, nie kupuj samogłosek i spółgłosek.
Po prostu wyślij poprawną odpowiedź!
Kategoria: ważny element planowania (in English)
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HARMONOGRAM

Rebusy

Jako „truskawka” na torcie, obrazkowe skojarzenia. Poniżej znajdują się dwie pary zdjęć tworzące po jednym haśle
z gatunku zarządzania projektami. Ważne: obie odpowiedzi są w języku angielskim.
Nie służą do kamienowania...

Otwarty krąg życia...
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Połącz ludzi
i miasta
Jeśli uważnie czytasz nasz kwartalnik, śledzisz
strefowe profile, uważnie przeczytałeś
artykuł z tego numeru pt. #ŁączyNasPMI:
Strefa PMI. La Casa del Periódico, lub
zwyczajnie dobrze nas znasz, nie powinieneś
mieć problemów z odkryciem, z jakimi
miastami utożsamiają się Redaktorzy
Strefy PMI. Ile par jesteś w stanie połączyć?

Do wygrania naturalnie mamy recenzowane w tym numerze książki. Za prawidłowe
odgadnięcie Rebusów oraz hasła z Koła Fortuny, pierwsze 5 osób otrzyma ebooka Bądź
Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu. Dwie kolejne osoby, które prawidłowo wskażą
najwięcej połączeń na mapce powyżej (minimum 3), otrzymają papierową książkę Tajniki
wywierania wpływu. Jak inspirować siebie i innych.
Koniecznie polub też post o aktualnym wydaniu Strefy PMI na naszym profilu LinkedIN
oraz Facebook a odpowiedzi prześlij na adres strefapmi@pmi.org.pl w temacie pisząc
Konkurs 9.2022.Szczegóły jak i sam regulamin konkursu możesz znaleźć na: strefapmi.pl/
regulamin-wrzesien2022/
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AGILE LEARNING MENTORS

Bezpłatna prenumerata
„Strefy PMI” dla wszystkich
członków PMI Poland Chapter!
Nie czekaj i zamów:
StrefaPMI.pl/prenumerataPMIPC
Otrzymasz pocztą każdy nowy numer
„Strefy PMI” na wskazany adres!

Zapraszamy na: StrefaPMI.pl

