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Drodzy Czytelnicy!

"Zdolność uczenia się szybciej od swojej konkuren-
cji może być jedyną długotrwałą przewagą, jaką 
nad nimi posiadasz." Arie de Gaus

 Oddaję Wam do rąk nowy numer naszej gazety. 
Jak zwykle staraliśmy się zadowolić wszystkich 
czytelników, więc tematyka artykułów jest różno-
rodna. Tym razem mamy artykuły, które spodo-
bają się miłośnikom Agile – artykuł napisany przez 
Krzysztofa Malusa oraz tekst o wdrażaniu zwin-
nych metod w przedsiębiorstwie, którym podzielił 
się z nami Mariusz Chrapko. Mamy też artykuł 
Jerzego Stawickiego poświęcony metodzie 
Kanban. Polecamy również wywiad Szymona 
Pawłowskiego o PMO oraz „Efektywny czy 
zajęty?” Pawła Brodzińskiego. Dla ciekawych 
zdobycia umiejętności miękkich artykuł Katarzy-
ny Janas „Co nas kreci, co nas...motywuje?” 
i artykuł Tomasza Nędzi „Facylitacja w projektach”.

W wydaniu elektronicznym zamieściliśmy 
fragment książki Mariusza Chrapko „Scrum. 
O zwinnym zarządzaniu projektami”.

Zapraszam do lektury oraz współpracy.
wojciech.danowski@pmi.org.pl
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Agile czy nie Agile – oto jest pytanie
Krzysztof Małus
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Obawiam się, że nawet tak klasyczne pytanie 
w odniesieniu do „Agilowych” (czyli zwin-
nych) metod stosowanych w zarządzaniu 
projektami wywoła zdziwienie, a nawet pro-
testy już na starcie. Przecież metodyki „Agi-
lowe” okrzyknięto już głośno rewelacyjnym 
remedium na wszelkie kłopoty w zarządzaniu 
projektami i przeciwstawiono je tradycyjnym 
podejściom opartym na tzw. Waterfall. 
Uważa się, że metodyki takie jak PRINCE2 są 
bardzo trudne i niemożliwe do zastosowania 
w organizacji, dlatego należy je porzucić. Co 
innego podejście „Agile”. Zwinne podejście 
w obiegowym przekonaniu da się wprowadzić  
do organizacji bez większego wysiłku, co 
w naturalny sposób zintegruje wszystkich 
uczestniczących w pracach projektowych 
i szybko zaowocuje skutecznie wykonywany-
mi projektami. 

W ostatnim okresie faktycznie pojawiają się 
liczne głosy podczas spotkań, wykładów, ar-
tykułów internetowych i prasowych oraz 
innych wystąpień, które na zasadzie argu-
mentów ad ignorantum namawiają do stoso-
wania „Agile” i tylko „Agile” przeciwstawiając 
go np. PRINCE2 i pomijając inne warstwy 
ładu. Trzeba przyznać, że te obietnice ła-
twych sukcesów porywają wielu, w tym 
często informatyków, którzy chcieliby uła-
twić sobie relacje z zawsze niesfornym „biz-
nesem”.

Ponieważ stosuję zasadę: „Amicus Plato, sed 
magis amica veritas” (co się wykłada, że nie-
zależnie od okoliczności trzeba mówić 
prawdę), więc pragnę przypomnieć czym jest 
ład każdej organizacji i pokazać, gdzie jest 
w tym ładzie właściwe miejsce dla „Agile”. 
Zatem w czym może nam pomóc „Agile”, 
a jakich obszarów to podejście absolutnie nie 
jest w stanie obsłużyć.

Rysunek 1 prezentuje uproszczoną mapę ładu 
każdej organizacji: małej, średniej i tak dużej 
jak całe państwo.

Każda organizacja realizuje swoją strategię 
przy pomocy zwykłej działalności biznesowej 
(rutynowej operacyjnej), gdzie osiągane są 
korzyści.  To ze strony zwykłej działalności 
biznesowej  przychodzi zapotrzebowanie na 
zmiany. Celem tych zmian jest dostosowanie 
do zmieniającej się strategii, dogonienie lub 
przegonienie konkurencji. To dlatego mamy 

w organizacji inicjatywy zmiany przybierające 
kształty programów i projektów, w sumie 
razem budujących zaplanowany portfel.

Projekty mogą być samodzielne lub wchodzić 
w skład programów. Organizacja projektu nato-
miast może obejmować jeden lub więcej zespo-
łów, które dostarczają produkty specjalistyczne 
(np. informatyczne, marketingowe itd.). 

Zarządzanie projektem, programem i portfe-
lem to sfera ładu każdej organizacji.  
Rysunek 2 pokazuje, która metodyka lub po-
radnik pomoże we wprowadzeniu ładu na od-
powiednich poziomach zarządczych.

I tak MoP wspomaga zarządzanie portfelem 
organizacji, MSP daje ramy do zarządzania 
programem, a PRINCE2 jest podstawową 
metodyką zarządzania projektem. PRINCE2 
poza wyznaczeniem roli Kierownika Zespołu 
nie obejmuje wewnętrznego środowiska 
pracy zespołu ani inżynierii wytwarzania pro-
duktu.  AgilePM potrafi wspomóc budowanie 
ładu w warstwie zarządzania niewielkich pro-
jektów oraz w warstwie związanej z zarzą-
dzaniem zespołem, ale nie wchodzi w specja-
listyczną warstwę dostarczania produktów. 
Na ten obszar produkcji oprogramowania 

ukierunkowane są XP oraz Lean, natomiast  
SCRUM tworzy kulturę pracy zespołu specja-
listycznego.

Metodyki zwinne można łączyć ze sobą oraz 
metodykami zarządzania projektami. Bardzo 
często spotkamy się ze środowiskiem, gdzie 
warstwa zarządzania projektem będzie pod 
kontrolą PRINCE2, zarządzanie zespołem 
przebiegać będzie w oparciu o AgilePM lub 
SCRUM, a wytwarzaniu oprogramowania 
przewodzić będzie XP. W miejscu, gdzie 
kończy się władza PRINCE2 szczególnie 
cenne jest właśnie podejście do budowania  
zespołu złożonego z użytkowników i specjali-
stów technicznych. Za te sugestie i techniki 
pracy zespołów złożonych z różnych intere-
sariuszy trzeba cenić „Agile” najbardziej, 
w tym jako receptę na zakończenie wzajem-
nej wojny świata IT z biznesem.

To wszystko, co proponują nam różne podej-
ścia „Agilowe” jest wprost bezcenne w zwal-
czaniu odwiecznej niekończącej się wojny 
świata IT z tzw. biznesem.

Jednakże  „Agile” to nie wszystko. Nie można 
go traktować w izolacji od pozostałych 
warstw ładu. Sam „Agile” bez wsparcia 
warstw wyższych nie będzie efektywny.  
Spójrzmy, co się stanie, gdy będziemy chcieli 
pominąć którąś z warstw ładu.

Czy można zrezygnować z programu? Nie. 
Gdy bowiem spróbujemy potraktować inicja-
tywę wymagającą ładu programu jako pro-
jekt, nieuchronnie przegramy. Przykładem ta-
kiego niepowodzenia w skali kraju jest klęska 
inicjatywy wprowadzenia elektronicznych 
(chipowych) dowodów osobistych pod nazwą 
PL-ID, która została potraktowana jako pro-
jekt … informatyczny, a bezwzględnie powin-
na zostać przeprowadzona jako program.

Czy można zrezygnować z portfela? Nie. Ty-
powymi objawami braku właściwego zarzą-

dzania portfelem jest uruchamianie projek-
tów niepotrzebnych (tzw. projektów pupil-
ków) lub nawet będących między sobą 
w sprzeczności. Innym objawem jest urucha-
mianie pakietu inicjatyw niemożliwych do re-
alizacji z powodu braku zasobów.

Żadna metodyka „Agilowa” sama nie wspo-
maga zarządzania programem i portfelem, 
choć oczywiście w programie i portfelu mogą 
znaleźć się niewielkie projekty zarządzane 
przy pomocy AgilePM. 

Duże zdziwienie  budzą też wypowiadane 
konkluzje, że tradycyjne podejścia do zarzą-
dzania projektami jak PRINCE2 uniemożli-
wiają jakoby zastosowanie podejścia „Agile”. 
Więc albo PRINCE2 albo „Agile”. W mojej 
ocenie PRINCE2 jako metodyka zarządzania 
projektami jest znakomicie przygotowana do 
połączenia się z zespołami specjalistycznymi 
stosującymi podejście „Agile” co najmniej po-
przez:

stosowanie zasady delegowania, gdzie 
Kierownik Projektu udziela Kierownikowi 
Zespołu kontrolowanych uprawnień do 
samodzielnego zarządzania zespołem
proponowanie aż 6-ciu tolerancji, jakie 
można delegować zespołom: czas, budżet, 
jakość, zakres, ryzyko, korzyści (jak 
wiadomo w podejściu Agile czas, budżet 
i jakość są stałe, ale można zmieniać zakres 
kontrolując go przy pomocy priorytetów)
elastyczny proces Zarządzanie Dostarcza-
niem Produktów stanowiący interfejs 
pomiędzy projektem a zespołem.

Twierdzę zatem, że w swojej elastyczności 
PRINCE2 zawiera opcję „Agile”, ale gdyby 
ktoś w dalszym ciągu przeciwstawiał PRIN-
CE2 nowoczesnym podejściom zwinnym, to 
proszę o konkretne argumenty merytoryczne.

Wreszcie obalić trzeba mit o tym, że „Agile” 
wprowadzi się sam do organizacji. Niestety, 
same szkolenia i konferencje nie spowodują, 

że wszyscy uczestnicy zastosują się do pryn-
cypiów „Agile”. Tak samo, jak w przypadku 
wszystkich warstw ładu, i tutaj musi być od-
górnie nadane właścicielstwo metodyki czyli 
musi być ktoś, kto ustali reguły, będzie 
wspierał korzystających w ich przestrzeganiu 
i zadziała jako policjant, gdyby ustalone 
reguły były naruszane. Tym „kimś” może być 
zbudowane w organizacji z uprawnienia za-
rządu P3O (Biura Portfeli, Programów i Pro-
jektów), które potrafi zapewnić, że wdrożenie 
„Agile” będzie odbywać się w synergii z wpro-
wadzaniem ładu wszystkich warstw P3. 
Wielu dobrych ekspertów „Agile” podkreśla 
zresztą, że do „Agile” organizacja musi doro-
snąć i to wymaga rozłożonych w czasie dzia-
łań. Nie można obiecywać natychmiasto-
wych korzyści.

Pora zatem na podsumowanie:
w podejściach „Agilowych” jest ogromna siła 
i wartość dla organizacji

„Agile” nie pokrywa wszystkich niezbęd-
nych poziomów ładu P3 i dlatego 
promowanie „Agile” w izolacji jest bardzo 
szkodliwe
przeciwstawianie „Agile” tradycyjnej 
metodyce projektowej takiej jak PRINCE2 
jest całkowicie nieuzasadnione
„Agile” nie wdroży się sam, gdyż powinien 
zostać formalnie przyjęty i wdrożony 
w organizacji wraz z innymi warstwami ładu.

Quod erat demostrandum (czyli co było do wy-
kazania). By dyskusjom o „Agile” nadać kon-
struktywne ramy do rozważań z entuzjazmem 
ale i cum grano salis (dosłownie ze szczyptą 
soli czyli z pewną dozą rezerwy).
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CE2 nowoczesnym podejściom zwinnym, to 
proszę o konkretne argumenty merytoryczne.

Wreszcie obalić trzeba mit o tym, że „Agile” 
wprowadzi się sam do organizacji. Niestety, 
same szkolenia i konferencje nie spowodują, 

że wszyscy uczestnicy zastosują się do pryn-
cypiów „Agile”. Tak samo, jak w przypadku 
wszystkich warstw ładu, i tutaj musi być od-
górnie nadane właścicielstwo metodyki czyli 
musi być ktoś, kto ustali reguły, będzie 
wspierał korzystających w ich przestrzeganiu 
i zadziała jako policjant, gdyby ustalone 
reguły były naruszane. Tym „kimś” może być 
zbudowane w organizacji z uprawnienia za-
rządu P3O (Biura Portfeli, Programów i Pro-
jektów), które potrafi zapewnić, że wdrożenie 
„Agile” będzie odbywać się w synergii z wpro-
wadzaniem ładu wszystkich warstw P3. 
Wielu dobrych ekspertów „Agile” podkreśla 
zresztą, że do „Agile” organizacja musi doro-
snąć i to wymaga rozłożonych w czasie dzia-
łań. Nie można obiecywać natychmiasto-
wych korzyści.

Pora zatem na podsumowanie:
w podejściach „Agilowych” jest ogromna siła 
i wartość dla organizacji

„Agile” nie pokrywa wszystkich niezbęd-
nych poziomów ładu P3 i dlatego 
promowanie „Agile” w izolacji jest bardzo 
szkodliwe
przeciwstawianie „Agile” tradycyjnej 
metodyce projektowej takiej jak PRINCE2 
jest całkowicie nieuzasadnione
„Agile” nie wdroży się sam, gdyż powinien 
zostać formalnie przyjęty i wdrożony 
w organizacji wraz z innymi warstwami ładu.

Quod erat demostrandum (czyli co było do wy-
kazania). By dyskusjom o „Agile” nadać kon-
struktywne ramy do rozważań z entuzjazmem 
ale i cum grano salis (dosłownie ze szczyptą 
soli czyli z pewną dozą rezerwy).

Krzysztof Małus
Trener wiodący i konsultant OMEC 
w zakresie budowy biur portfeli, 
programów i projektów (P3O). 
Od kilkunastu lat zarządza projektami 
w firmach z branż telekomunikacyjnej, 
informatycznej i mediowej oraz 
w administracji publicznej. Akredyto-
wany trener PRINCE2®, AgilePM®, 
MSP® i P3O®, certyfikowany project 
i programme manager. Tłumacz polskiej 
wersji podręcznika P3O® - Biura 
Portfeli, Programów i Projektów.
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Mariusz Chrapko

Transformacja agile w firmie

Coraz więcej firm w Polsce wdraża zwinne 
metody pracy. I dobrze. Mam jednak nieod-
parte wrażenie, że w wielu firmach, na tym 
cała przygoda ze zwinnością się kończy. 
W całym naszym myśleniu o agile, wciąż 
postrzegamy go jako skrzynkę narzędzio-
wą – zestaw metod i praktyk, które wy-
starczy wdrożyć w organizacji, bo wtedy 
rozwiążą się wszystkie nasze problemy. Bo 
tak było zawsze. Egh… to znaczy, tak 
miało być zawsze. Wystarczy wspomnieć 
o takich narzędziach jak: CMMI, ISO/IEC 
15504, czy ITIL. Wdrażamy więc Scruma. 
Formujemy interdyscyplinarne zespoły, 
które same będą zarządzać swoją pracą. 
Definiujemy nowe role: Scrum Master, 
Właściciel Produktu. Wszyscy zaczynają 
używać ezoterycznego języka: jest jakiś 
„backlog”, są „sprinty”. Wow! Mamy 
Scruma! Jesteśmy agile! Mija rok i nic. 
Impas.  

Zmienić DNA zarządzania
Jeżeli myślicie, że wdrożenie agile w firmie 
to tylko implementacja konkretnych metod 
i praktyk, możecie się rozczarować. Bo agile 
to przede wszystkim świat wartości, które 
fundują określony światopogląd w firmie. 

Thomas Kuhn, amerykański fizyk i filozof 
nauki, próbując wyjaśnić, jak wygląda 
postęp w nauce, posłużył się pojęciem „pa-
radygmatu”. Według niego paradygmat to 
coś więcej niż sposób myślenia – to cała 
wizja świata i niewzruszone poczucie, 
które problemy warto rozwiązywać i które 
w ogóle są rozwiązywalne. Filozofia agile to 
zupełnie nowy paradygmat zarządzania. To 
bardzo konkretny, inny od dotychczasowe-
go, sposób myślenia. Jego wdrożenie 
wymaga zmiany DNA zarządzania.

Adaptacja, czy 
transformacja?

Myśląc o wdrożeniu agile w firmie trzeba 
odróżnić dwa pojęcia: adaptację od trans-
formacji. 

Adaptacja to wdrożenie konkretnych 
metod i praktyk agile, bez zmiany sposobu 
funkcjonowania firmy. Innymi słowy, mo-
żecie mieć Scruma, ale wszystko będzie 
„po staremu”. Zespoły będą pracować 
w krótkich cyklach wytwórczych, spoty-
kać się na codziennych stand-upach, regu-
larnie pokazywać wyniki swojej pracy 
klientowi, namyślać się na poprawą proce-

su etc. Na koniec, i tak wszystko może 
wziąć w łeb. Bo nie będzie odpowiedniego 
gruntu, na którym metody te będą mogły 
się rozwijać i przyczyniać się do wzrostu 
firmy. 

Z adaptacją w firmie jest trochę tak jak ze 
wspinaczką wysokogórską. Nasz organizm 
ma bardzo duże zdolności adaptacyjne. Ale 
wysoko w górach, głównym problemem jest 
brak życiodajnego tlenu. Z każdym kolejnym 
metrem wspinaczki jest go coraz mniej. Dla-
tego tak ważna jest odpowiednia aklimaty-
zacja. Himalaista musi stosować się do 
pewnych reguł, żeby nie polec w „starciu” 
z górą. Ale to jego organizm się adaptuje. 
Góra pozostaje nieruszona. Podobnie jest 
z adaptacją w firmie. Wdrażamy konkretne 
metody i sposoby pracy, ale nie zmieniamy 
sposobu funkcjonowania firmy. 

Żeby firma mogła naprawdę poczuć korzy-
ści z wdrożenia agile, musi wstąpić na 
ścieżkę transformacji. Zwinna transforma-
cja polega na wprowadzeniu głębokiej, 
fundamentalnej zmiany w sposobie funk-
cjonowania firmy tak, aby mogła ona spro-
stać nowym wyzwaniom. Transformacja 
polega na metamorfozie – przeobrażeniu. 
Mówi się, że „motyle, to owady, u których 

TEMAT NUMERU

dokonuje się przeobrażenie zupełne”. Naj-
pierw są jajeczka, z których później wyklu-
wa się gąsienica (larwa). Z czasem gąsieni-
ca zmienia się w poczwarkę, z której final-
nie wyłania się motyl. Transformacja 
składa się z określonych etapów. Każda 
kolejna „odsłona” jest metamorfozą fazy 
poprzedniej. Jeżeli myślicie o wdrożeniu 
agile ( jeżeli myślicie na serio), transforma-
cja jest właściwą drogą. 

Zwinna transformacja. 
Trudna? Niemożliwa?

Niektórzy twierdzą, że transformacja jest 
trudna, inni, że wręcz niemożliwa. Zga-
dzam się i z pierwszym, i z drugim twier-
dzeniem, chociaż moja zgoda wymaga 
pewnego uzasadnienia. 

„Transformacja jest trudna”. Pewnie, 
że jest. Największa trudność polega 
chyba na tym, żeby dostrzec pilność 
zmiany w firmie, a potem tę zmianę so-
lidnie zaplanować. Z dostrzeganiem pil-
ności zmiany jest trochę tak jak z upra-
wianiem sportu. Pamiętam, jak siedzia-
łem kiedyś na kanapie z pilotem w ręku, 
patrzyłem za okno i powtarzałem sobie 
(wzbudzałem pilność): „No tak, trzeba 
by zacząć biegać. Jest wiosna. Wszyscy 
biegają. Ja też zacznę. Ale… może jutro. 
Tak. Jutro zacznę. Na pewno”. Mija jutro 
i pojutrze. I nic. Uświadomienie sobie 
faktu, że trzeba w firmie coś zmienić, 
jest chyba najtrudniejsze. Planowanie 
wdrożenia zmiany przychodzi zdecydo-
wanie łatwiej. 

„Transformacja jest niemożliwa”. I tak, 
i nie. Nigdy się z tym nie zgodzę, że 
wdrażanie agile ma sens tylko w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Bo te 
duże są już tak zdegenerowane, że 
zmiana ich DNA zarządzania się po 
prostu nie uda. Owszem. W dużych or-
ganizacjach wprowadzanie zmian jest 
wolniejsze, czasem mniej spektakular-
ne, może bardziej irytujące (sic!). Ale nie 
niemożliwe (w sensie wykonawczym). 
Mogę się jednak zgodzić z tym, że nie-
możliwość transformacji polega na tym, 
że w dzisiejszych, turbulentnych cza-
sach, w których przetrwanie firmy 
zależy od jej zdolności adaptacji do 
zmieniających się warunków otoczenia 
– transformacja w gruncie rzeczy jest 
niemożliwa. Bo nie jest to proces jedno-
razowy. Wymaga ciągłej uwagi i cią-
głych działań – ciągłej transformacji.

Etapy transformacji
Proces transformacji agile w firmie można 
podzielić na następujące etapy. Nie pole-
cam opuszczania któregokolwiek z etapów. 
To tylko pozornie przyspieszy wasze wdro-
żenie i nigdy nie przynosi dobrych rezulta-
tów.

Ustalenie status quo. Każde wdrożenie 
zaczyna się od dokładnego oglądu „po-
dwórka”. To taki firmowy remanent. 
Chcemy zorientować się na czym, tak na-
prawdę stoimy. Bierzemy pod lupę wszyst-
kie procesy, narzędzia, ale także problemy, 
z którymi nasza firma się mierzy. To jest 
moment budowania pewnego poziomu 
świadomości o naszej organizacji. Na razie 
nie planujemy żadnych konkretnych dzia-
łań, nie szukamy szczegółowych rozwią-
zań. Oczywiście, przy okazji analizy w wa-
szych głowach będą się pojawiać różnego 
rodzaju pomysły. Spróbujcie je na ten 
moment zaparkować.

Opracowanie wizji i strategii działa-
nia. Zbudowaliście już pewną świadomość 
o sposobie funkcjonowania swojej organi-
zacji. Teraz czas na warsztaty strategiczne 
(tak je przynajmniej nazywam). Zanim za-
czniecie się „warsztatować”, pomyślcie 
o wizji wdrożenia. Pomyślcie o tym, dokąd 
chcielibyście, żeby transformacja was za-
prowadziła. Zastanówcie się, co chcecie 
osiągnąć. I nie bądźcie przy tym zbyt am-
bitni. Wiem, z doświadczenia, że zbyt wy-
górowane ambicje, często zabijają inicja-
tywę. Jak jest wizja, możecie zacząć 
warsztaty. To ten błogosławiony czas 
w organizacji, kiedy projektujecie rozwią-
zania.

Wdrożenie zmiany. Tutaj są trzy możli-
wości: 1) Możecie uruchomić jeden lub 
kilka projektów pilotażowych i zobaczyć, 
jak zmiana „zachowuje się” na małej 
próbie, 2) Wdrożyć zmianę metodą „na 
Pana Kleksa”, czyli „Cała naprzód ku nowej 
przygodzie!”, lub 3) zastosować podejście 
mieszane. Jak obserwuję, wiele firm prefe-
ruje go najbardziej. Uruchamiamy kilka 
projektów pilotażowych, po czym zmiana 
wdrażana jest w kolejnych iteracjach 
w całej firmie.  

Utrwalenie wyników w kulturze firmy. 
To jest etap najczęściej pomijany przy 
wdrożeniach agile, ale, w ostatecznym 
rozrachunku chyba najważniejszy. Zmiany 
mają charakter trwały, jeżeli pracownicy 
zaczynają o nich mówić jako o własnym 

stylu pracy. Żeby to się stało, zmiany 
muszą przeniknąć do krwiobiegu firmy. 
Dopóki te nowe zachowania nie staną się 
organicznym elementem społecznych 
norm i wspólnych wartości, bardzo szybko 
mogą ulec degradacji z chwilą, gdy presja 
wprowadzania zmiany stanie się słabsza. 
Ten punkt dotyczy transformacji osobistej. 

Wszystko rozbija się 
o kulturę

Transformacja, koniec końców, sprowadza 
się do bardzo konkretnej i wytężonej pracy 
nad kulturą organizacyjną firmy. To praca 
nad jej systemem operacyjnym. Kultura or-
ganizacyjna przejawia się w wyznawanych 
wartościach, dominujących stylach przy-
wództwa, języku i symbolach, a także spo-
sobach postępowania i stosowanych pro-
cedurach. To jest rzeczywistość, od której 
zależy, czy jesteśmy agile, czy nie. Kon-
kretne metody i praktyki agile (Scrum, XP, 
FDD, Kanban), do których przywiązujemy 
tak dużą wagę są tylko jej częścią składo-
wą.
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Coraz więcej firm w Polsce wdraża zwinne 
metody pracy. I dobrze. Mam jednak nieod-
parte wrażenie, że w wielu firmach, na tym 
cała przygoda ze zwinnością się kończy. 
W całym naszym myśleniu o agile, wciąż 
postrzegamy go jako skrzynkę narzędzio-
wą – zestaw metod i praktyk, które wy-
starczy wdrożyć w organizacji, bo wtedy 
rozwiążą się wszystkie nasze problemy. Bo 
tak było zawsze. Egh… to znaczy, tak 
miało być zawsze. Wystarczy wspomnieć 
o takich narzędziach jak: CMMI, ISO/IEC 
15504, czy ITIL. Wdrażamy więc Scruma. 
Formujemy interdyscyplinarne zespoły, 
które same będą zarządzać swoją pracą. 
Definiujemy nowe role: Scrum Master, 
Właściciel Produktu. Wszyscy zaczynają 
używać ezoterycznego języka: jest jakiś 
„backlog”, są „sprinty”. Wow! Mamy 
Scruma! Jesteśmy agile! Mija rok i nic. 
Impas.  

Zmienić DNA zarządzania
Jeżeli myślicie, że wdrożenie agile w firmie 
to tylko implementacja konkretnych metod 
i praktyk, możecie się rozczarować. Bo agile 
to przede wszystkim świat wartości, które 
fundują określony światopogląd w firmie. 

Thomas Kuhn, amerykański fizyk i filozof 
nauki, próbując wyjaśnić, jak wygląda 
postęp w nauce, posłużył się pojęciem „pa-
radygmatu”. Według niego paradygmat to 
coś więcej niż sposób myślenia – to cała 
wizja świata i niewzruszone poczucie, 
które problemy warto rozwiązywać i które 
w ogóle są rozwiązywalne. Filozofia agile to 
zupełnie nowy paradygmat zarządzania. To 
bardzo konkretny, inny od dotychczasowe-
go, sposób myślenia. Jego wdrożenie 
wymaga zmiany DNA zarządzania.

Adaptacja, czy 
transformacja?

Myśląc o wdrożeniu agile w firmie trzeba 
odróżnić dwa pojęcia: adaptację od trans-
formacji. 

Adaptacja to wdrożenie konkretnych 
metod i praktyk agile, bez zmiany sposobu 
funkcjonowania firmy. Innymi słowy, mo-
żecie mieć Scruma, ale wszystko będzie 
„po staremu”. Zespoły będą pracować 
w krótkich cyklach wytwórczych, spoty-
kać się na codziennych stand-upach, regu-
larnie pokazywać wyniki swojej pracy 
klientowi, namyślać się na poprawą proce-

su etc. Na koniec, i tak wszystko może 
wziąć w łeb. Bo nie będzie odpowiedniego 
gruntu, na którym metody te będą mogły 
się rozwijać i przyczyniać się do wzrostu 
firmy. 

Z adaptacją w firmie jest trochę tak jak ze 
wspinaczką wysokogórską. Nasz organizm 
ma bardzo duże zdolności adaptacyjne. Ale 
wysoko w górach, głównym problemem jest 
brak życiodajnego tlenu. Z każdym kolejnym 
metrem wspinaczki jest go coraz mniej. Dla-
tego tak ważna jest odpowiednia aklimaty-
zacja. Himalaista musi stosować się do 
pewnych reguł, żeby nie polec w „starciu” 
z górą. Ale to jego organizm się adaptuje. 
Góra pozostaje nieruszona. Podobnie jest 
z adaptacją w firmie. Wdrażamy konkretne 
metody i sposoby pracy, ale nie zmieniamy 
sposobu funkcjonowania firmy. 

Żeby firma mogła naprawdę poczuć korzy-
ści z wdrożenia agile, musi wstąpić na 
ścieżkę transformacji. Zwinna transforma-
cja polega na wprowadzeniu głębokiej, 
fundamentalnej zmiany w sposobie funk-
cjonowania firmy tak, aby mogła ona spro-
stać nowym wyzwaniom. Transformacja 
polega na metamorfozie – przeobrażeniu. 
Mówi się, że „motyle, to owady, u których 

dokonuje się przeobrażenie zupełne”. Naj-
pierw są jajeczka, z których później wyklu-
wa się gąsienica (larwa). Z czasem gąsieni-
ca zmienia się w poczwarkę, z której final-
nie wyłania się motyl. Transformacja 
składa się z określonych etapów. Każda 
kolejna „odsłona” jest metamorfozą fazy 
poprzedniej. Jeżeli myślicie o wdrożeniu 
agile ( jeżeli myślicie na serio), transforma-
cja jest właściwą drogą. 

Zwinna transformacja. 
Trudna? Niemożliwa?

Niektórzy twierdzą, że transformacja jest 
trudna, inni, że wręcz niemożliwa. Zga-
dzam się i z pierwszym, i z drugim twier-
dzeniem, chociaż moja zgoda wymaga 
pewnego uzasadnienia. 

„Transformacja jest trudna”. Pewnie, 
że jest. Największa trudność polega 
chyba na tym, żeby dostrzec pilność 
zmiany w firmie, a potem tę zmianę so-
lidnie zaplanować. Z dostrzeganiem pil-
ności zmiany jest trochę tak jak z upra-
wianiem sportu. Pamiętam, jak siedzia-
łem kiedyś na kanapie z pilotem w ręku, 
patrzyłem za okno i powtarzałem sobie 
(wzbudzałem pilność): „No tak, trzeba 
by zacząć biegać. Jest wiosna. Wszyscy 
biegają. Ja też zacznę. Ale… może jutro. 
Tak. Jutro zacznę. Na pewno”. Mija jutro 
i pojutrze. I nic. Uświadomienie sobie 
faktu, że trzeba w firmie coś zmienić, 
jest chyba najtrudniejsze. Planowanie 
wdrożenia zmiany przychodzi zdecydo-
wanie łatwiej. 

„Transformacja jest niemożliwa”. I tak, 
i nie. Nigdy się z tym nie zgodzę, że 
wdrażanie agile ma sens tylko w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Bo te 
duże są już tak zdegenerowane, że 
zmiana ich DNA zarządzania się po 
prostu nie uda. Owszem. W dużych or-
ganizacjach wprowadzanie zmian jest 
wolniejsze, czasem mniej spektakular-
ne, może bardziej irytujące (sic!). Ale nie 
niemożliwe (w sensie wykonawczym). 
Mogę się jednak zgodzić z tym, że nie-
możliwość transformacji polega na tym, 
że w dzisiejszych, turbulentnych cza-
sach, w których przetrwanie firmy 
zależy od jej zdolności adaptacji do 
zmieniających się warunków otoczenia 
– transformacja w gruncie rzeczy jest 
niemożliwa. Bo nie jest to proces jedno-
razowy. Wymaga ciągłej uwagi i cią-
głych działań – ciągłej transformacji.

Etapy transformacji
Proces transformacji agile w firmie można 
podzielić na następujące etapy. Nie pole-
cam opuszczania któregokolwiek z etapów. 
To tylko pozornie przyspieszy wasze wdro-
żenie i nigdy nie przynosi dobrych rezulta-
tów.

Ustalenie status quo. Każde wdrożenie 
zaczyna się od dokładnego oglądu „po-
dwórka”. To taki firmowy remanent. 
Chcemy zorientować się na czym, tak na-
prawdę stoimy. Bierzemy pod lupę wszyst-
kie procesy, narzędzia, ale także problemy, 
z którymi nasza firma się mierzy. To jest 
moment budowania pewnego poziomu 
świadomości o naszej organizacji. Na razie 
nie planujemy żadnych konkretnych dzia-
łań, nie szukamy szczegółowych rozwią-
zań. Oczywiście, przy okazji analizy w wa-
szych głowach będą się pojawiać różnego 
rodzaju pomysły. Spróbujcie je na ten 
moment zaparkować.

Opracowanie wizji i strategii działa-
nia. Zbudowaliście już pewną świadomość 
o sposobie funkcjonowania swojej organi-
zacji. Teraz czas na warsztaty strategiczne 
(tak je przynajmniej nazywam). Zanim za-
czniecie się „warsztatować”, pomyślcie 
o wizji wdrożenia. Pomyślcie o tym, dokąd 
chcielibyście, żeby transformacja was za-
prowadziła. Zastanówcie się, co chcecie 
osiągnąć. I nie bądźcie przy tym zbyt am-
bitni. Wiem, z doświadczenia, że zbyt wy-
górowane ambicje, często zabijają inicja-
tywę. Jak jest wizja, możecie zacząć 
warsztaty. To ten błogosławiony czas 
w organizacji, kiedy projektujecie rozwią-
zania.

Wdrożenie zmiany. Tutaj są trzy możli-
wości: 1) Możecie uruchomić jeden lub 
kilka projektów pilotażowych i zobaczyć, 
jak zmiana „zachowuje się” na małej 
próbie, 2) Wdrożyć zmianę metodą „na 
Pana Kleksa”, czyli „Cała naprzód ku nowej 
przygodzie!”, lub 3) zastosować podejście 
mieszane. Jak obserwuję, wiele firm prefe-
ruje go najbardziej. Uruchamiamy kilka 
projektów pilotażowych, po czym zmiana 
wdrażana jest w kolejnych iteracjach 
w całej firmie.  

Utrwalenie wyników w kulturze firmy. 
To jest etap najczęściej pomijany przy 
wdrożeniach agile, ale, w ostatecznym 
rozrachunku chyba najważniejszy. Zmiany 
mają charakter trwały, jeżeli pracownicy 
zaczynają o nich mówić jako o własnym 

stylu pracy. Żeby to się stało, zmiany 
muszą przeniknąć do krwiobiegu firmy. 
Dopóki te nowe zachowania nie staną się 
organicznym elementem społecznych 
norm i wspólnych wartości, bardzo szybko 
mogą ulec degradacji z chwilą, gdy presja 
wprowadzania zmiany stanie się słabsza. 
Ten punkt dotyczy transformacji osobistej. 

Wszystko rozbija się 
o kulturę

Transformacja, koniec końców, sprowadza 
się do bardzo konkretnej i wytężonej pracy 
nad kulturą organizacyjną firmy. To praca 
nad jej systemem operacyjnym. Kultura or-
ganizacyjna przejawia się w wyznawanych 
wartościach, dominujących stylach przy-
wództwa, języku i symbolach, a także spo-
sobach postępowania i stosowanych pro-
cedurach. To jest rzeczywistość, od której 
zależy, czy jesteśmy agile, czy nie. Kon-
kretne metody i praktyki agile (Scrum, XP, 
FDD, Kanban), do których przywiązujemy 
tak dużą wagę są tylko jej częścią składo-
wą.

Mariusz Chrapko
Autor bestsellerowej książki Scrum. 
O zwinnym zarządzaniu projektami. 
Prowadzi bloga o nowych trendach 
w zarządzaniu (mariuszchrapko.com). 
Na co dzień pomaga liderom oraz 
członkom zespołów projektowych 
w procesie transformacji biznesowej. 
Jest praktykiem zarządzania, który 
wierzy w osiąganie niezwykłych 
rezultatów poprzez "zwykłych" ludzi. 
Prowadzi coaching, działania doradcze 
i szkolenia na różnych szczeblach 
organizacyjnych. Jest ekspertem 
w dziedzinie wdrażania i adaptacji 
metody Scrum w dużych 
organizacjach. Z zamiłowania filozof 
i politolog. Prowokuje. Zmusza do 
myślenia − odwrotnego, innego niż 
powszechne. Głosi kryzys starej szkoły 
zarządzania i potrzebę zmiany 
dotychczasowego paradygmatu. 
W wolnych chwilach gra jazz na 
fortepianie i „obłaskawia” swoje dwa 
brytyjskie koty.
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pracy w zespołach. Zacznijmy jednak od 
symptomów. Jednym ze standardowych 
sygnałów, że coś jest nie tak są rosnące 
kolejki zadań czekających na realizację ko-
lejnego etapu procesu.

Typowym przykładem w projektach infor-
matycznych są zadania dla których etap 
developmentu jest zakończony i czekają na 
testy. Czy takie zadanie można traktować 
jako zakończone? Nie, w końcu najprawdo-
podobniej będą potrzebne poprawki do 
znalezionych błędów.

Jeśli przyjrzymy się temu jak wygląda re-
alizacja zadań w dowolnym momencie pro-
cesu takich kolejek zadań znajdziemy 
wiele. Dlaczego?

Odpowiedzią jest jeden z bardzo po-
wszechnych paradygmatów zarządzania – 
dążenie do 100% utylizacji ludzi. Przecież 
jeżeli mówimy o tzw. knowledge work, 
zwykle jedyny istotny koszt to koszt 
pracy. To nie linia produkcyjna z kosztow-
nymi maszynami gdzie człowiek jest tylko 
dodatkiem. Tutaj linią produkcyjną jest 
człowiek.
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Większość z nas za każdym razem, kiedy 
zespół zaczyna realizację nowego projektu 
ma przed oczami taką samą wizję. Sprawna 
realizacja zadań, stabilny i systematyczny 
progres ukończonych zadań i efektywna 
praca wszystkich członków zespołu.

Co ciekawe, nawet w sytuacjach zbliżo-
nych do ideału, kiedy mamy dużą elastycz-
ność na etapie tworzenia zespołu, jest to 
bardzo rzadki widok. Najczęściej postępy 
trudno nazwać zadowalającymi i to mimo 
intensywnego wysiłku członków zespołu 
starających się jak najlepiej realizować 
swoje zadania.

To jeden z tych momentów kiedy, zamiast 
wywierać presję na zespół, warto się za-
trzymać i zadać sobie pytanie: „dlaczego?”

Dlaczego zespół specjalistów sprawdzo-
nych w innych projektach mających dość 
dobrze zdefiniowany zakres zadań ma takie 
problemy w ukończeniu czegokolwiek?

100% utylizacji
Odpowiedź kryje się w bardzo powszech-
nym, niestety, podejściu do organizacji 

Jeżeli zatem koszt ludzi jest główną skła-
dową ogólnych kosztów projektu powinni-
śmy chcieć tak zorganizować pracę aby 
ludzie byli maksymalnie wykorzystywani. 
W ten sposób osiągniemy maksymalną 
efektywność. Brzmi sensownie, prawda?

I to właśnie cały problem – brzmi sensow-
nie, mimo że absolutnie nie znajduje po-
twierdzenia w rzeczywistości.

Aby zbliżyć się do 100% utylizacji ludzi, 
każdy z członków zespołu musi mieć kolej-
kę zadań czekających na niego. Kiedy 
skończy bieżące zadanie, zawsze będzie 
czekało na niego kolejne, dzięki temu bę-
dziemy minimalizować przestoje.

Problem w tym że to również oznacza 
bardzo dużą liczbę zadań, które są rozpo-
częte a nie zakończone – tak zwanych prac 
w toku. Oczywiście zakładam tutaj, że 
prace w toku definiujemy patrząc przez 
pryzmat całego procesu, a nie konkretnego 
jego etapu. Innymi słowy zadanie zaczyna 
być w toku kiedy rozpoczyna się pierwszy 
z etapów prac – analiza, projektowanie, 
czy cokolwiek to jest w danym kontekście 
– a kończy się kiedy zespół nie planuje 
robić z nim już niczego więcej.

Jaki jest efekt dużej ilości prac w toku? 
Prostą konsekwencją jest częste przełą-
czanie kontekstu, co ma tragiczne skutki 
dla efektywności pracy.
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m Koszt przełączania 
kontekstu

Gerald Weinberg wskazuje1, że koszt prze-
łączania kontekstu to 20% czasu dla każ-
dego kolejnego zadania, nad którym pracu-
jemy równolegle. Okazuje się, że nie tak 
trudno doprawdzić do sytuacji, w której 
marnujemy blisko połowę dostępnego 
czasu pracy. (Zobacz Rysunek 1).

Argument, który często słyszę kiedy przy-
wołuję opracowanie Geralda Weinberga 
w kontekście dużej ilości prac w toku jest 
taki, że przecież każdy z członków zespołu 
w danym momencie skupia się nad jednym 
zadaniem. Pozostałe zadania niejako ocze-
kują na swój czas. Przełączanie kontekstu 
odbywa się zatem w znacznie mniejszej 
skali niż sugerowałoby to proste porówna-
nie ilości zadań w toku i liczby członków 
zespołu.

Prawdopodobnie byłoby tak, gdybyśmy 
byli maszynami. Niestety nasz mózg ma 
tendencję aby sam sobie przerywać bieżą-
cą pracę myślami o zadaniach, które pozo-

stawiliśmy niezakończone. Przypomnijcie 
sobie sytuacje, w których, robiąc coś zu-
pełnie niezwiązanego nagle pomyśleliście 
o rachunku, którego zapomnieliście zapła-
cić, emailu, na który mieliście odpisać, albo 
jakimś nierozwiązanym problemie. To efekt 
Zegarnik (bo taką nazwę nosi to zachowa-
nie naszego mózgu) w akcji.

Dokładnie to samo dzieje się w kontekście 
naszej codziennej pracy. Wracamy myślami 
do zadań, nad którymi obecnie nie pracuje-
my jednocześnie obciążając nas samych 
kosztem przełączania kontekstu.

Jest to zresztą bardzo spójne z wynikami 
badań na temat multitaskingu2 prowadzo-
nych przez Eyala Ophira na uniwersytecie 
Stanford. Wskazuje on, że główne źródło 
kosztu przełączania kontekstu to fakt, że 
nasz mózg zajmuje się myśleniem o zada-
niach, których w danym momencie aktyw-
nie nie wykonujemy.

Przełączanie kontekstu to nie tylko niższa 
efektywność pracy. To również niższa jakość. 
Wspomniane badania Eyala Ophira wskazały 
również, że osoby zajmujące się paroma rze-
czami jednocześnie częściej się mylą.

Dołóżmy do tego kluczowy dla biznesu pa-
rametr time to market, określający ile 
czasu potrzeba aby dostarczyć wynik prac 
na rynek. Jeżeli przeanalizujemy go pod 
kątem jego związku z przełączaniem kon-
tekstu bardzo jasno zobaczymy jak możli-
wość skupienia się na jednym zadaniu 
przekłada się na efektywność całego pro-
cesu. (Zobacz Rysunek 2).

W pierwszym z zaprezentowanych powy-
żej scenariuszy systematycznie przełącza-
my się między kolejnymi zadaniami. 
W drugim, rozpoczynamy kolejne zadanie 
dopiero po zakończeniu wcześniejszego. 
Nie tylko całkowity czas pracy jest krótszy 
w drugim przypadku, ale także moment 
dostarczenia poszczególnych zadań dra-
stycznie się różni.

Co więcej, w drugim scenariuszu – tym 
z ograniczoną liczbą zadań w toku – 
możemy wykorzystać informacje zwrotne 
z realizacji pierwszego zadania przy reali-
zacji kolejnych. Dajemy sobie szanse na 
usprawnienia. W pierwszym scenariuszu 
takiej możliwości nie dostajemy.

Ograniczanie prac w toku

Od szczytnego celu, czyli efektywnej 
pracy, przeszliśmy przed 100% utylizację 
i jej smutne konsekwencje, czyli intensyw-
ne przełączanie kontekstu wraz ze wszyst-
kimi związanymi kosztami. Spróbujmy 
zatem odwrócić cały tok myślowy – jaki 
będzie efekt jeśli ograniczymy ilość prac 
w toku?

Najbardziej typowym obecnie podejściem 
do ograniczania prac w toku jest określenie 
limitów dla każdego kolejnego etapu na-
szego procesu. Jednocześnie unikamy sy-
tuacji wprowadzenia nielimitowanych ko-
lejek zadań w przypadku gdy są one prze-
kazywane do kolejnego etapu. Limit taki 
będzie zatem dotyczył np. wszystkich 
zadań w developmencie, niezależnie od 
tego czy development jeszcze trwa czy już 
został zakończony a zadanie oczekuje na 
testy. (Zobacz Rysunek 3).

Nie potrzeba nadmiernej kreatywności aby 
wyobrazić sobie sytuację, w której wpro-
wadzone limity uniemożliwią rozpoczęcie 
pracy nad kolejnym zadaniem. Wyobraźmy 
sobie, że programista reprezentowany 
przez zielony awatar na powyższej tablicy 

Paweł Brodziński

Efektywny czy zajęty?

zakończył właśnie prace nad zadaniem F. 
W normalnej sytuacji zacząłby prace nad 
kolejnym zadaniem, G lub F, jednak w tym 
przypadku wprowadzony limit uniemożli-
wia to.

Sytuację taką, a dokładniej czas w którym 
członek zespołu jest „zablokowany” przez 
limit prac w toku, nazywamy slack time. 
Slack time zgodnie z typowym postrzega-
niem zarządzania zespołem oznacza czas 
zmarnowany. Obniża on utylizację pracow-
ników i spowalnia tempo rozpoczynania 
nowych zadań.

Interesujące jest to, że obie te rzeczy – 
ograniczenie utylizacji i niższe tempo roz-
poczynania zadań – są do pewnego stop-
nia pożądane jeśli chcemy optymalizować 
efektywność prac całego zespołu. Innymi 
słowy, slack time pomaga nam podnieść 
efektywność zespołu. Dzieje się tak 
w dużej mierze dzięki uniknięciu kosztów 
związanych z przełączaniem kontekstu.

W końcu miarą tego jak efektywny jest 
nasz proces nie jest to jak szybko zaczyna-
my kolejne zadania, ale jak sprawnie je 
kończymy. Jeśli użyjemy takiej właśnie 
miary okaże się, że sytuacja, w której 
część członków zespołu od czasu do czasu 
nie zajmuje się w ogóle pracą projektową 
powoduje, że produktywność zespołu 
wzrosła!

Jak właściwie ustalić limity? Przyjrzymy 
się teorii ograniczeń3. Proces jako całość 
będzie jedynie tak wydajny jak jego najwol-
niejszy etap. Jeżeli zatem wąskie gardło 
w naszym procesie jest gdziekolwiek in-
dziej niż na jego najwcześniejszym etapie, 
to limity prac w toku są nam potrzebne po 
to aby nie zasypać wcześniejszych etapów 
procesu nadmiarem zadań.

Jednocześnie, sensowne limity prac w toku 
będą dopasowane do wydajności naszego 
wąskiego gardła. Biorąc pod uwagę jak 
zmienne są zadania w projektach informa-
tycznych wskazanie właściwych limitów 
wyłącznie na bazie analizy samego procesu 
jest niemożliwe. Dochodzimy do tego eks-
perymentalnie. Innymi słowy, powinniśmy 
tak długo zmieniać limity aż przepływ 
zadań będzie najsprawniejszy.

Podejście to ma również taką zaletę, że 
przygotowuje nas do dalszych zmian limi-
tów w sytuacji kiedy nasz proces ewoluuje. 
W kontekście knowledge work proces jest 
znacznie bardziej elastyczny niż ma to 
miejsce w przemyśle. Często drobne 
zmiany wprowadzane przez poszczegól-

nych członków zespołu mocno zmieniają 
dynamikę pracy i powodują, że wąskie 
gardło znajdzie się w innymi miejscu. 
Czasem podobny efekt wywoła po prostu 
zmiana specyfiki wykonywanych zadań. 

W każdym z takich przypadków limity prac 
w toku powinny być dostosowane do 
nowej sytuacji. Dzięki temu, że znamy już 
mechanizm ewolucyjnego dopasowywania 
ich, nie powinno to nastręczyć specjalnych 
trudności.

Efektywny czy zajęty?

Jak zmierzyć efektywność pracy? Najła-
twiej zliczyć kończone zadania w czasie. 
Jeżeli na etapie definiowania zadań przyj-
mujemy jakieś wagi lub rozmiar możemy to 
również uwzględnić. Oba te podejścia są 
mocno uproszczone, bo nie mówią o war-
tości którą dostarczamy klientowi lub 
użytkownikowi – najlepiej byłoby zatem 
przyjąć jakąś miarę dostarczonej wartości. 
O to jest jednak zwykle bardzo trudno.

Niezależnie jednak, której z tych miar uży-
jemy będziemy w stanie bardziej lub mniej 
dokładnie powiedzieć jaka jest i jak zmienia 
się produktywność zespołu.

Mając taką metrykę możemy dość bez-
piecznie przeprowadzić eksperyment 
z ograniczaniem prac w toku. Okaże się, że 
wbrew intuicji większości menadżerów 
optymalizacja zajętości ludzi wcale nie 
pomaga w byciu efektywnym. Wręcz prze-
ciwnie, skupienie się na efektywności 
i optymalizowanie tego parametru z pomocą 

ograniczeń prac w toku doprowadzi do tego, 
że utylizacja ludzi spadnie.

Nie dość, że efekty pracy zespołu będą 
lepsze to jeszcze jego członkowie dostaną 
czas, który mogą wykorzystać na przykład 
na rozwój własnych umiejętności.

Efektywny wcale nie oznacza ciągle zajęty 
i vice versa.

Gerald Weinberg: Quality Software 
Management: Vol. 1 Systems Thinking

Eyal Ophir, Cli�ord Nass, Anthony D. 
Wagner: Cognitive control in media 
multitaskers

Eliyahu M. Goldratt: The Goal: The Process 
of Ongoing Improvement



pracy w zespołach. Zacznijmy jednak od 
symptomów. Jednym ze standardowych 
sygnałów, że coś jest nie tak są rosnące 
kolejki zadań czekających na realizację ko-
lejnego etapu procesu.

Typowym przykładem w projektach infor-
matycznych są zadania dla których etap 
developmentu jest zakończony i czekają na 
testy. Czy takie zadanie można traktować 
jako zakończone? Nie, w końcu najprawdo-
podobniej będą potrzebne poprawki do 
znalezionych błędów.

Jeśli przyjrzymy się temu jak wygląda re-
alizacja zadań w dowolnym momencie pro-
cesu takich kolejek zadań znajdziemy 
wiele. Dlaczego?

Odpowiedzią jest jeden z bardzo po-
wszechnych paradygmatów zarządzania – 
dążenie do 100% utylizacji ludzi. Przecież 
jeżeli mówimy o tzw. knowledge work, 
zwykle jedyny istotny koszt to koszt 
pracy. To nie linia produkcyjna z kosztow-
nymi maszynami gdzie człowiek jest tylko 
dodatkiem. Tutaj linią produkcyjną jest 
człowiek.
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Większość z nas za każdym razem, kiedy 
zespół zaczyna realizację nowego projektu 
ma przed oczami taką samą wizję. Sprawna 
realizacja zadań, stabilny i systematyczny 
progres ukończonych zadań i efektywna 
praca wszystkich członków zespołu.

Co ciekawe, nawet w sytuacjach zbliżo-
nych do ideału, kiedy mamy dużą elastycz-
ność na etapie tworzenia zespołu, jest to 
bardzo rzadki widok. Najczęściej postępy 
trudno nazwać zadowalającymi i to mimo 
intensywnego wysiłku członków zespołu 
starających się jak najlepiej realizować 
swoje zadania.

To jeden z tych momentów kiedy, zamiast 
wywierać presję na zespół, warto się za-
trzymać i zadać sobie pytanie: „dlaczego?”

Dlaczego zespół specjalistów sprawdzo-
nych w innych projektach mających dość 
dobrze zdefiniowany zakres zadań ma takie 
problemy w ukończeniu czegokolwiek?

100% utylizacji
Odpowiedź kryje się w bardzo powszech-
nym, niestety, podejściu do organizacji 

Jeżeli zatem koszt ludzi jest główną skła-
dową ogólnych kosztów projektu powinni-
śmy chcieć tak zorganizować pracę aby 
ludzie byli maksymalnie wykorzystywani. 
W ten sposób osiągniemy maksymalną 
efektywność. Brzmi sensownie, prawda?

I to właśnie cały problem – brzmi sensow-
nie, mimo że absolutnie nie znajduje po-
twierdzenia w rzeczywistości.

Aby zbliżyć się do 100% utylizacji ludzi, 
każdy z członków zespołu musi mieć kolej-
kę zadań czekających na niego. Kiedy 
skończy bieżące zadanie, zawsze będzie 
czekało na niego kolejne, dzięki temu bę-
dziemy minimalizować przestoje.

Problem w tym że to również oznacza 
bardzo dużą liczbę zadań, które są rozpo-
częte a nie zakończone – tak zwanych prac 
w toku. Oczywiście zakładam tutaj, że 
prace w toku definiujemy patrząc przez 
pryzmat całego procesu, a nie konkretnego 
jego etapu. Innymi słowy zadanie zaczyna 
być w toku kiedy rozpoczyna się pierwszy 
z etapów prac – analiza, projektowanie, 
czy cokolwiek to jest w danym kontekście 
– a kończy się kiedy zespół nie planuje 
robić z nim już niczego więcej.

Jaki jest efekt dużej ilości prac w toku? 
Prostą konsekwencją jest częste przełą-
czanie kontekstu, co ma tragiczne skutki 
dla efektywności pracy.

Koszt przełączania 
kontekstu

Gerald Weinberg wskazuje1, że koszt prze-
łączania kontekstu to 20% czasu dla każ-
dego kolejnego zadania, nad którym pracu-
jemy równolegle. Okazuje się, że nie tak 
trudno doprawdzić do sytuacji, w której 
marnujemy blisko połowę dostępnego 
czasu pracy. (Zobacz Rysunek 1).

Argument, który często słyszę kiedy przy-
wołuję opracowanie Geralda Weinberga 
w kontekście dużej ilości prac w toku jest 
taki, że przecież każdy z członków zespołu 
w danym momencie skupia się nad jednym 
zadaniem. Pozostałe zadania niejako ocze-
kują na swój czas. Przełączanie kontekstu 
odbywa się zatem w znacznie mniejszej 
skali niż sugerowałoby to proste porówna-
nie ilości zadań w toku i liczby członków 
zespołu.

Prawdopodobnie byłoby tak, gdybyśmy 
byli maszynami. Niestety nasz mózg ma 
tendencję aby sam sobie przerywać bieżą-
cą pracę myślami o zadaniach, które pozo-

stawiliśmy niezakończone. Przypomnijcie 
sobie sytuacje, w których, robiąc coś zu-
pełnie niezwiązanego nagle pomyśleliście 
o rachunku, którego zapomnieliście zapła-
cić, emailu, na który mieliście odpisać, albo 
jakimś nierozwiązanym problemie. To efekt 
Zegarnik (bo taką nazwę nosi to zachowa-
nie naszego mózgu) w akcji.

Dokładnie to samo dzieje się w kontekście 
naszej codziennej pracy. Wracamy myślami 
do zadań, nad którymi obecnie nie pracuje-
my jednocześnie obciążając nas samych 
kosztem przełączania kontekstu.

Jest to zresztą bardzo spójne z wynikami 
badań na temat multitaskingu2 prowadzo-
nych przez Eyala Ophira na uniwersytecie 
Stanford. Wskazuje on, że główne źródło 
kosztu przełączania kontekstu to fakt, że 
nasz mózg zajmuje się myśleniem o zada-
niach, których w danym momencie aktyw-
nie nie wykonujemy.

Przełączanie kontekstu to nie tylko niższa 
efektywność pracy. To również niższa jakość. 
Wspomniane badania Eyala Ophira wskazały 
również, że osoby zajmujące się paroma rze-
czami jednocześnie częściej się mylą.

Dołóżmy do tego kluczowy dla biznesu pa-
rametr time to market, określający ile 
czasu potrzeba aby dostarczyć wynik prac 
na rynek. Jeżeli przeanalizujemy go pod 
kątem jego związku z przełączaniem kon-
tekstu bardzo jasno zobaczymy jak możli-
wość skupienia się na jednym zadaniu 
przekłada się na efektywność całego pro-
cesu. (Zobacz Rysunek 2).

W pierwszym z zaprezentowanych powy-
żej scenariuszy systematycznie przełącza-
my się między kolejnymi zadaniami. 
W drugim, rozpoczynamy kolejne zadanie 
dopiero po zakończeniu wcześniejszego. 
Nie tylko całkowity czas pracy jest krótszy 
w drugim przypadku, ale także moment 
dostarczenia poszczególnych zadań dra-
stycznie się różni.

Co więcej, w drugim scenariuszu – tym 
z ograniczoną liczbą zadań w toku – 
możemy wykorzystać informacje zwrotne 
z realizacji pierwszego zadania przy reali-
zacji kolejnych. Dajemy sobie szanse na 
usprawnienia. W pierwszym scenariuszu 
takiej możliwości nie dostajemy.

Ograniczanie prac w toku

Od szczytnego celu, czyli efektywnej 
pracy, przeszliśmy przed 100% utylizację 
i jej smutne konsekwencje, czyli intensyw-
ne przełączanie kontekstu wraz ze wszyst-
kimi związanymi kosztami. Spróbujmy 
zatem odwrócić cały tok myślowy – jaki 
będzie efekt jeśli ograniczymy ilość prac 
w toku?

Najbardziej typowym obecnie podejściem 
do ograniczania prac w toku jest określenie 
limitów dla każdego kolejnego etapu na-
szego procesu. Jednocześnie unikamy sy-
tuacji wprowadzenia nielimitowanych ko-
lejek zadań w przypadku gdy są one prze-
kazywane do kolejnego etapu. Limit taki 
będzie zatem dotyczył np. wszystkich 
zadań w developmencie, niezależnie od 
tego czy development jeszcze trwa czy już 
został zakończony a zadanie oczekuje na 
testy. (Zobacz Rysunek 3).

Nie potrzeba nadmiernej kreatywności aby 
wyobrazić sobie sytuację, w której wpro-
wadzone limity uniemożliwią rozpoczęcie 
pracy nad kolejnym zadaniem. Wyobraźmy 
sobie, że programista reprezentowany 
przez zielony awatar na powyższej tablicy 

zakończył właśnie prace nad zadaniem F. 
W normalnej sytuacji zacząłby prace nad 
kolejnym zadaniem, G lub F, jednak w tym 
przypadku wprowadzony limit uniemożli-
wia to.

Sytuację taką, a dokładniej czas w którym 
członek zespołu jest „zablokowany” przez 
limit prac w toku, nazywamy slack time. 
Slack time zgodnie z typowym postrzega-
niem zarządzania zespołem oznacza czas 
zmarnowany. Obniża on utylizację pracow-
ników i spowalnia tempo rozpoczynania 
nowych zadań.

Interesujące jest to, że obie te rzeczy – 
ograniczenie utylizacji i niższe tempo roz-
poczynania zadań – są do pewnego stop-
nia pożądane jeśli chcemy optymalizować 
efektywność prac całego zespołu. Innymi 
słowy, slack time pomaga nam podnieść 
efektywność zespołu. Dzieje się tak 
w dużej mierze dzięki uniknięciu kosztów 
związanych z przełączaniem kontekstu.

W końcu miarą tego jak efektywny jest 
nasz proces nie jest to jak szybko zaczyna-
my kolejne zadania, ale jak sprawnie je 
kończymy. Jeśli użyjemy takiej właśnie 
miary okaże się, że sytuacja, w której 
część członków zespołu od czasu do czasu 
nie zajmuje się w ogóle pracą projektową 
powoduje, że produktywność zespołu 
wzrosła!

Jak właściwie ustalić limity? Przyjrzymy 
się teorii ograniczeń3. Proces jako całość 
będzie jedynie tak wydajny jak jego najwol-
niejszy etap. Jeżeli zatem wąskie gardło 
w naszym procesie jest gdziekolwiek in-
dziej niż na jego najwcześniejszym etapie, 
to limity prac w toku są nam potrzebne po 
to aby nie zasypać wcześniejszych etapów 
procesu nadmiarem zadań.

Jednocześnie, sensowne limity prac w toku 
będą dopasowane do wydajności naszego 
wąskiego gardła. Biorąc pod uwagę jak 
zmienne są zadania w projektach informa-
tycznych wskazanie właściwych limitów 
wyłącznie na bazie analizy samego procesu 
jest niemożliwe. Dochodzimy do tego eks-
perymentalnie. Innymi słowy, powinniśmy 
tak długo zmieniać limity aż przepływ 
zadań będzie najsprawniejszy.

Podejście to ma również taką zaletę, że 
przygotowuje nas do dalszych zmian limi-
tów w sytuacji kiedy nasz proces ewoluuje. 
W kontekście knowledge work proces jest 
znacznie bardziej elastyczny niż ma to 
miejsce w przemyśle. Często drobne 
zmiany wprowadzane przez poszczegól-

Rysunek 1

Rysunek 2

nych członków zespołu mocno zmieniają 
dynamikę pracy i powodują, że wąskie 
gardło znajdzie się w innymi miejscu. 
Czasem podobny efekt wywoła po prostu 
zmiana specyfiki wykonywanych zadań. 

W każdym z takich przypadków limity prac 
w toku powinny być dostosowane do 
nowej sytuacji. Dzięki temu, że znamy już 
mechanizm ewolucyjnego dopasowywania 
ich, nie powinno to nastręczyć specjalnych 
trudności.

Efektywny czy zajęty?

Jak zmierzyć efektywność pracy? Najła-
twiej zliczyć kończone zadania w czasie. 
Jeżeli na etapie definiowania zadań przyj-
mujemy jakieś wagi lub rozmiar możemy to 
również uwzględnić. Oba te podejścia są 
mocno uproszczone, bo nie mówią o war-
tości którą dostarczamy klientowi lub 
użytkownikowi – najlepiej byłoby zatem 
przyjąć jakąś miarę dostarczonej wartości. 
O to jest jednak zwykle bardzo trudno.

Niezależnie jednak, której z tych miar uży-
jemy będziemy w stanie bardziej lub mniej 
dokładnie powiedzieć jaka jest i jak zmienia 
się produktywność zespołu.

Mając taką metrykę możemy dość bez-
piecznie przeprowadzić eksperyment 
z ograniczaniem prac w toku. Okaże się, że 
wbrew intuicji większości menadżerów 
optymalizacja zajętości ludzi wcale nie 
pomaga w byciu efektywnym. Wręcz prze-
ciwnie, skupienie się na efektywności 
i optymalizowanie tego parametru z pomocą 

ograniczeń prac w toku doprowadzi do tego, 
że utylizacja ludzi spadnie.

Nie dość, że efekty pracy zespołu będą 
lepsze to jeszcze jego członkowie dostaną 
czas, który mogą wykorzystać na przykład 
na rozwój własnych umiejętności.

Efektywny wcale nie oznacza ciągle zajęty 
i vice versa.

Gerald Weinberg: Quality Software 
Management: Vol. 1 Systems Thinking

Eyal Ophir, Cli�ord Nass, Anthony D. 
Wagner: Cognitive control in media 
multitaskers

Eliyahu M. Goldratt: The Goal: The Process 
of Ongoing Improvement
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Wprowadzenie
Trzy kolejne wersje PMBOK®Guide’a wymie-
niają facylitację jako technikę pracy grupo-
wej, która pozwala na zbudowanie zespołu, 
dystrybuowanie informacji, oraz identyfiko-
wanie ryzyk.

Facylitacja kieruje się swoimi prawami, żeby 
była skuteczna, a nasz artykuł opowie o nich, 
by wyjaśnić jak może być ona stosowana 
w projektach.

Technika ta staje się coraz bardziej popularna 
ponieważ pozwala dojść zespołowi do samo-
dzielnej decyzji, jednak z udziałem osoby, 
która potrafi odpowiednio pokierować rozmo-
wą tak, by uczestnicy nie zrobili sobie nawza-
jem „krzywdy”.

Zgodnie z jedną z definicji „facylitacja to 
każde działanie, które powoduje, że zadanie 
jest łatwe dla innych lub zadania, które są 
wspierane przez innych”. Celem facylitacji jest 
zapewnienie, żeby spotkania i warsztaty były 
zaprojektowane, oraz prowadzone w sposób 
skuteczny.

Kim jest facylitator?
Facylitator to osoba wykwalifikowana w wy-
korzystaniu odpowiednich do zadania: proce-
su, modeli, technik i narzędzi. 

Wśród nich znajdują się:

Parafrazowanie wg. modelu Feedback,

Model czteropolówki,

Sytuacja, Propozycja, Oczekiwane 
Rezultaty (SPO),

Model Process Iceberg®,

Symptom, Przyczyna, Działanie (SCA),

Alegorie,

Opowiadanie Historii.

W związku z tym, takie działanie już nie wy-
gląda na łatwe zwłaszcza, że trzeba wziąć pod 
uwagę, że od facylitatora dodatkowo oczeku-
je się bezstronności, a to może nie być takie 
łatwe, jeśli sam jest zaangażowany (w pracę 
lub emocjonalnie) w rezultaty.   

Za co odpowiada 
facylitator?

W facylitacji stawia się mocny nacisk na roz-
różnienie odpowiedzialności za proces od od-
powiedzialności za zadanie. 

Podobnie jak w przypadku zarządzania pro-
jektami, proces oznacza pewne działania pro-
wadzące do określonego rezultatu. Standardy 
takie jak PMBOK®Guide lub PRINCE2® nie 
definiują zawartości tego, co w procesie jest 

przetwarzane - podobnie w podręczniku fa-
cylitacji nie definiuje się zawartości tego, co 
mamy osiągnąć. Podręcznik określa to jako 
„Zadanie”.  Kilka zrealizowanych zadań łącznie 
pozwala nam na osiągnięcie celu. W przypad-
ku zarządzania projektami może tym celem 
być: zrealizowanie projektu w ramach ograni-
czeń trójkąta projektu. A zadania w, których 
nam facylitacja może pomóc to np. identyfi-
kowanie ryzyk.

Podobnie jak w przypadku zarządzania pro-
jektami również w facylitacji należy uwzględ-
nić interesariuszy, zwłaszcza, że warsztat 
może być realizowany w oparciu o różne for-
maty. Formatem nazywamy sposób wykorzy-
stania zasobów w trakcie spotkania i tak:

Grupa – oznacza, że interesariusze 
zaangażowani będą pracowali razem,

Każdy – znaczy, że każdy będzie 
pracował sam,

Wszyscy do jednego – będzie powodo-
wać, że wszystkie osoby będą razem 
pracowały nad jednym problemem,

Jeden do wszystkich – jedna osoba 
pracuje w imieniu osób pozostałych, np. 
gdy ma największe doświadczenie.

Spośród wszystkich interesariuszy w facylita-
cji wymienia się dwóch kluczowych. Za zada-
nie odpowiada Lider zadania, a za proces od-
powiada facylitator. W związku z tym od 
Lidera zadania oczekujemy wiedzy specjali-
stycznej z zakresu zadania, a od facylitatora 
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tej wiedzy już się nie spodziewamy, ponieważ 
jego rolą jest „panowanie” nad sposobem pro-
wadzenia spotkania. Taka wiedza specjali-
styczna mogłaby nawet być przeszkodą, 
gdyby Facylitator chciał się zaangażować 
w merytoryczne rozwiązywanie problemu. 

W kontekście zarządzania projektami w związ-
ku z tym raczej nie oczekiwalibyśmy od Kie-
rownika Projektu pełnienia roli facylitatora, ale 
możemy spodziewać się, że przyjmie on/ona 
rolę Lidera zadania. Również w podręczniku 
DSDM Atern (najbardziej kompleksowej me-
todzie agile) znajdziemy wyraźną sugestię, że 
facylitator to oddzielna i niezależna od Kie-
rownika Projektu rola. 

Skuteczny facylitator powinien (za „Facylita-
cja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia”, 
Tony Mann, Jolanta Marszewska):

być zorientowany na zmiany,

być odważny w podejmowaniu ryzyka,

być zorientowany na generowanie 
pomysłów,

być elastyczny,

być szybki w reagowaniu i działaniu,

być zorientowany na proces,

być „Niezauważalnym katalizatorem”,

być ekstrawertykiem,

być w stanie zachować spokój w stresie,

posiadać niski poziom stresu,

posiadać szeroki zakres wiedzy 
biznesowej.

Szacowanie czasu i kosztu 
facylitacji

Oprócz znalezienia takiego specjalisty od pro-
wadzenia spotkań musimy także w jakiś 

sposób oszacować czas konieczny do prze-
prowadzenia warsztatów. 

Tutaj pojawia się jednak pewne ryzyko:

1. O ile z zagadnieniami, które są pewne (tzn. 
pytanie na które trzeba udzielić odpowiedź 
jest jasne, a odpowiedź jest łatwa do uzyska-
nia od uczestników warsztatu), to łatwiej jest 
również oszacować konieczny czas, a sama 
realizacja nie powinna odbiegać od założeń.

2. W przypadku kiedy mamy do czynienia ze 
złożonością (tzn. pytanie jest jasne, ale odpo-
wiedź nie jest jeszcze znana) to czas pierwot-
nie szacowany może w trakcie realizacji 
warsztatu wydłużyć się nawet 2,5 krotnie.

3. Ostatecznie kiedy mamy do czynienia 
z niepewnością (pytanie/problem/zagadnie-
nie nie jest znane i należy najpierw je/go zro-
zumieć, by znaleźć odpowiedź lub rozwiąza-
nie) to faktyczny czas samego warsztatu 
może wydłużyć się nawet 4,25 razy.

Dodatkowo rolą facylitatora jest odpowiednie 
zarządzanie „złotym trójkątem facylitacji”. 
Tak jak w przypadku „trójkąta projektu”, gdzie 
w zależności pomiędzy sobą pozostają „za-
kres-czas-koszt” tak w przypadku facylitacji 
mamy zależne od siebie „zadanie-czas-doj-
rzałość grupy” lub „zadanie-czas-proces”. To 
oznacza, że czas realizacji zależny jest od za-
dania (co znamy z zarządzania projektami 
jako zakres), oraz od dojrzałości grupy/proce-
su czyli trudności realizacji danego zadania.  
Poziom trudności może jednak oszacować 
tylko doświadczony facylitator.

Oznacza to, że Kierownik Projektu, podobnie 
jak w przypadku szacowania innych zadań 
w projekcie, powinien raczej skorzystać 
z pomocy facylitatora już na etapie planowa-
nia, by móc uwzględnić właściwy czas i koszt. 
Za takim rozwiązaniem przemawia również 

konieczność uwzględnienia wymagań organi-
zacyjnych dotyczących lokalizacji jak i wypo-
sażenia warsztatów co również będzie wpły-
wało na budżet.

Może się jednak okazać, że takie zasoby 
w projekcie wcale nie będą potrzebne. Facyli-
tacja nie jest lekiem na każdy problem. Może 
się okazać, że pomimo tego, że jej zastosowa-
nie jest kuszące to w przypadkach, gdy zada-
nie jest pewne lub złożone, a zespół wie jak 
poradzić sobie z problemem to facylitator, 
wcale nie będzie potrzebny. Wtedy stosowa-
nie facylitacji będzie przypominać strzelanie 
z armaty do muchy.

Podsumowanie
Doświadczony facylitator (podobnie jak do-
świadczony Kierownik Projektu) posługuje 
się procesem tak by inni mogli zrealizować 
cele przed nimi postawione. To od wprawy 
i doświadczenia facylitatora (tak jak w przy-
padku Kierownika Projektu) zależy jak spraw-
nie radzi sobie on z dobraniem odpowiednich 
narzędzi i dopasowaniem procesu do wyma-
gań zadania.   

Jak widać facylitacja wygląda (podobnie jak 
zarządzanie projektami) na dziedzinę samą 
w sobie. Wygląda więc na to, że rolą Kierow-
nika Projektu jest raczej pozyskanie i zmoty-
wowanie odpowiednio doświadczonego spe-
cjalisty by rezultaty były co najmniej zado-
walające. Wydaje się jednak, że to jest to, co 
doświadczeni Kierownicy Projektów robią 
najlepiej.
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uwagę, że od facylitatora dodatkowo oczeku-
je się bezstronności, a to może nie być takie 
łatwe, jeśli sam jest zaangażowany (w pracę 
lub emocjonalnie) w rezultaty.   

Za co odpowiada 
facylitator?

W facylitacji stawia się mocny nacisk na roz-
różnienie odpowiedzialności za proces od od-
powiedzialności za zadanie. 

Podobnie jak w przypadku zarządzania pro-
jektami, proces oznacza pewne działania pro-
wadzące do określonego rezultatu. Standardy 
takie jak PMBOK®Guide lub PRINCE2® nie 
definiują zawartości tego, co w procesie jest 

przetwarzane - podobnie w podręczniku fa-
cylitacji nie definiuje się zawartości tego, co 
mamy osiągnąć. Podręcznik określa to jako 
„Zadanie”.  Kilka zrealizowanych zadań łącznie 
pozwala nam na osiągnięcie celu. W przypad-
ku zarządzania projektami może tym celem 
być: zrealizowanie projektu w ramach ograni-
czeń trójkąta projektu. A zadania w, których 
nam facylitacja może pomóc to np. identyfi-
kowanie ryzyk.

Podobnie jak w przypadku zarządzania pro-
jektami również w facylitacji należy uwzględ-
nić interesariuszy, zwłaszcza, że warsztat 
może być realizowany w oparciu o różne for-
maty. Formatem nazywamy sposób wykorzy-
stania zasobów w trakcie spotkania i tak:

Grupa – oznacza, że interesariusze 
zaangażowani będą pracowali razem,

Każdy – znaczy, że każdy będzie 
pracował sam,

Wszyscy do jednego – będzie powodo-
wać, że wszystkie osoby będą razem 
pracowały nad jednym problemem,

Jeden do wszystkich – jedna osoba 
pracuje w imieniu osób pozostałych, np. 
gdy ma największe doświadczenie.

Spośród wszystkich interesariuszy w facylita-
cji wymienia się dwóch kluczowych. Za zada-
nie odpowiada Lider zadania, a za proces od-
powiada facylitator. W związku z tym od 
Lidera zadania oczekujemy wiedzy specjali-
stycznej z zakresu zadania, a od facylitatora Fo
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tej wiedzy już się nie spodziewamy, ponieważ 
jego rolą jest „panowanie” nad sposobem pro-
wadzenia spotkania. Taka wiedza specjali-
styczna mogłaby nawet być przeszkodą, 
gdyby Facylitator chciał się zaangażować 
w merytoryczne rozwiązywanie problemu. 

W kontekście zarządzania projektami w związ-
ku z tym raczej nie oczekiwalibyśmy od Kie-
rownika Projektu pełnienia roli facylitatora, ale 
możemy spodziewać się, że przyjmie on/ona 
rolę Lidera zadania. Również w podręczniku 
DSDM Atern (najbardziej kompleksowej me-
todzie agile) znajdziemy wyraźną sugestię, że 
facylitator to oddzielna i niezależna od Kie-
rownika Projektu rola. 

Skuteczny facylitator powinien (za „Facylita-
cja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia”, 
Tony Mann, Jolanta Marszewska):

być zorientowany na zmiany,

być odważny w podejmowaniu ryzyka,

być zorientowany na generowanie 
pomysłów,

być elastyczny,

być szybki w reagowaniu i działaniu,

być zorientowany na proces,

być „Niezauważalnym katalizatorem”,

być ekstrawertykiem,

być w stanie zachować spokój w stresie,

posiadać niski poziom stresu,

posiadać szeroki zakres wiedzy 
biznesowej.

Szacowanie czasu i kosztu 
facylitacji

Oprócz znalezienia takiego specjalisty od pro-
wadzenia spotkań musimy także w jakiś 

sposób oszacować czas konieczny do prze-
prowadzenia warsztatów. 

Tutaj pojawia się jednak pewne ryzyko:

1. O ile z zagadnieniami, które są pewne (tzn. 
pytanie na które trzeba udzielić odpowiedź 
jest jasne, a odpowiedź jest łatwa do uzyska-
nia od uczestników warsztatu), to łatwiej jest 
również oszacować konieczny czas, a sama 
realizacja nie powinna odbiegać od założeń.

2. W przypadku kiedy mamy do czynienia ze 
złożonością (tzn. pytanie jest jasne, ale odpo-
wiedź nie jest jeszcze znana) to czas pierwot-
nie szacowany może w trakcie realizacji 
warsztatu wydłużyć się nawet 2,5 krotnie.

3. Ostatecznie kiedy mamy do czynienia 
z niepewnością (pytanie/problem/zagadnie-
nie nie jest znane i należy najpierw je/go zro-
zumieć, by znaleźć odpowiedź lub rozwiąza-
nie) to faktyczny czas samego warsztatu 
może wydłużyć się nawet 4,25 razy.

Dodatkowo rolą facylitatora jest odpowiednie 
zarządzanie „złotym trójkątem facylitacji”. 
Tak jak w przypadku „trójkąta projektu”, gdzie 
w zależności pomiędzy sobą pozostają „za-
kres-czas-koszt” tak w przypadku facylitacji 
mamy zależne od siebie „zadanie-czas-doj-
rzałość grupy” lub „zadanie-czas-proces”. To 
oznacza, że czas realizacji zależny jest od za-
dania (co znamy z zarządzania projektami 
jako zakres), oraz od dojrzałości grupy/proce-
su czyli trudności realizacji danego zadania.  
Poziom trudności może jednak oszacować 
tylko doświadczony facylitator.

Oznacza to, że Kierownik Projektu, podobnie 
jak w przypadku szacowania innych zadań 
w projekcie, powinien raczej skorzystać 
z pomocy facylitatora już na etapie planowa-
nia, by móc uwzględnić właściwy czas i koszt. 
Za takim rozwiązaniem przemawia również 

konieczność uwzględnienia wymagań organi-
zacyjnych dotyczących lokalizacji jak i wypo-
sażenia warsztatów co również będzie wpły-
wało na budżet.

Może się jednak okazać, że takie zasoby 
w projekcie wcale nie będą potrzebne. Facyli-
tacja nie jest lekiem na każdy problem. Może 
się okazać, że pomimo tego, że jej zastosowa-
nie jest kuszące to w przypadkach, gdy zada-
nie jest pewne lub złożone, a zespół wie jak 
poradzić sobie z problemem to facylitator, 
wcale nie będzie potrzebny. Wtedy stosowa-
nie facylitacji będzie przypominać strzelanie 
z armaty do muchy.

Podsumowanie
Doświadczony facylitator (podobnie jak do-
świadczony Kierownik Projektu) posługuje 
się procesem tak by inni mogli zrealizować 
cele przed nimi postawione. To od wprawy 
i doświadczenia facylitatora (tak jak w przy-
padku Kierownika Projektu) zależy jak spraw-
nie radzi sobie on z dobraniem odpowiednich 
narzędzi i dopasowaniem procesu do wyma-
gań zadania.   

Jak widać facylitacja wygląda (podobnie jak 
zarządzanie projektami) na dziedzinę samą 
w sobie. Wygląda więc na to, że rolą Kierow-
nika Projektu jest raczej pozyskanie i zmoty-
wowanie odpowiednio doświadczonego spe-
cjalisty by rezultaty były co najmniej zado-
walające. Wydaje się jednak, że to jest to, co 
doświadczeni Kierownicy Projektów robią 
najlepiej.

Tomasz Nędzi
PRINCE2®/AgilePM®/M_o_R®/P3O® 
Approved Trainer

Prezes Zarządu w skills sp. z o. o.
Przedstawiciel BPUG Polska
Country Head IIC

Od 1994 roku związany z zarządzaniem 
projektami. Był Kierownikiem Projektu dla 
IBM Polska, oraz Kierownikiem Projektu 
i Programu dla NASK. Od 2004 roku 
przeszkolił z zarządzania projektami 
ponad 5000 osób z ponad 500 firm 
różnych branż. Po jego szkoleniach 
certyfikat z PRINCE2® zdobyło blisko 
800 osób.
Posiada certyfikat NM Practitioner Coach 
Diploma i NM Executive&Corporate 
Coach, oraz akredytację Accredited 
Practitioner Coach (IIC).



Trzecia Edycja wydarzenia
New Trends in Project Management

bów przeprowadzenia spotkań o metodyce 
Scrum, podziale odpowiedzialności i ról 
w zespole Scrum, Scrum Artifacts oraz jak 
przewodzić samoorganizującym się zespo-
łom i wiele innych.

Uczestnicy konferencji otrzymają niepo-
wtarzalną szansę, jaką jest nieograniczo-
ny dostęp do sesji prowadzonych zarówno 
przez PMI jak i firmę Intel oraz prelegentów 
– specjalistów w obszarze zarządzania 
projektami. Jednocześnie mogą oni samo-
dzielnie układać plan swojego uczestnic-
twa w poszczególnych prelekcjach i warsz-
tatach, dowolnie komponując i łącząc 
elementy poszczególnych ścieżek.

Tegoroczna edycja konferencji to 3 bloki 
tematyczne oraz 2 bloki warsztatowe, 
prowadzone zarówno przez największych 
praktyków jak i teoretyków zarządzania 
projektami. Konferencja obejmuje takie za-
gadnienia jak: przywództwo i podejmowa-
nie ryzyka, przyspieszanie rozwoju produk-
tu, samoorganizujące się zespoły oraz ska-
lowanie w górę. Nasze wydarzenie nie mo-
głoby się także odbyć bez poruszenia te-
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Project Management 
Institute Gdańsk Branch 
oraz Intel Corporation 
mają zaszczyt zaprosić 
Państwa na trzecią już 
edycję konferencji New 
Trends in Project 
Management, tym razem 
w połączeniu 
z konferencją Agile & Lean 
Development do tej pory 
znaną w środowisku 
społeczności firmy Intel.

Konferencja odbędzie się 22-23 maja 2014 
w Hotelu Sheraton w Sopocie, a poprzedzi 
ją m.in. szkolenie Certified Scrum Master 
training. Zostanie ono przeprowadzone 
przez Christoph’a Mathis’a. W trakcie szko-
lenia uczestnicy będą mieli szansę posze-
rzyć swoją wiedzę na temat celu i sposo-

matyki nowych trendów w zarządzaniu 
projektami. Nie zabraknie tu konferencyj-
nych sław takich jak David Snowden, Kevin 
Murphy czy Alan Gladman. Będą także 
mieli Państwo okazję wypróbować nowo-
czesne rozwiązania informatyczne dla pro-
ject managerów i biur projektowych.

Dla naszych uczestników przygotowaliśmy 
nie tylko bogaty wachlarz prelekcji i warsz-
tatów. Z myślą o stworzeniu warunków 
sprzyjających integracji uczestników, pro-
gram po raz pierwszy zostanie urozmaico-
ny o takie formy networkingowe jak 
Pecha-Kucha, Speed Mentoring oraz 
Wolrd’s Cafe. Panel dyskusyjny z naszymi 
wyjątkowymi ekspertami w rolach głów-
nych będzie dodatkową możliwością na 
wymianę doświadczeń w obszarze nowych 
trendów w zarządzaniu projektami oraz 
metodologii Agile & Lean.

Głęboko wierzymy, że udział w NTPM 2014 
– Agile and Lean Development to możli-
wość zdobycia nowych umiejętności, 
podniesienia kwalifikacji, wymiany do-
świadczeń i networkingu. Tegoroczna 
konferencja jest dla nas szczególnie 
ważna, ponieważ po raz pierwszy współor-
ganizujemy ją z firmą Intel. Takie rozwiąza-
nie zwiększa grupę odbiorców konferencji, 
wzbogaca program oraz pozwala na inte-
grację branży IT i innych obszarów. 

Więcej informacji o konferencji znajdą 
Państwo na stronie www.ntpm.pl.

PRELEGENCI I TRENERZY
Wśród naszych prelegentów i trenerów 
znajdą się m. in.:

Dave Snowden jest założycielem i dyrek-
torem ds. nauki i rozwoju  Cognitive Edge. 
Międzynarodowy charakter  jego pracy 
obejmuje spojrzenie na złożone kwestie 
dotyczące strategii, podejmowania decyzji 
indywidualnych oraz na szczeblu organiza-
cji, zarówno z punktu widzenia działań rzą-
dowych jak i przemysłu. Jego artykuł na 
temat Przywództwa z Boone (współautor), 
stanowił okładkę the Harvard Business 
Review w listopadzie 2007 roku i otrzymał 
nagrodę Akademii Zarządzania za najlepszy 
artykuł praktykujący tego samego roku. 
Dave jest również głównym projektantem 
oprogramowania Sense Maker, początko-
wo opracowanego w obszarze zwalczania 
terroryzmu i obecnie aktywnie rozwijane-
go przez rząd i przemysł.

Kevin Murphy rozpoczął pracę w firmie 
Intel w 2000 roku pracując na stanowi-
skach związanych inżynierią, zarządza-
niem i planowaniem strategicznym. Kevin 
założył i zarządza Centrum Rozwoju Pro-
duktu i Motoryzacji oddział firmy Intel 
w Karlsruhe w Niemczech.  Objął stanowi-
sko Dyrektora ds. Inżynierii i kieruje pracą 
zespołu ekspertów wytwarzających roz-
wiązania dla pierwszej platformy motory-
zacyjnej Intela. Kevin uzyskał tytuł Dokto-
ra na Uniwersytecie w stanie Arizona oraz 
tytuł MBA na Uniwersytecie w stanie San 
Francisco. Jest autorem wielu patentów 
w obszarze transmisji szerokopasmowej, 
technologii interfejsu dla zaawansowane-
go użytkownika oraz telewizji cyfrowej. 

Jorgen Hesselberg jest dyrektorem Agile 
Enterprise Transformation w McAfee. Po-
siada ponad 15 lat doświadczenia w two-
rzeniu środowisk (społeczności) organiza-
cyjnych. Jest także pasjonatem w kreowa-
niu świata lepszym miejscem do pracy po-
przez metodologię agile, Lean i myślenie 
złożonych systemów. Zanim wstąpił w sze-
regi McAfee, Jorgen stał na czelethe enter-
prise transformation e�orts w NAVTEQ, 
Nokia and Nokia Xpress. Jest częstym pre-
legentem podczas międzynarodowych kon-
ferencji, a także autorem wielu white 
papers i aktywnym działaczem w lokalnej 
społeczności agile. Jest dyrektorem pro-
gramu Agile Alliance’s Supporting Agile 
Adoption.

NOWOŚCI PROGRAMOWE 
I WARSZTATY

Zapraszamy do wzięcia udziału w sesjach 
o różnorodnych formach:

Certified Scrum Master
Szkolenie CSM zostanie poprowadzone 
przez Christopha Mathisa. Program szkole-
nia obejmować będzie następujące zagad-
nienia: spotkania Scrum (cel i sposób ich 
prowadzenia), role w Scrum (poszczególne 
odpowiedzialności oraz ich zależności), 
wymagania Agile, wzrost produktu (Pro-
duct increment), jak przewodzić samoor-
ganizującym się zespołom, a także jak 
wspierać Product Ownera w celu uzyska-
nia znakomitego produktu.

Koloseum, 
Massawa i Scrum Droid

Te docenione przez wielu warsztaty zdoby-
ły kilka nagród PMI Awards. W trakcie tych 
sesji uczestnicy będą mieli okazję wcielić 
się w różne role i spojrzeć na zasady i na-
rzędzia projektowe w ujęciu praktycznym. 
Pomogą one również uświadomić sobie 
faktyczne funkcjonowanie procesów i po-
dział ról oraz odpowiedzialności. W ten 
sposób łatwiej jest zaadaptować je do re-
aliów przedsiębiorstwa i uniknąć ryzyka 
porażki przy wdrażaniu metodyk PMBOK 
czy Scrum.

Pecha-kucha
Jest to rewolucyjny, a jednak prosty format 
prezentacji, w której prezentujący przed-
stawia 20 slajdów, w tym na każdy slajd 
przeznaczone jest 20 sekund. Autorami tej 
formy prezentacji są Astrid Klein oraz Mark 
Dytham z Klein Dytham architecture. 
Pecha-Kucha została wynaleziona specjal-
nie dla prezentujących, którzy uwielbiają 
mówić. Jej sesje stwarzają szansę na od-
krycie niespodziewanych pomysłów w za-
rządzaniu projektami, wymianę wiedzy lub 
po prostu własnych ciekawych projektów.

Speed Mentoring
Celem szkolenia jest stworzenie przychyl-
nych warunków na nawiązanie nowych 
znajomości biznesowych. Po określeniu ról, 
jakie powinien spełniać mentor i mentee 
uczestnicy sprecyzują oczekiwania wzglę-
dem szkolenia oraz efekty, jakich się spo-
dziewają. Grupa uczestników zostanie po-
dzielona dwuosobowe zespoły, które będą 
wymieniać się między sobą wiedzą i do-
świadczeniem w obszarze zarządzania pro-
jektami i metodologii Agile & Lean.



bów przeprowadzenia spotkań o metodyce 
Scrum, podziale odpowiedzialności i ról 
w zespole Scrum, Scrum Artifacts oraz jak 
przewodzić samoorganizującym się zespo-
łom i wiele innych.

Uczestnicy konferencji otrzymają niepo-
wtarzalną szansę, jaką jest nieograniczo-
ny dostęp do sesji prowadzonych zarówno 
przez PMI jak i firmę Intel oraz prelegentów 
– specjalistów w obszarze zarządzania 
projektami. Jednocześnie mogą oni samo-
dzielnie układać plan swojego uczestnic-
twa w poszczególnych prelekcjach i warsz-
tatach, dowolnie komponując i łącząc 
elementy poszczególnych ścieżek.

Tegoroczna edycja konferencji to 3 bloki 
tematyczne oraz 2 bloki warsztatowe, 
prowadzone zarówno przez największych 
praktyków jak i teoretyków zarządzania 
projektami. Konferencja obejmuje takie za-
gadnienia jak: przywództwo i podejmowa-
nie ryzyka, przyspieszanie rozwoju produk-
tu, samoorganizujące się zespoły oraz ska-
lowanie w górę. Nasze wydarzenie nie mo-
głoby się także odbyć bez poruszenia te-
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skach związanych inżynierią, zarządza-
niem i planowaniem strategicznym. Kevin 
założył i zarządza Centrum Rozwoju Pro-
duktu i Motoryzacji oddział firmy Intel 
w Karlsruhe w Niemczech.  Objął stanowi-
sko Dyrektora ds. Inżynierii i kieruje pracą 
zespołu ekspertów wytwarzających roz-
wiązania dla pierwszej platformy motory-
zacyjnej Intela. Kevin uzyskał tytuł Dokto-
ra na Uniwersytecie w stanie Arizona oraz 
tytuł MBA na Uniwersytecie w stanie San 
Francisco. Jest autorem wielu patentów 
w obszarze transmisji szerokopasmowej, 
technologii interfejsu dla zaawansowane-
go użytkownika oraz telewizji cyfrowej. 

Jorgen Hesselberg jest dyrektorem Agile 
Enterprise Transformation w McAfee. Po-
siada ponad 15 lat doświadczenia w two-
rzeniu środowisk (społeczności) organiza-
cyjnych. Jest także pasjonatem w kreowa-
niu świata lepszym miejscem do pracy po-
przez metodologię agile, Lean i myślenie 
złożonych systemów. Zanim wstąpił w sze-
regi McAfee, Jorgen stał na czelethe enter-
prise transformation e�orts w NAVTEQ, 
Nokia and Nokia Xpress. Jest częstym pre-
legentem podczas międzynarodowych kon-
ferencji, a także autorem wielu white 
papers i aktywnym działaczem w lokalnej 
społeczności agile. Jest dyrektorem pro-
gramu Agile Alliance’s Supporting Agile 
Adoption.

NOWOŚCI PROGRAMOWE 
I WARSZTATY

Zapraszamy do wzięcia udziału w sesjach 
o różnorodnych formach:

Certified Scrum Master
Szkolenie CSM zostanie poprowadzone 
przez Christopha Mathisa. Program szkole-
nia obejmować będzie następujące zagad-
nienia: spotkania Scrum (cel i sposób ich 
prowadzenia), role w Scrum (poszczególne 
odpowiedzialności oraz ich zależności), 
wymagania Agile, wzrost produktu (Pro-
duct increment), jak przewodzić samoor-
ganizującym się zespołom, a także jak 
wspierać Product Ownera w celu uzyska-
nia znakomitego produktu.

Koloseum, 
Massawa i Scrum Droid

Te docenione przez wielu warsztaty zdoby-
ły kilka nagród PMI Awards. W trakcie tych 
sesji uczestnicy będą mieli okazję wcielić 
się w różne role i spojrzeć na zasady i na-
rzędzia projektowe w ujęciu praktycznym. 
Pomogą one również uświadomić sobie 
faktyczne funkcjonowanie procesów i po-
dział ról oraz odpowiedzialności. W ten 
sposób łatwiej jest zaadaptować je do re-
aliów przedsiębiorstwa i uniknąć ryzyka 
porażki przy wdrażaniu metodyk PMBOK 
czy Scrum.

Pecha-kucha
Jest to rewolucyjny, a jednak prosty format 
prezentacji, w której prezentujący przed-
stawia 20 slajdów, w tym na każdy slajd 
przeznaczone jest 20 sekund. Autorami tej 
formy prezentacji są Astrid Klein oraz Mark 
Dytham z Klein Dytham architecture. 
Pecha-Kucha została wynaleziona specjal-
nie dla prezentujących, którzy uwielbiają 
mówić. Jej sesje stwarzają szansę na od-
krycie niespodziewanych pomysłów w za-
rządzaniu projektami, wymianę wiedzy lub 
po prostu własnych ciekawych projektów.

Speed Mentoring
Celem szkolenia jest stworzenie przychyl-
nych warunków na nawiązanie nowych 
znajomości biznesowych. Po określeniu ról, 
jakie powinien spełniać mentor i mentee 
uczestnicy sprecyzują oczekiwania wzglę-
dem szkolenia oraz efekty, jakich się spo-
dziewają. Grupa uczestników zostanie po-
dzielona dwuosobowe zespoły, które będą 
wymieniać się między sobą wiedzą i do-
świadczeniem w obszarze zarządzania pro-
jektami i metodologii Agile & Lean.
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The interview conducted by Szymon Pawłowski

How to Create a World-Class PMO?

Interview with Jane 
Holden and Rose Ann 
Radosevic, 2013 PMO of 
the Year Award Winner, 
Canada Health Infoway

Could you tell us a couple of words 
about Canada Health Infoway, the way 
the business is done and the beginnings 
of the PMO in Infoway.

Jane Holden: Canada Health Infoway is an 
independent, not-for-profit corporation that 
is funded by the national government of 
Canada, but we work in partnership with all 
of the thirteen provinces and territories, so 
we really are almost like a cooperative in that 
sense. Because our core business is investing 
in projects and most of our executives come 
from project backgrounds, they already were 
quite convinced that there would be the 
need for a PMO. So we were lucky we did not 
need to do the usual convincing that a lot of 
PMO Directors have to do to get authoriza-
tion to establish a PMO. It was accepted as 
a fact of life at Infoway that we needed 
a PMO, in the same way that we needed a fi-
nancial system and a telephone system. 
It was that basic.

Did you implement the PMO on your 
own, or did you have some consultancy, 
benchmarks or other external know-
how?

Jane Holden: We did it ourselves, because of 
our own professional backgrounds. I came 
from a long background in project manage-
ment and consulting myself. I worked at 
a number of other organizations including 
PricewaterhouseCoopers, so I was pretty ex-
perienced already.  Similarly I hired Rose Ann 
about six months after I joined Infoway and 
she also had experience in establishing 
a PMO in a much larger company, a major na-
tional Canadian retailer.  So, yes, we did it 
ourselves. 

How would you describe the main value 
your PMO provides to the organization?

Jane Holden: I think we bring value to sev-
eral areas of the organization but especially 
to the senior management. By having a pro-
cess framework in place, we increase the 
likelihood that our investments will be suc-
cessful.  Our framework has  built in enough 
structure and due diligence at the beginning 
of the project lifecycle that we only let really 
qualified projects get through that filter. So 
we’ve had very few project cancellations.  
Even on a project that was qualified, if the 

risk profile is not looking good and we need 
to take some corrective action, our reports 
and our processes flag that very early to 
senior management and allow them time to 
take action.

During your presentation I’ve seen that 
you show us some data comparing your 
project results to the results in the 
health care industry and in IT generally, 
and it seems that your performance is 
pretty good.  What do you think is the 
main factor for this success?

Jane Holden: I think there are a lot of factors. 
One is our due diligence process which has 
very clear requirements about what consti-
tutes an acceptable project for investment. 
We are careful to make sure that we only 
invest in projects that have really solid foun-
dations. We also have detailed investment 
program strategies which have to be ap-
proved by our Board of Directors, so we’ve 
done a lot of research ahead of time to un-
derstand what are the right investments for 
us. So we are not approving one-o� projects 
- all our projects are part of a unified program 
approach. Another factor in our success is 
our responsibility to be very transparent.  Be-
cause we are publicly funded, we have to be 
transparent and accountable, and we are 
subject to many audits.   We also receive 
something called access to information re-
quests. I don’t know if you have this in 
Poland, but we certainly do in Canada, where 
any member of the public can file a request 
to ask for information about us.  So we know 
that we have a lot of eyes looking at us, so 

we make sure that we are very careful about 
what we decide to invest in. 

So, could you tell us some best prac-
tices in implementing your PMO for 
Polish project managers and PMO sta�. 

Jane Holden: The top one is senior manage-
ment support. You must have at least one 
and preferably all of the senior management 
team who are strong believers in the PMO 
and are willing to put some of their personal 
credibility on the line to visibly and vocally 
support the PMO. If you don’t have the sup-
port of at least one influential person in the 
senior management team, you need to stop 
until you get that. And the way you get that 
is to figure out, as a PMO director, how can 
the PMO help that individual be more suc-
cessful. And if you are able to achieve that, 
what will happen is that individual’s peers at 
the senior management table will want to 
leverage the PMO’s help as well. Of course, 
as I said earlier, we were lucky that we didn’t 
have that challenge at Infoway, because all 
the senior management team had already 
accepted the need for a PMO.

Second, I think, is to have an advisory group 
of your stakeholders. You don’t want to be 
the group that sits in the corner somewhere, 
magically inventing all of these tools and 
processes and then just imposing them on 
the project managers. That will never work. 
You want to create an environment, where 
the project managers and the other a�ected 
stakeholders, such as people in your Finance 
department, your IT department, and others 
in your organization, are part of the defini-
tion of the solution as well.

The third is the technology. Have the right 
technology but don’t get too much, don’t 
get too little, but most of all don’t imple-
ment it until you have got your processes 
figured out. A lot of organizations make 
a mistake. They think ‘I do not have good 
project management so I’m just going to buy 
a tool and that will solve my problem’. It 
does not work. You have to have the pro-
cesses first. Rose Ann talked about how we 
were able to do the first phase of our project 
portfolio management solution implemen-
tation very quickly – just three months from 
solution acquisition to going live. She and 
her team worked extremely hard to make 
that happen, but a big factor was that they 
were able to incorporate the processes that 
the teams were already using, were already 
comfortable with and we incorporated them 
in the new system. So we minimized the 
extent of the change for them. It was very 
successful.

Now you are the PMO of the Year, con-
gratulations once again. So how did you 
happen to take part in the contest? 
Who came up with an idea?

Rose Ann Radosevic: A few years ago we 
were really at the point in our PMO maturity 
where we wanted to be more of a partner 
within the organization. We had reached 
a number of expectations in terms of the 
processes and the technology and wanted 
to see what more we could contribute to the 
organization.  We thought it would be good 
to get external visibility for Infoway for the 
work we were doing, so we looked at the 
idea of the PMO of The Year and also the 
Project of The Year. We considered a couple 
of those award processes through PMI. As 
I mentioned during our presentation, we are 
a PMI Registered Education Provider and our 
team includes a number of PMP-certified 
people, so we do follow the PMI framework 
quite extensively. We basically decided that 
we were pretty proud of our PMO, we think 
it is terrific and we were getting a lot of 
positive feedback both internally and exter-
nally so we thought why not give it a try?  
So, as a team, we pulled together the appli-
cation leveraging our people, processes and 
technologies as enablers, and here we are 
today.

You’ve shown us your way to become 
the best in PMO.  What do you think 
was the biggest obstacle in your way to 
become the PMO of The Year?

Rose Ann Radosevic: I would say the big-
gest challenge we probably had was related 
to the fact that we do have very senior pro-
ject managers at Infoway and in general it is 
very mature organization in terms of the 
people so, even though we had senior man-
agement support, we absolutely had to 
prove our value. This is typical for any or-
ganization and it is not just the initial imple-
mentation but sustaining it throughout. So, 
it’s a matter of coming up with ideas to 
evolve to stay current with the business’s 
needs.  Our processes need to adjust, the 
technology needs to adjust. I think it is not a 
case of sitting down and saying ‘OK, we fin-
ished, we did it’, but rather looking forward 
and saying ‘OK, what we can do in the next 
year to that would make a di�erence’. That 
is probably the biggest area that we looked 
at.

The interview conducted by Szymon Pawłowski 
(TenStep Polska) during PMO Symposium 2013, 
November 13-15th, San Diego
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Interview with Jane 
Holden and Rose Ann 
Radosevic, 2013 PMO of 
the Year Award Winner, 
Canada Health Infoway

Could you tell us a couple of words 
about Canada Health Infoway, the way 
the business is done and the beginnings 
of the PMO in Infoway.

Jane Holden: Canada Health Infoway is an 
independent, not-for-profit corporation that 
is funded by the national government of 
Canada, but we work in partnership with all 
of the thirteen provinces and territories, so 
we really are almost like a cooperative in that 
sense. Because our core business is investing 
in projects and most of our executives come 
from project backgrounds, they already were 
quite convinced that there would be the 
need for a PMO. So we were lucky we did not 
need to do the usual convincing that a lot of 
PMO Directors have to do to get authoriza-
tion to establish a PMO. It was accepted as 
a fact of life at Infoway that we needed 
a PMO, in the same way that we needed a fi-
nancial system and a telephone system. 
It was that basic.

Did you implement the PMO on your 
own, or did you have some consultancy, 
benchmarks or other external know-
how?

Jane Holden: We did it ourselves, because of 
our own professional backgrounds. I came 
from a long background in project manage-
ment and consulting myself. I worked at 
a number of other organizations including 
PricewaterhouseCoopers, so I was pretty ex-
perienced already.  Similarly I hired Rose Ann 
about six months after I joined Infoway and 
she also had experience in establishing 
a PMO in a much larger company, a major na-
tional Canadian retailer.  So, yes, we did it 
ourselves. 

How would you describe the main value 
your PMO provides to the organization?

Jane Holden: I think we bring value to sev-
eral areas of the organization but especially 
to the senior management. By having a pro-
cess framework in place, we increase the 
likelihood that our investments will be suc-
cessful.  Our framework has  built in enough 
structure and due diligence at the beginning 
of the project lifecycle that we only let really 
qualified projects get through that filter. So 
we’ve had very few project cancellations.  
Even on a project that was qualified, if the 

risk profile is not looking good and we need 
to take some corrective action, our reports 
and our processes flag that very early to 
senior management and allow them time to 
take action.

During your presentation I’ve seen that 
you show us some data comparing your 
project results to the results in the 
health care industry and in IT generally, 
and it seems that your performance is 
pretty good.  What do you think is the 
main factor for this success?

Jane Holden: I think there are a lot of factors. 
One is our due diligence process which has 
very clear requirements about what consti-
tutes an acceptable project for investment. 
We are careful to make sure that we only 
invest in projects that have really solid foun-
dations. We also have detailed investment 
program strategies which have to be ap-
proved by our Board of Directors, so we’ve 
done a lot of research ahead of time to un-
derstand what are the right investments for 
us. So we are not approving one-o� projects 
- all our projects are part of a unified program 
approach. Another factor in our success is 
our responsibility to be very transparent.  Be-
cause we are publicly funded, we have to be 
transparent and accountable, and we are 
subject to many audits.   We also receive 
something called access to information re-
quests. I don’t know if you have this in 
Poland, but we certainly do in Canada, where 
any member of the public can file a request 
to ask for information about us.  So we know 
that we have a lot of eyes looking at us, so 

we make sure that we are very careful about 
what we decide to invest in. 

So, could you tell us some best prac-
tices in implementing your PMO for 
Polish project managers and PMO sta�. 

Jane Holden: The top one is senior manage-
ment support. You must have at least one 
and preferably all of the senior management 
team who are strong believers in the PMO 
and are willing to put some of their personal 
credibility on the line to visibly and vocally 
support the PMO. If you don’t have the sup-
port of at least one influential person in the 
senior management team, you need to stop 
until you get that. And the way you get that 
is to figure out, as a PMO director, how can 
the PMO help that individual be more suc-
cessful. And if you are able to achieve that, 
what will happen is that individual’s peers at 
the senior management table will want to 
leverage the PMO’s help as well. Of course, 
as I said earlier, we were lucky that we didn’t 
have that challenge at Infoway, because all 
the senior management team had already 
accepted the need for a PMO.

Second, I think, is to have an advisory group 
of your stakeholders. You don’t want to be 
the group that sits in the corner somewhere, 
magically inventing all of these tools and 
processes and then just imposing them on 
the project managers. That will never work. 
You want to create an environment, where 
the project managers and the other a�ected 
stakeholders, such as people in your Finance 
department, your IT department, and others 
in your organization, are part of the defini-
tion of the solution as well.

The third is the technology. Have the right 
technology but don’t get too much, don’t 
get too little, but most of all don’t imple-
ment it until you have got your processes 
figured out. A lot of organizations make 
a mistake. They think ‘I do not have good 
project management so I’m just going to buy 
a tool and that will solve my problem’. It 
does not work. You have to have the pro-
cesses first. Rose Ann talked about how we 
were able to do the first phase of our project 
portfolio management solution implemen-
tation very quickly – just three months from 
solution acquisition to going live. She and 
her team worked extremely hard to make 
that happen, but a big factor was that they 
were able to incorporate the processes that 
the teams were already using, were already 
comfortable with and we incorporated them 
in the new system. So we minimized the 
extent of the change for them. It was very 
successful.

Now you are the PMO of the Year, con-
gratulations once again. So how did you 
happen to take part in the contest? 
Who came up with an idea?

Rose Ann Radosevic: A few years ago we 
were really at the point in our PMO maturity 
where we wanted to be more of a partner 
within the organization. We had reached 
a number of expectations in terms of the 
processes and the technology and wanted 
to see what more we could contribute to the 
organization.  We thought it would be good 
to get external visibility for Infoway for the 
work we were doing, so we looked at the 
idea of the PMO of The Year and also the 
Project of The Year. We considered a couple 
of those award processes through PMI. As 
I mentioned during our presentation, we are 
a PMI Registered Education Provider and our 
team includes a number of PMP-certified 
people, so we do follow the PMI framework 
quite extensively. We basically decided that 
we were pretty proud of our PMO, we think 
it is terrific and we were getting a lot of 
positive feedback both internally and exter-
nally so we thought why not give it a try?  
So, as a team, we pulled together the appli-
cation leveraging our people, processes and 
technologies as enablers, and here we are 
today.

You’ve shown us your way to become 
the best in PMO.  What do you think 
was the biggest obstacle in your way to 
become the PMO of The Year?

Rose Ann Radosevic: I would say the big-
gest challenge we probably had was related 
to the fact that we do have very senior pro-
ject managers at Infoway and in general it is 
very mature organization in terms of the 
people so, even though we had senior man-
agement support, we absolutely had to 
prove our value. This is typical for any or-
ganization and it is not just the initial imple-
mentation but sustaining it throughout. So, 
it’s a matter of coming up with ideas to 
evolve to stay current with the business’s 
needs.  Our processes need to adjust, the 
technology needs to adjust. I think it is not a 
case of sitting down and saying ‘OK, we fin-
ished, we did it’, but rather looking forward 
and saying ‘OK, what we can do in the next 
year to that would make a di�erence’. That 
is probably the biggest area that we looked 
at.

The interview conducted by Szymon Pawłowski 
(TenStep Polska) during PMO Symposium 2013, 
November 13-15th, San Diego
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Katarzyna Janas

Co nas kręci, co nas... motywuje?

REISS MOTIVATION PROFILE®  - zaawan-
sowane podejście do motywacji, znane ze 
świata profesjonalnego sportu i  biznesu 
już w Polsce.

Wyobraź sobie, że jesteś trenerem. Twoja dru-
żyna po dobrej grze w pierwszej połowie prze-
grywa do przerwy 0:1. Są jeszcze szanse, żeby 
wygrać mecz, więc zastanawiasz się jak zmo-
tywować zespół. Po krótkiej odprawie mery-
torycznej zaczynasz przemowę motywującą: 
Panowie, druga połowa będzie prawdziwą 
próbą waszego charakteru….

Właśnie popełniłeś jeden z najczęściej spoty-
kanych błędów, który polega na tym, że tech-
niki motywacyjne wybierane przez trenerów 
w sporcie czy menedżerów w biznesie adreso-
wane są do potrzeb nie trenowanych, 
a samego trenera.  

„Z moich badań wynika, że „charakter” nie jest 
ważny dla grupy społecznej zawodowych 
sportowców. Jest to jedna z grup najsilniej zo-
rientowanych na rodzinę” – mówi profesor 
Steven Reiss, autor metody profilowania mo-
tywacyjnego Reiss Motivation Profile® 

To, co powinien zatem powiedzieć trener, 
żeby zmotywować swój zespół to:  Panowie 
dzieciaki z naszego miasta na was patrzą. Udo-
wodnijcie, że zasługujecie na ich podziw.

Ten dosyć prosty przykład pokazuje jak 
ważnym etapem w sztuce motywowania jest 
poznanie wartości i motywatorów ludzi, 
z którymi pracujemy. Postępowanie zgodnie      

z potrzebami zespołu jest dla niego motywu-
jące, a apelowanie do wartości, które nie są 
dla niego ważne, odebrane zostanie jako in-
doktrynacja i spowoduje naturalny mecha-
nizm zamknięcia na nią. 

Patrzymy na świat przez pryzmat osobistych 
doświadczeń. Jest to tak silne, że trudno nam 
zdać sobie sprawę z tego, jak rozległa jest 
skala indywidualności. Trudno nam zrozumieć, 
że ktoś może wybierać wartości albo dążenia, 
które nam kojarzą się negatywnie. Zdumiewa-
my się, jeśli ktoś nie podziela naszych warto-
ści. To dlatego mamy skłonność do utrzymy-
wania relacji z ludźmi podobnymi do nas i od-
suwania się od ludzi, którzy są od nas inni. Zja-
wisko to Reiss nazwał Self Hugging. 

Nowe podejście do motywacji
„Większość  uważa, że motywacja to rodzaj 
energii i jeżeli chcemy kogoś zmotywować 
należy być “energetycznym”. Tymczasem 
z moich badań wynika, że motywacja jest od-
zwierciedleniem wartości, które wyznajemy” - 
kontynuuje Steven Reiss. „Nasze podejście do 
motywowania polega na tym, że pomagamy 
odkryć wartości, jakimi w życiu kierują się po-
szczególni ludzie oraz pomagamy im podejmo-
wać decyzje zgodne z tymi wartościami. Jeżeli 
masz pracę, która jest zgodna z twoimi moty-
watorami, będziesz naturalnie zmotywowany 
i będzie ci ona sprawiała więcej radości”– 
kończy Reiss.

16 uniwersalnych wartości
Swoje prace nad motywacją Reiss rozpoczął 
od zdefiniowania uniwersalnych motywato-
rów. Jako jedyny badacz motywacji przepro-
wadził dużej skali badania empiryczne, w któ-
rych zapytał  tysiące respondentów z czterech 
kontynentów, czego pragną w życiu i co jest 
dla nich motywujące. W wyniku analizy lin-
gwistycznej i zastosowania metod staty-
stycznych oraz  poprzez grupowanie potrzeb 
skorelowanych ze sobą, otrzymał listę 16 uni-
wersalnych potrzeb, które motywują do dzia-
łania i określają osobowość człowieka. Są to: 
władza, niezależność, ciekawość, uznanie, 
honor, idealizm, porządek, rodzina, kontakty 
społeczne, rewanż, piękno, aktywność fizycz-
na, jedzenie i spokój.

Jest to lista naukowo potwierdzonych uni-
wersalnych potrzeb człowieka. Reiss wierzy, 
że każde ludzkie pragnienie i postępowanie da 
się wytłumaczyć kombinacją tych motywato-
rów.

Reiss Motivation Profile – to twoja 
perspektywa

Uniwersalność potrzeb oznacza, że motywują 
one wszystkich ludzi. Każdy z nas w większym 
lub mniejszym stopniu jest motywowany 
przez wszystkie szesnaście motywatorów.  Do 
pomiaru  natężenia poszczególnych motywa-
torów (tego jaki priorytet nadaje im jednostka) 
opracowany został profil motywacyjny Reissa. 
Osoba, która chce poznać własny profil moty-
wacyjny wypełnia kwestionariusz, składający 
się ze 128 pytań.  Wskazuje on, które wartości 
są kluczowe dla danej osoby, a które nie są dla 
niej ważne. Wyniki w metodzie Reissa są 

obiektywne (w przeciwieństwie np. do metod 
określania motywacji polegających na obser-
wacji kierowniczej) oraz porównane są do 
“norm”, czyli wyników średnich uzyskanych 
przez “populację”. To z kolei pozwala zrozu-
mieć w jaki sposób motywatory respondenta 
wyróżniają go, pozwala w dużym stopniu 
przewidzieć  jego postawę życiową oraz 
pomaga tłumaczyć postępowanie.

Reiss Motivation Profile – w Polsce
Reiss Motivation Profile znajduje zastosowa-
nie wszędzie tam, gdzie znajomość zaawan-
sowanych procesów motywacyjnych jest klu-
czowym czynnikiem sukcesu.

W Polsce metoda jest obecna od ubiegłego 
roku. Niedawno wybrane punkty dealerskie 
wiodącej marki motoryzacyjnej wzięły udział 
w programie coachingowym opartym o meto-
dykę profesora Stevena Reiss’a. Funkcjonowa-
nie zespołów handlowych w branży motory-
zacyjnej wiąże się z koniecznością pracy 
w warunkach silnej konkurencji cenowej, 
pracy pod rygorem standardów jakościowych 
i proceduralnych importera, pracy związanej 
z przetwarzaniem dużej ilości szybko zmienia-
jącej się informacji na temat oferty produkto-
wej  i finansowej. Dodatkową presję wytwa-
rzają klienci, którzy jak na każdym rynku, mają 
nieustannie rosnące wymagania. Program 
został wprowadzony po to, aby pomóc pra-
cownikom zespołów handlowych lepiej komu-
nikować się w tym dynamicznym środowisku,  
a szefom zespołów sprzedażowych świadomie 

kształtować politykę motywacyjną.

W jednym z punktów dealerskich wartością 
charakterystyczną okazał się „honor”. Osoby 
mające wysoką wartość tego motywatora 
bardziej niż przeciętnie cenią sobie życie 
zgodnie z zasadami, moralność, dotrzymywa-
nie obietnic oraz postępowanie zgodnie z re-
gułami, nawet kosztem osiągnięcia osobiste-
go celu. Są również bardziej niż przeciętnie 
wrażliwe na argumentację dotyczącą zaufania 
czy bycia lojalnym.

Szef działu sprzedaży postanowił budować 
politykę jakościową w oparciu o tę wartość. 
“What we promise is what you get (otrzymasz 
to, co Ci obiecamy), niby stary i nieco wy-
świechtany slogan, ale gdy rzeczywiście od-
zwierciedla wartości zespołu, nabiera blasku, 
motywuje i wyróżnia” - mówi Emil Skoniecz-
ka, Dyrektor Sprzedaży punktu dealerskiego 
Bednarek.  

„Program motywacyjny oparty o metodę pro-
fesora Reiss’a  doskonale wpisał się w filozofię 
naszej marki, której jedną z kluczowych war-
tości jest innowacyjność. Cieszę się, że po-
szukujemy coraz to nowych sposobów, żeby 
wyróżniać się na niełatwym rynku. Gdy tylko 
usłyszałem, że Reiss Profile wykorzystywany 
był przez takich szefów zespołów jak Jürgen 
Klopp  czy Mirko Slomka  z piłkarskiej Budne-
sligi, to już byłem ciekawy, na czym to 
wszystko polega.  Teraz udało mi się jeszcze 
lepiej poznać mój zespół. To zadziwiające cza-
sami, jak mało wiemy o osobach, z którymi 
pracujemy od lat. Reiss Motivation Profile to 

narzędzie do świadomego zarządzania i moty-
wowania” – kontynuuje Emil Skonieczka.

Reiss Motivation Profile – 
w zespołach projektowych

Rola kierownika projektu często polega na 
koordynacji pracy interdyscyplinarnych ze-
społów.  Jedną z kluczowych trudności jest 
to, że mamy do czynienia z osobami, które 
bezpośrednio nam nie podlegają. Odpada więc 
środek „motywacyjny” w postaci wydawania 
„poleceń służbowych”, a gdy raz lub drugi po-
skarżymy się do sponsora projektu na naszego 
kooperanta to mamy gotową „wojenkę” i we-
wnętrznego wroga. Motywujemy zatem  
ludzi, którzy mogą, ale nie muszą nam pomóc. 
Dzięki profilowi motywacyjnemu Reissa 
możemy poznać motywację głównych inte-
resariuszy projektu oraz  dowiedzieć się na 
jaką argumentację będą otwarci i co zrobić, 
żeby pozyskać ich „serca” dla projektu.

A może zamiast kolejnego wypadu na kręgle 
czy paintball warto poświęcić trochę czasu 
i lepiej poznać siebie i ludzi z którymi pracu-
jesz...
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REISS MOTIVATION PROFILE®  - zaawan-
sowane podejście do motywacji, znane ze 
świata profesjonalnego sportu i  biznesu 
już w Polsce.

Wyobraź sobie, że jesteś trenerem. Twoja dru-
żyna po dobrej grze w pierwszej połowie prze-
grywa do przerwy 0:1. Są jeszcze szanse, żeby 
wygrać mecz, więc zastanawiasz się jak zmo-
tywować zespół. Po krótkiej odprawie mery-
torycznej zaczynasz przemowę motywującą: 
Panowie, druga połowa będzie prawdziwą 
próbą waszego charakteru….

Właśnie popełniłeś jeden z najczęściej spoty-
kanych błędów, który polega na tym, że tech-
niki motywacyjne wybierane przez trenerów 
w sporcie czy menedżerów w biznesie adreso-
wane są do potrzeb nie trenowanych, 
a samego trenera.  

„Z moich badań wynika, że „charakter” nie jest 
ważny dla grupy społecznej zawodowych 
sportowców. Jest to jedna z grup najsilniej zo-
rientowanych na rodzinę” – mówi profesor 
Steven Reiss, autor metody profilowania mo-
tywacyjnego Reiss Motivation Profile® 

To, co powinien zatem powiedzieć trener, 
żeby zmotywować swój zespół to:  Panowie 
dzieciaki z naszego miasta na was patrzą. Udo-
wodnijcie, że zasługujecie na ich podziw.

Ten dosyć prosty przykład pokazuje jak 
ważnym etapem w sztuce motywowania jest 
poznanie wartości i motywatorów ludzi, 
z którymi pracujemy. Postępowanie zgodnie      

z potrzebami zespołu jest dla niego motywu-
jące, a apelowanie do wartości, które nie są 
dla niego ważne, odebrane zostanie jako in-
doktrynacja i spowoduje naturalny mecha-
nizm zamknięcia na nią. 

Patrzymy na świat przez pryzmat osobistych 
doświadczeń. Jest to tak silne, że trudno nam 
zdać sobie sprawę z tego, jak rozległa jest 
skala indywidualności. Trudno nam zrozumieć, 
że ktoś może wybierać wartości albo dążenia, 
które nam kojarzą się negatywnie. Zdumiewa-
my się, jeśli ktoś nie podziela naszych warto-
ści. To dlatego mamy skłonność do utrzymy-
wania relacji z ludźmi podobnymi do nas i od-
suwania się od ludzi, którzy są od nas inni. Zja-
wisko to Reiss nazwał Self Hugging. 

Nowe podejście do motywacji
„Większość  uważa, że motywacja to rodzaj 
energii i jeżeli chcemy kogoś zmotywować 
należy być “energetycznym”. Tymczasem 
z moich badań wynika, że motywacja jest od-
zwierciedleniem wartości, które wyznajemy” - 
kontynuuje Steven Reiss. „Nasze podejście do 
motywowania polega na tym, że pomagamy 
odkryć wartości, jakimi w życiu kierują się po-
szczególni ludzie oraz pomagamy im podejmo-
wać decyzje zgodne z tymi wartościami. Jeżeli 
masz pracę, która jest zgodna z twoimi moty-
watorami, będziesz naturalnie zmotywowany 
i będzie ci ona sprawiała więcej radości”– 
kończy Reiss.

16 uniwersalnych wartości
Swoje prace nad motywacją Reiss rozpoczął 
od zdefiniowania uniwersalnych motywato-
rów. Jako jedyny badacz motywacji przepro-
wadził dużej skali badania empiryczne, w któ-
rych zapytał  tysiące respondentów z czterech 
kontynentów, czego pragną w życiu i co jest 
dla nich motywujące. W wyniku analizy lin-
gwistycznej i zastosowania metod staty-
stycznych oraz  poprzez grupowanie potrzeb 
skorelowanych ze sobą, otrzymał listę 16 uni-
wersalnych potrzeb, które motywują do dzia-
łania i określają osobowość człowieka. Są to: 
władza, niezależność, ciekawość, uznanie, 
honor, idealizm, porządek, rodzina, kontakty 
społeczne, rewanż, piękno, aktywność fizycz-
na, jedzenie i spokój.

Jest to lista naukowo potwierdzonych uni-
wersalnych potrzeb człowieka. Reiss wierzy, 
że każde ludzkie pragnienie i postępowanie da 
się wytłumaczyć kombinacją tych motywato-
rów.

Reiss Motivation Profile – to twoja 
perspektywa

Uniwersalność potrzeb oznacza, że motywują 
one wszystkich ludzi. Każdy z nas w większym 
lub mniejszym stopniu jest motywowany 
przez wszystkie szesnaście motywatorów.  Do 
pomiaru  natężenia poszczególnych motywa-
torów (tego jaki priorytet nadaje im jednostka) 
opracowany został profil motywacyjny Reissa. 
Osoba, która chce poznać własny profil moty-
wacyjny wypełnia kwestionariusz, składający 
się ze 128 pytań.  Wskazuje on, które wartości 
są kluczowe dla danej osoby, a które nie są dla 
niej ważne. Wyniki w metodzie Reissa są 

obiektywne (w przeciwieństwie np. do metod 
określania motywacji polegających na obser-
wacji kierowniczej) oraz porównane są do 
“norm”, czyli wyników średnich uzyskanych 
przez “populację”. To z kolei pozwala zrozu-
mieć w jaki sposób motywatory respondenta 
wyróżniają go, pozwala w dużym stopniu 
przewidzieć  jego postawę życiową oraz 
pomaga tłumaczyć postępowanie.

Reiss Motivation Profile – w Polsce
Reiss Motivation Profile znajduje zastosowa-
nie wszędzie tam, gdzie znajomość zaawan-
sowanych procesów motywacyjnych jest klu-
czowym czynnikiem sukcesu.

W Polsce metoda jest obecna od ubiegłego 
roku. Niedawno wybrane punkty dealerskie 
wiodącej marki motoryzacyjnej wzięły udział 
w programie coachingowym opartym o meto-
dykę profesora Stevena Reiss’a. Funkcjonowa-
nie zespołów handlowych w branży motory-
zacyjnej wiąże się z koniecznością pracy 
w warunkach silnej konkurencji cenowej, 
pracy pod rygorem standardów jakościowych 
i proceduralnych importera, pracy związanej 
z przetwarzaniem dużej ilości szybko zmienia-
jącej się informacji na temat oferty produkto-
wej  i finansowej. Dodatkową presję wytwa-
rzają klienci, którzy jak na każdym rynku, mają 
nieustannie rosnące wymagania. Program 
został wprowadzony po to, aby pomóc pra-
cownikom zespołów handlowych lepiej komu-
nikować się w tym dynamicznym środowisku,  
a szefom zespołów sprzedażowych świadomie 

kształtować politykę motywacyjną.

W jednym z punktów dealerskich wartością 
charakterystyczną okazał się „honor”. Osoby 
mające wysoką wartość tego motywatora 
bardziej niż przeciętnie cenią sobie życie 
zgodnie z zasadami, moralność, dotrzymywa-
nie obietnic oraz postępowanie zgodnie z re-
gułami, nawet kosztem osiągnięcia osobiste-
go celu. Są również bardziej niż przeciętnie 
wrażliwe na argumentację dotyczącą zaufania 
czy bycia lojalnym.

Szef działu sprzedaży postanowił budować 
politykę jakościową w oparciu o tę wartość. 
“What we promise is what you get (otrzymasz 
to, co Ci obiecamy), niby stary i nieco wy-
świechtany slogan, ale gdy rzeczywiście od-
zwierciedla wartości zespołu, nabiera blasku, 
motywuje i wyróżnia” - mówi Emil Skoniecz-
ka, Dyrektor Sprzedaży punktu dealerskiego 
Bednarek.  

„Program motywacyjny oparty o metodę pro-
fesora Reiss’a  doskonale wpisał się w filozofię 
naszej marki, której jedną z kluczowych war-
tości jest innowacyjność. Cieszę się, że po-
szukujemy coraz to nowych sposobów, żeby 
wyróżniać się na niełatwym rynku. Gdy tylko 
usłyszałem, że Reiss Profile wykorzystywany 
był przez takich szefów zespołów jak Jürgen 
Klopp  czy Mirko Slomka  z piłkarskiej Budne-
sligi, to już byłem ciekawy, na czym to 
wszystko polega.  Teraz udało mi się jeszcze 
lepiej poznać mój zespół. To zadziwiające cza-
sami, jak mało wiemy o osobach, z którymi 
pracujemy od lat. Reiss Motivation Profile to 

Profesor Steven Reiss -
autor RMP®
Profesor Steven Reiss studiował na 
prestiżowych uczelniach Dartmouth 
College, Yale University oraz Harvard 
Medical School. Do 2009 r. był 
profesorem w katedrze Psychologii 
i Psychiatrii na Uniwersytecie 
Stanowym w Ohio oraz dyrektorem 
w Centrum im. Herschela W. Nisonger’a.
Jego prace z dziedziny psychologii 
i psychiatrii były wielokrotnie 
nagradzane przez amerykańskie 
stowarzyszenia branżowe. Obecnie, jak 
wynika z Social Science Citation Index 
jest jednym najczęściej cytowanych 
psychologów w Stanach Zjednoczonych.  
Jego prace przetłumaczone zostały na 
większość języków europejskich, 
a obecnie popularność zyskują w Azji.
Jest autorem Reiss Motivation Profile ® 
-metody indywidualnego  profilowania 
motywacyjnego, która wykorzystywana 
jest przez  międzynarodową sieć 
konsultantów. W Polsce metodyka 
popularyzowana jest przez ID Reiss 
Motivation Profile Polska. 
www.reissprofile.pl

Katarzyna Janas
Coach, trener biznesu, Reiss Profile 
Master.  Współzałożycielka Instytutu 
Reiss Motivation Profile Polska.  
Prowadziła projekty coachingowe 
i doradcze dla niemieckich marek 
motoryzacyjnych. Współwłaścicielka 
firmy informatycznej VOWOS.

narzędzie do świadomego zarządzania i moty-
wowania” – kontynuuje Emil Skonieczka.

Reiss Motivation Profile – 
w zespołach projektowych

Rola kierownika projektu często polega na 
koordynacji pracy interdyscyplinarnych ze-
społów.  Jedną z kluczowych trudności jest 
to, że mamy do czynienia z osobami, które 
bezpośrednio nam nie podlegają. Odpada więc 
środek „motywacyjny” w postaci wydawania 
„poleceń służbowych”, a gdy raz lub drugi po-
skarżymy się do sponsora projektu na naszego 
kooperanta to mamy gotową „wojenkę” i we-
wnętrznego wroga. Motywujemy zatem  
ludzi, którzy mogą, ale nie muszą nam pomóc. 
Dzięki profilowi motywacyjnemu Reissa 
możemy poznać motywację głównych inte-
resariuszy projektu oraz  dowiedzieć się na 
jaką argumentację będą otwarci i co zrobić, 
żeby pozyskać ich „serca” dla projektu.

A może zamiast kolejnego wypadu na kręgle 
czy paintball warto poświęcić trochę czasu 
i lepiej poznać siebie i ludzi z którymi pracu-
jesz...Przykładowy profil motywacyjny.

(Kolorystyka w profilu jest umowna. Kolor zielony oznacza wysoką wartość motywatora, 
a czerwony niską. Kolor żółty przewidziany jest dla neutralnych wartości.)
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Dr Jerzy Stawicki

Powrót do przeszłości: kanban 
reaktywacja

Chyba większość z nas doświadczyła w świe-
cie projektowym takich problemów, jak rozpo-
czynanie wielu projektów i zadań oraz ich nie-
kończenie w planowanym czasie, długie cykle 
realizacji, brak elastyczności wobec zmieniają-
cych się wymagań klientów, czy brak spraw-
nych mechanizmów doskonalenia firmy, pro-
cesów, czy projektów. Z drugiej strony obecne 
warunki biznesowe, z dużą złożonością, nie-
pewnością i zmiennością wymagają coraz 
większej zwinności biznesowej (business agili-
ty) i ciągłego doskonalenia. Jeden z kierunków 
odpowiedzi na te wyzwania i problemy to po-
dejście Kanban.

Od kilku lat Kanban jako metoda usprawniania 
i metoda realizacji zadań i projektów zdobywa 
popularność w obszarze IT. Wydawać by się 
mogło, że to „wynalazek” ostatnich lat. Dla 
mnie jest to jednak powrót do przeszłości. Pa-
miętam bowiem wdrożenie systemu ERP 
w latach 90-tych, a więc blisko 20 lat temu, 
w zakładach produkcyjnych dużego koncernu, 
gdzie do zarządzania przepływem produkcji sto-
sowaliśmy właśnie kanban. Kanban to system 
fizycznych kart wykorzystywanych w Toyota 
Production System (TPS) do zarządzania pro-
dukcją z wykorzystaniem zasady „pull”. 
Obecnie zarówno idea systemu „pull”, jak 
i same karty kanban znajdują zastosowanie 
w agileowym wytwarzaniu oprogramowania, jak 
i agile-owym zarządzaniu pracami i projektami. 

Kanban
Kanban ma 2 podstawowe znaczenia. Pierw-
sze to: tablica z kartami reprezentującymi za-
dania do wykonania. Drugie znaczenie - jako 
Metoda Kanban – to metoda zarządzania 
zmianami, precyzyjniej: metoda usprawniania 
procesu i/lub organizacji. Nie jest to natomiast 
cykl życia lub proces wytwarzania oprogramo-
wania lub zarządzania projektem. W praktyce 
Kanban to także metoda realizacji zbioru 
zadań i/lub prac projektowych, więc bardzo 
często utożsamiany jest  ze zbiorem reguł, czy 
zasad działania. Zanim jednak przedstawię te 
zasady koniecznie muszę powiedzieć o tzw. 
pryncypiach Metody Kanban, stanowiących 
„filozoficzną” podstawę tego podejścia.

Pryncypia Metody Kanban to:

Zacznij z tym co masz
Respektuj obecną sytuację
Zgoda na ciągłe ewolucyjne zmiany
Wsparcie przywództwa (ang. leadership) na 
wszystkich poziomach organizacji.

Natomiast zasady Metody Kanban-a to:

Wizualizacja
Limit (Ograniczenie) prac w toku (WIP: 
Work In Progress)
Zarządzanie przepływem (ang. flow)
Jasne i jednoznaczne reguły
Wprowadzenie pętli zwrotnej (ang. 
feedback)
Wspólne usprawnianie i ciągła ewolucja.

Co powyższe pryncypia i zasady oznaczają 
w praktyce? Przede wszystkim to, że Kanban 
jest ewolucyjną metodą usprawniania i wpro-
wadzania zmian i to, że punktem startowym 
jest odwzorowanie aktualnego procesu, a nie 
wymyślanie jakiegoś rozwiązania docelowego 
(czyli stanu „to-be”). Także, to że zmiana 
i usprawnianie jest procesem ciągłym, trudno 
więc mówić o „zakończeniu wdrożenia” 
Kanban. Spośród wcześniej wymienionych 
zasad najważniejsze są dwie. Są to wizualizacja, 
czyli po prostu pokazywanie, w możliwie pro-
stej i zrozumiałej dla wszystkich formie, maksy-
malnie wielu informacji o stanie realizacji zbioru 
zadań. Druga to ograniczenie prac w toku, czyli 
określenie ile zadań (tj. właśnie prac w toku - 
WIP) może być maksymalnie realizowanych na 
danym etapie procesu. Stosowanie limitów 
WIP oznacza w praktyce bilansowanie możli-
wości realizacyjnych wykonawców z napływa-
jącym strumieniem zadań (zleceń).

Kanban w działaniu
Jak więc działa system Kanban, jak realizowa-
na jest zasada „pull” i co z ich stosowania 
wynika zarówno dla opisanych wcześniej pro-
blemów biznesowych, jak i dla pracowników 
i zespołów pracujących wg tej metody oraz dla 
menedżerów?

Najprościej Kanban w działaniu wyjaśnić przy 
pomocy powyższego rysunku prezentującego 
tzw. tablicę kanbanową (Rysunek 1).

Po pierwsze pokazuje on aktualną wersję prze-
biegu procesu: od backlogu (zbioru zadań do 
realizacji), poprzez development, testowanie 
i deployment (wdrożenie). Aktualną, gdyż 
nieco wcześniej mogła ona wyglądać nieco 
inaczej, np. bez wyodrębnionej kolumny 
„Done” w Developmencie, dodanej przez 
zespół jako usprawnienie pozwalające na pre-

cyzyjne zidentyfikowanie już zakończonych 
zadań developerskich. Aktualną, gdyż należy 
spodziewać się, że ulegnie ona w niedalekiej 
przyszłości kolejnym zmianom – usprawnie-
niom. W praktyce stosowania podejścia 
Kanban jest tak, że jeśli tablica kanbanowa nie 
ulega zmianie przez 2-3 miesiące, oznacza to, 
że z pewnością coś jest nie tak z zespołem, 
który przez ten czas nie zidentyfikował i nie 
dokonał żadnych usprawnień procesu.

Na rysunku widać także limity WIP określone 
dla poszczególnych faz procesu, np. limit 
3 zadań dla developmentu. Limit ten oznacza, 
że zespół – w tym przypadku programistów - 
może pracować nad maksymalnie 3-ma zada-
niami. Określenie poziomu limitu jest dla 
Kanban bardzo istotne, wykracza jednak poza 
ramy tego krótkiego artykułu. Limit WIP jest 
też ściśle powiązany z zasadą „pull” (po polsku 
„system ssący” prac, co brzmi zdecydowanie 
gorzej, niż angielski termin „pull”).Pull oznacza 
bowiem, że praca jest „zasysana/zaciągana” 
(ang. pull) do danej fazy procesu, np. do testo-
wania, czy developmentu w omawianym przy-
kładzie, wtedy, gdy zespół ma możliwości reali-
zacji tej pracy (tego zadania), tj. gdy liczba re-
alizowanych zadań jest mniejsza niż limit WIP. 
W przykładzie na rysunku najpierw Deploy-
ment może zrobić pull zadania przetestowane-
go (znajdującego się w kolumnie Done w Te-
sting). Wtedy zespół testerów będzie miał 
możliwości realizacyjne (liczba zadań w Testing 
będzie 1, przy limicie WIP równym 2) i zrobi pull 
zadania zrobionego przez deweloperów (znaj-
dującego się w kolumnie Done w Develop-
ment). Taki pull będzie następnie kontynuowa-
ny przez deweloperów w odniesieniu do zadań 
znajdujących się w kolumnie „To Do”. Limit 
WIP i zasada pull umożliwiają więc z jednej 
strony zbilansowanie możliwości realizacyj-
nych z kolejką zadań (popytem na prace), z dru-
giej zaś eliminują znany nam wszystkim z prak-
tyki projektowej mechanizm push, czyli „wpy-
chania” - najczęściej przez menedżerów – 
zadań do zespołu ponad jego możliwości reali-
zacyjne. A takie „wpychanie” skutkuje – co 
z pewnością większość z nas doświadczyła 
bezpośrednio -  wielozadaniowością, wydłuże-
niem czasu realizacji zadań i projektów, jak 
i stresem i obniżeniem zadowolenia z pracy.

Tablica kanbanowa na rysunku daje też szereg 

dodatkowych informacji. Bezpośrednio widać 
kto realizuje poszczególne zadania („ludziki” 
i inicjały) oraz z którymi zadaniami wykonawcy 
mają problemy (czerwone karteczki przycze-
pione do kart kanbanowych). Bezpośrednio 
widać też listę zadań do zrobienia (zawartość 
kolumny backlog), jak i zadania zrealizowane. 
Razem wraz z informacjami w środkowej 
części tablicy kanbanowej mamy więc wizuali-
zację stanu projektu w danym momencie - 
1-szą zasadę Kanban w praktyce. Natomiast 
pod poszczególnymi kolumnami – etapami 
procesu - często przyczepia się inne karteczki, 
opisujące zasady realizacji prac, np. informacje 
co zostało przyjęte w procesie jako definicja 
zakończenia zadania programistycznego.

Tablica kanbanowa daje też informacje o wą-
skich gardłach, zmusza do zastanowienia się 
nad cyklem napełniania (ang. replenishment) 
procesu realizacyjnego oraz nad cyklem wdra-
żania do produkcji zrealizowanych prac. Te za-
gadnienia wymagają jednak odrębnego artyku-
łu.

Na koniec warto postawić jeszcze jedno pyta-
nie: a gdzie w tym systemie jest management 
– kadra zarządzająca?

Moim zdaniem jedną z najważniejszych korzy-
ści Kanban jest to, że jego mechanizmy (opisa-
ne powyżej) sprzyjają zarówno samo-organiza-
cji zespołu, jak i wewnętrznej motywacji pra-
cowników, prowadząc w konsekwencji do 
stanu niemal idealnego z punktu widzenia me-
nedżerów, stanu w którym procesy „same się 
dzieją”, a produkty niemal „same są wytwarza-
ne”. System pracy Kanban kładzie bowiem 
nacisk na samoorganizujące się zespoły, 
dążące do ciągłego usprawniania i doskonale-
nia. Z drugiej jednak strony dzięki swojej trans-
parentności i stosowaniu kilku stosunkowo 
prostych narzędzi i mierników, jak Cumulative 
Flow Diagram (CFD), cykl realizacji (ang. lead 
time), efektywność przepływu (ang. flow e�-
ciency), czy poziom defektów menedżerowie 
mają przegląd sytuacji nt. realizacji projektu. 
Menedżerowie także mogą kształtować 
budowę systemu Kanban, np. uczestnicząc 
w określaniu limitów robót w toku, kształto-
waniu składu zespołu, przebiegu procesu, jak 
i zarządzając portfelem projektów firmy oraz 
relacjami z klientami.
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Korzyści biznesowe Kanban
Nadrzędna korzyść systemu Kanban to uzy-
skanie efektywnego, minimalizującego opór 
w organizacji mechanizmu wprowadzania 
zmian i ciągłego doskonalenia rozwiązań orga-
nizacyjnych, a tym samym i ich produktów.

Czego jeszcze można spodziewać się jako ko-
rzyści systemu Kanban? Praktyczne doświad-
czenia pokazują, że mogą to być: optymaliza-
cja istniejących procesów, wyższa jakość do-
starczanych produktów, poprawa przewidy-
walności cyklu realizacji zadań (ang. leadtime). 
Zwiększa się też satysfakcja pracowników 
z pracy, a dodatkowo Kanban stwarza „luz” – 
rezerwy czasowe, które mogą być wykorzysta-
ne przez pracowników jako czas na rozwój, 
kształcenie, czy po prostu doskonalenie roz-
wiązań w firmie oraz pomaganie współpra-
cownikom. Luz, czyli rezerwy, umożliwiają 
także lepsze reagowanie na zmieniające się 
warunki biznesu i nagłe zapytania i zgłoszenia 
prac. 

Z punktu widzenia menedżerów najważniejsze 
potencjalne korzyści Kanban to: zwiększona 
przewidywalność dostarczania rozwiązań 
i produktów, większa zwinność biznesowa 
(ang. business agility) oraz właściwy gover-
nance nad działaniami firmy.

Na zakończenie: Personal Kanban
I jeszcze jeden, trochę nietypowy aspekt oma-
wianego podejścia: tzw. Personal Kanban. Jest 
to obecnie niemal ruch związany ze stosowa-
niem filozofii i zasad Kanban do … poprawienia 
efektywności pracy na poziomie indywidual-
nym, do efektywniejszej pracy z wykorzysta-
niem np. tablic kanbanowych osobistych 
zadań i limitów prac w toku. Stosuję to podej-
ście do zarządzania niewielką firmą. To już 
jednak – jak mawiał R.Kipling – jest zupełnie 
inna historia.

TEMAT NUMERU
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Powrót do przeszłości: kanban 
reaktywacja

Chyba większość z nas doświadczyła w świe-
cie projektowym takich problemów, jak rozpo-
czynanie wielu projektów i zadań oraz ich nie-
kończenie w planowanym czasie, długie cykle 
realizacji, brak elastyczności wobec zmieniają-
cych się wymagań klientów, czy brak spraw-
nych mechanizmów doskonalenia firmy, pro-
cesów, czy projektów. Z drugiej strony obecne 
warunki biznesowe, z dużą złożonością, nie-
pewnością i zmiennością wymagają coraz 
większej zwinności biznesowej (business agili-
ty) i ciągłego doskonalenia. Jeden z kierunków 
odpowiedzi na te wyzwania i problemy to po-
dejście Kanban.

Od kilku lat Kanban jako metoda usprawniania 
i metoda realizacji zadań i projektów zdobywa 
popularność w obszarze IT. Wydawać by się 
mogło, że to „wynalazek” ostatnich lat. Dla 
mnie jest to jednak powrót do przeszłości. Pa-
miętam bowiem wdrożenie systemu ERP 
w latach 90-tych, a więc blisko 20 lat temu, 
w zakładach produkcyjnych dużego koncernu, 
gdzie do zarządzania przepływem produkcji sto-
sowaliśmy właśnie kanban. Kanban to system 
fizycznych kart wykorzystywanych w Toyota 
Production System (TPS) do zarządzania pro-
dukcją z wykorzystaniem zasady „pull”. 
Obecnie zarówno idea systemu „pull”, jak 
i same karty kanban znajdują zastosowanie 
w agileowym wytwarzaniu oprogramowania, jak 
i agile-owym zarządzaniu pracami i projektami. 

Kanban
Kanban ma 2 podstawowe znaczenia. Pierw-
sze to: tablica z kartami reprezentującymi za-
dania do wykonania. Drugie znaczenie - jako 
Metoda Kanban – to metoda zarządzania 
zmianami, precyzyjniej: metoda usprawniania 
procesu i/lub organizacji. Nie jest to natomiast 
cykl życia lub proces wytwarzania oprogramo-
wania lub zarządzania projektem. W praktyce 
Kanban to także metoda realizacji zbioru 
zadań i/lub prac projektowych, więc bardzo 
często utożsamiany jest  ze zbiorem reguł, czy 
zasad działania. Zanim jednak przedstawię te 
zasady koniecznie muszę powiedzieć o tzw. 
pryncypiach Metody Kanban, stanowiących 
„filozoficzną” podstawę tego podejścia.

Pryncypia Metody Kanban to:

Zacznij z tym co masz
Respektuj obecną sytuację
Zgoda na ciągłe ewolucyjne zmiany
Wsparcie przywództwa (ang. leadership) na 
wszystkich poziomach organizacji.

Natomiast zasady Metody Kanban-a to:

Wizualizacja
Limit (Ograniczenie) prac w toku (WIP: 
Work In Progress)
Zarządzanie przepływem (ang. flow)
Jasne i jednoznaczne reguły
Wprowadzenie pętli zwrotnej (ang. 
feedback)
Wspólne usprawnianie i ciągła ewolucja.

Co powyższe pryncypia i zasady oznaczają 
w praktyce? Przede wszystkim to, że Kanban 
jest ewolucyjną metodą usprawniania i wpro-
wadzania zmian i to, że punktem startowym 
jest odwzorowanie aktualnego procesu, a nie 
wymyślanie jakiegoś rozwiązania docelowego 
(czyli stanu „to-be”). Także, to że zmiana 
i usprawnianie jest procesem ciągłym, trudno 
więc mówić o „zakończeniu wdrożenia” 
Kanban. Spośród wcześniej wymienionych 
zasad najważniejsze są dwie. Są to wizualizacja, 
czyli po prostu pokazywanie, w możliwie pro-
stej i zrozumiałej dla wszystkich formie, maksy-
malnie wielu informacji o stanie realizacji zbioru 
zadań. Druga to ograniczenie prac w toku, czyli 
określenie ile zadań (tj. właśnie prac w toku - 
WIP) może być maksymalnie realizowanych na 
danym etapie procesu. Stosowanie limitów 
WIP oznacza w praktyce bilansowanie możli-
wości realizacyjnych wykonawców z napływa-
jącym strumieniem zadań (zleceń).

Kanban w działaniu
Jak więc działa system Kanban, jak realizowa-
na jest zasada „pull” i co z ich stosowania 
wynika zarówno dla opisanych wcześniej pro-
blemów biznesowych, jak i dla pracowników 
i zespołów pracujących wg tej metody oraz dla 
menedżerów?

Najprościej Kanban w działaniu wyjaśnić przy 
pomocy powyższego rysunku prezentującego 
tzw. tablicę kanbanową (Rysunek 1).

Po pierwsze pokazuje on aktualną wersję prze-
biegu procesu: od backlogu (zbioru zadań do 
realizacji), poprzez development, testowanie 
i deployment (wdrożenie). Aktualną, gdyż 
nieco wcześniej mogła ona wyglądać nieco 
inaczej, np. bez wyodrębnionej kolumny 
„Done” w Developmencie, dodanej przez 
zespół jako usprawnienie pozwalające na pre-

cyzyjne zidentyfikowanie już zakończonych 
zadań developerskich. Aktualną, gdyż należy 
spodziewać się, że ulegnie ona w niedalekiej 
przyszłości kolejnym zmianom – usprawnie-
niom. W praktyce stosowania podejścia 
Kanban jest tak, że jeśli tablica kanbanowa nie 
ulega zmianie przez 2-3 miesiące, oznacza to, 
że z pewnością coś jest nie tak z zespołem, 
który przez ten czas nie zidentyfikował i nie 
dokonał żadnych usprawnień procesu.

Na rysunku widać także limity WIP określone 
dla poszczególnych faz procesu, np. limit 
3 zadań dla developmentu. Limit ten oznacza, 
że zespół – w tym przypadku programistów - 
może pracować nad maksymalnie 3-ma zada-
niami. Określenie poziomu limitu jest dla 
Kanban bardzo istotne, wykracza jednak poza 
ramy tego krótkiego artykułu. Limit WIP jest 
też ściśle powiązany z zasadą „pull” (po polsku 
„system ssący” prac, co brzmi zdecydowanie 
gorzej, niż angielski termin „pull”).Pull oznacza 
bowiem, że praca jest „zasysana/zaciągana” 
(ang. pull) do danej fazy procesu, np. do testo-
wania, czy developmentu w omawianym przy-
kładzie, wtedy, gdy zespół ma możliwości reali-
zacji tej pracy (tego zadania), tj. gdy liczba re-
alizowanych zadań jest mniejsza niż limit WIP. 
W przykładzie na rysunku najpierw Deploy-
ment może zrobić pull zadania przetestowane-
go (znajdującego się w kolumnie Done w Te-
sting). Wtedy zespół testerów będzie miał 
możliwości realizacyjne (liczba zadań w Testing 
będzie 1, przy limicie WIP równym 2) i zrobi pull 
zadania zrobionego przez deweloperów (znaj-
dującego się w kolumnie Done w Develop-
ment). Taki pull będzie następnie kontynuowa-
ny przez deweloperów w odniesieniu do zadań 
znajdujących się w kolumnie „To Do”. Limit 
WIP i zasada pull umożliwiają więc z jednej 
strony zbilansowanie możliwości realizacyj-
nych z kolejką zadań (popytem na prace), z dru-
giej zaś eliminują znany nam wszystkim z prak-
tyki projektowej mechanizm push, czyli „wpy-
chania” - najczęściej przez menedżerów – 
zadań do zespołu ponad jego możliwości reali-
zacyjne. A takie „wpychanie” skutkuje – co 
z pewnością większość z nas doświadczyła 
bezpośrednio -  wielozadaniowością, wydłuże-
niem czasu realizacji zadań i projektów, jak 
i stresem i obniżeniem zadowolenia z pracy.

Tablica kanbanowa na rysunku daje też szereg 

dodatkowych informacji. Bezpośrednio widać 
kto realizuje poszczególne zadania („ludziki” 
i inicjały) oraz z którymi zadaniami wykonawcy 
mają problemy (czerwone karteczki przycze-
pione do kart kanbanowych). Bezpośrednio 
widać też listę zadań do zrobienia (zawartość 
kolumny backlog), jak i zadania zrealizowane. 
Razem wraz z informacjami w środkowej 
części tablicy kanbanowej mamy więc wizuali-
zację stanu projektu w danym momencie - 
1-szą zasadę Kanban w praktyce. Natomiast 
pod poszczególnymi kolumnami – etapami 
procesu - często przyczepia się inne karteczki, 
opisujące zasady realizacji prac, np. informacje 
co zostało przyjęte w procesie jako definicja 
zakończenia zadania programistycznego.

Tablica kanbanowa daje też informacje o wą-
skich gardłach, zmusza do zastanowienia się 
nad cyklem napełniania (ang. replenishment) 
procesu realizacyjnego oraz nad cyklem wdra-
żania do produkcji zrealizowanych prac. Te za-
gadnienia wymagają jednak odrębnego artyku-
łu.

Na koniec warto postawić jeszcze jedno pyta-
nie: a gdzie w tym systemie jest management 
– kadra zarządzająca?

Moim zdaniem jedną z najważniejszych korzy-
ści Kanban jest to, że jego mechanizmy (opisa-
ne powyżej) sprzyjają zarówno samo-organiza-
cji zespołu, jak i wewnętrznej motywacji pra-
cowników, prowadząc w konsekwencji do 
stanu niemal idealnego z punktu widzenia me-
nedżerów, stanu w którym procesy „same się 
dzieją”, a produkty niemal „same są wytwarza-
ne”. System pracy Kanban kładzie bowiem 
nacisk na samoorganizujące się zespoły, 
dążące do ciągłego usprawniania i doskonale-
nia. Z drugiej jednak strony dzięki swojej trans-
parentności i stosowaniu kilku stosunkowo 
prostych narzędzi i mierników, jak Cumulative 
Flow Diagram (CFD), cykl realizacji (ang. lead 
time), efektywność przepływu (ang. flow e�-
ciency), czy poziom defektów menedżerowie 
mają przegląd sytuacji nt. realizacji projektu. 
Menedżerowie także mogą kształtować 
budowę systemu Kanban, np. uczestnicząc 
w określaniu limitów robót w toku, kształto-
waniu składu zespołu, przebiegu procesu, jak 
i zarządzając portfelem projektów firmy oraz 
relacjami z klientami.

Korzyści biznesowe Kanban
Nadrzędna korzyść systemu Kanban to uzy-
skanie efektywnego, minimalizującego opór 
w organizacji mechanizmu wprowadzania 
zmian i ciągłego doskonalenia rozwiązań orga-
nizacyjnych, a tym samym i ich produktów.

Czego jeszcze można spodziewać się jako ko-
rzyści systemu Kanban? Praktyczne doświad-
czenia pokazują, że mogą to być: optymaliza-
cja istniejących procesów, wyższa jakość do-
starczanych produktów, poprawa przewidy-
walności cyklu realizacji zadań (ang. leadtime). 
Zwiększa się też satysfakcja pracowników 
z pracy, a dodatkowo Kanban stwarza „luz” – 
rezerwy czasowe, które mogą być wykorzysta-
ne przez pracowników jako czas na rozwój, 
kształcenie, czy po prostu doskonalenie roz-
wiązań w firmie oraz pomaganie współpra-
cownikom. Luz, czyli rezerwy, umożliwiają 
także lepsze reagowanie na zmieniające się 
warunki biznesu i nagłe zapytania i zgłoszenia 
prac. 

Z punktu widzenia menedżerów najważniejsze 
potencjalne korzyści Kanban to: zwiększona 
przewidywalność dostarczania rozwiązań 
i produktów, większa zwinność biznesowa 
(ang. business agility) oraz właściwy gover-
nance nad działaniami firmy.

Na zakończenie: Personal Kanban
I jeszcze jeden, trochę nietypowy aspekt oma-
wianego podejścia: tzw. Personal Kanban. Jest 
to obecnie niemal ruch związany ze stosowa-
niem filozofii i zasad Kanban do … poprawienia 
efektywności pracy na poziomie indywidual-
nym, do efektywniejszej pracy z wykorzysta-
niem np. tablic kanbanowych osobistych 
zadań i limitów prac w toku. Stosuję to podej-
ście do zarządzania niewielką firmą. To już 
jednak – jak mawiał R.Kipling – jest zupełnie 
inna historia.

Rysunek 1

Dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 20 letnim doświadcze-
niem praktycznym w zarządzaniu 
projektami, prowadzący od 2003 roku 
firmę konsultingowo – szkoleniową 
JS PROJECT. Specjalizuje się w zagadnie-
niach zarządzania projektami, programami 
i portfelem projektów, PMO. Fan 
praktycznego łączenia metod tradycyj-
nych, zwinnych, Lean i łańcucha 
krytycznego. Prowadzi autorskie szkolenia 
z zarządzania projektami. 
W okresie 1995–2003 pracował w SAP 
Polska, m.in. zarządzając projektami 
wdrożeniowymi systemu SAP, nadzorując 
projekty z poziomu komitetów sterują-
cych, a także kierując zespołami konsul-
tantów. Członek założyciel PMI Poland 
Charter. Posiadacz certyfikatów PMP®, 
Agile Project Management Practitioner, 
PRINCE2 Practitioner, Certified Project 
Manager (IPMA level C) oraz APICS.
Assesor Konkursu Projekt Roku 2010–2012 
PMI Poland Chapter, a take assessor IPMA 
Project Excellence Award (od 2005).
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Wywiad z Aleksandrą Skowron przeprowadził Grzegorz Mędrek

1. Olu, co trzeba zrobić żeby zostać wo-
lontariuszem Roku 2012 w PMI Poland 
Chapter?

Trzeba być bardzo zaangażowanym w działa-
nia PMI. Ja wybrałam sobie jeden projekt 
i spędziłam wiele czasu nad jego realizacją. 
Trzeba być wytrwałym i brać odpowiedzial-
ność za powierzone zadania.

Jako kierownik projektu English Summer 
Camp 2012 (ESC 2012) miałam okazję zaj-
mować się wszystkimi aspektami projektu, 
od kwestii związanych z budżetem, logisty-
ką, programem obozu po komunikację oraz 
zarządzanie zespołem. W edycji EWC 2013 
pełniłam funkcję Scrum Mastera w zespole 
odpowiedzialnym za komunikację i relacje 
z mediami. Podczas ESC 2013 wspierałam 
zespół odpowiedzialny za program obozu w 
roli Product Ownera. Podczas każdego obozu 
spędzam również czas razem z dziećmi pro-
wadząc zajęcia, między innymi z zarządzania 
projektami.

2. Dlaczego zdecydowałaś się zaanga-
żować w wolontariat w PMI?

Po raz pierwszy zaangażowałam się w działa-
nia PMI podczas projektu gdańskiego oddzia-
łu PMI English Summer Camp 2011. Pozna-
łam kierownika projektu tej edycji – Patrycję 

Bronk. Przekonała mnie do ESC - dołączyłam 
do zespołu w końcowej fazie przygotowań do 
obozu, brałam też udział w jego przebiegu. 
Zobaczyłam, że działania PMI Gdańsk Branch 
przynoszą realną korzyść lokalnej społeczno-
ści. Dzięki licznym wolontariuszom grupa 
trzydziestu dzieci z domów dziecka oraz 
rodzin zastępczych wyjechała na fantastycz-
ne wakacje. Rok później zostałam kierowni-
kiem projektu obozu English Summer Camp 
2012. Na początku motywacją była chęć zro-
bienia czegoś dobrego. Później pojawiła się 
chęć rozwoju. Od sześciu edycji udział 
w obozach dostarcza mi pozytywną energię.

3. Co dawało Ci  taką  satysfakcję z wo-
lontariatu?

W zespołach projektowych ESC/EWC panuje 
dobra, pełna energii atmosfera. Przed 
obozem wszyscy pracują  na to, żeby dwa ty-
godnie, które organizujemy dzieciom były dla 
nich jak najlepszymi wakacjami. Podczas 
wizyt u dzieci na obozie widzimy, że całe 
przygotowania miały sens. Kiedy najważniej-
si interesariusze – dzieci – dobrze się bawią 
na obozie, jest to bardzo satysfakcjonujące.  

Satysfakcje daje też rozwój. Dzięki zaanga-
żowaniu w obozy pierwszy raz zetknęłam się 
z metodyką zarządzania projektami oraz 
miałam okazję zastosować ją w praktyce. 

Bycie projekt managerem ESC 2012 było dla 
mnie wyzwaniem. 

4. Twoja przygoda z PMI zaczęła się trzy 
lata temu. Czy z perspektywy czasu po-
święciłabyś ponownie swój wolny czas, 
żeby się zaangażować? 

Zdecydowanie nie żałuje decyzji o zaangażo-
waniu się w projekty ESC/EWC. Dzięki udzia-
łowi w inicjatywie poznałam wielu wspania-
łych ludzi. Zaznajomiłam się z metodyką za-
rządzania projektami, którą wkrótce potwier-
dzę certyfikatem CAPM. Miałam pierwszą 
w życiu okazję zarządzać dużym zespołem. 
Była to okazja do rozwoju kompetencji mięk-
kich. W ostatnich dwóch edycjach pełniłam 
rolę product ownera w jednym z zespołów. 
Starałam się wspierać scrum mastera. Poza 
wieloma niepowtarzalnymi doświadczeniami 
wolontariat dał mi świadomość, że dzięki 
wspólnemu działaniu możemy coś zmieniać, 
wprowadzać jakąś wartość dodaną do na-
szych społeczności. 

5. Porozmawiajmy o Twoim projekcie. 
Jak dokładnie wyglądała praca nad Eng-
lish Summer Camp 2012?

Prace nad obozem zaczęliśmy od warsztatów 
z zarządzania projektami. Do obozu pozosta-
ły dwa miesiące, podczas których zespół po-
dzielony na trzy grupy miał dużo zadań do 
zrealizowania. Grupa komunikacyjna szukała 
wsparcia ze strony mediów oraz patronów 
honorowych. Zespół programowy miał za za-
danie ułożyć ciekawy program zajęć dla 
dzieci. Kolejna grupa była odpowiedzialna za 
dopełnienie wszystkich formalności. Obóz 

był prowadzony w metodyce agile. Mieliśmy 
stand up meetingi oraz podsumowanie i pla-
nowanie sprintów. Do czasu obozu wszystko 
udało nam się sprawnie załatwić. Obóz zle-
ciał szybko, i trzeba się było zabrać za reali-
zacje kolejnych zadań takich jak spotkanie 
lessons learned, spotkanie poobozowe dla 
dzieci, kadry oraz wolontariuszy i wycieczka 
dla nagrodzonych dzieci.

6. Projekty zawsze wiążą się z dużym 
ryzykiem, zmianami i wieloma wyzwa-
niami. Jak to wyglądało w przypadku 
Twojego projektu?

Wyzwań było sporo. Trzeba było się dosto-
sowywać do zmieniających się okoliczności, 
oraz radzić z problemami logistycznymi. 
Budżet był mocno ograniczony, potrzebna 
była kreatywność, aby stworzyć ciekawy 
program zajęć dla dzieci. Była to pierwsza 
wyjazdowa (na początku obozy odbywały się 
stacjonarnie w domach dziecka) edycja Eng-
lish Camp, która odbyła się w innym miej-
scu. Nie obyło się bez komplikacji z tym 
związanych. Większość ryzyk udało się zmi-
tygować dzięki zaangażowaniu zespołu pro-
jektowego. 

7. Wspomniałaś o interesariuszach. 
Wydaje się że w przypadku takiego typu 
projektu, mogą być oni wyłącznie przy-
chylni. Czy mam rację?  Jak wyglądała 
Twoja współpraca z interesariuszami 
projektu?

Pamiętam głównie wiele osób współtworzą-
cych ESC 2012: trzon zespołu projektowego: 
Agata Kowalska, Katarzyna Sempołowicz – 
Lipska, Barabara Heland, Anita Walasiewicz. 
Bardzo zaangażowane osoby, z pasją realizo-
wały szereg zadań. Również Małgorzata 
Kusyk wspierała mnie podczas całej realizacji 
projektu, i dzięki niej dużo się nauczyłam. 
Miałam też wspaniałą kierowniczkę obozu – 

Ewę Klewcow – która trzymała w garści co-
dziennie życie obozu. Pozytywny wpływ na 
przeprowadzenie programu obozu miał rów-
nież Kamil Gmerczyński. Dopisali sponsorzy, 
Thomson Reuters, PM Experts, Klub Rotary 
oraz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Wspar-
cie otrzymaliśmy również od Gminy Gniewi-
no. Udało nam się też zdobyć przychylność 
mediów. Wyzwaniem było przekonać intere-
sariuszy do współpracy. Jak już się udało to 
współpraca zazwyczaj układała się pomyśl-
nie.

Chciałabym tutaj tez podkreślić wpływ po-
stawy firmy, w której pracuje (Thomson Reu-
ters) na zaangażowanie pracowników w akcje 
charytatywne. Firma wspiera wolontariat, 
daje przestrzeń do organizacji wydarzeń 
o charakterze charytatywnym. Oprócz tego 
pracownicy dysponują dwoma dniami wolny-
mi do wykorzystania na wolontariat, co 
wspiera aktywność. Z drugiej strony buduje 
to też pozytywną wizje marki w oczach pra-
cowników i nie tylko. Chciałabym, żeby wo-
lontariat był wspierany przez większą ilość 
polskich firm. 

8. Twój projekt bez wątpienia zakończył 
się dużym sukcesem. A co dla Ciebie 
było największym osiągnięciem jako 
Project Managera?

Po ESC 2012 odbyło się w Kolibki Adventure 
Park spotkanie poobozowe, po którym ojciec 
zastępczy jednego z chłopców powiedział, że 
cieszy się, że organizujemy takie atrakcje dla 
dzieci, ponieważ na co dzień sytuacja mate-
rialna dużej rodziny nie pozwala im na zbyt 
wiele rozrywek. Cieszę się, że dzięki realizacji 
tego projektu dzieci, które na co dzień mają 
mniej możliwości mogą poszerzyć swoje ho-
ryzonty i zobaczyć, że warto pracować na 
swój sukces.
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9. Jak przekonałabyś czytelników Sterfy 
PMI do zaangażowania się w prace sto-
warzyszenia PMI w Polsce?

Wolontariat wymaga czasu oraz energii, ale 
ta energia często wraca, a poświęcony czas 
okazuje się dobrą inwestycją w rozwój. PMI 
daje możliwość sprawdzenia się na różnych 
polach oraz zdobycia cennego doświadczenia 
z dziedziny zarządzania projektami. Po drodze 
spotyka się wielu fantastycznych ludzi, 
a efektem współpracy z nimi może być coś 
dobrego.

Z Aleksandrą Skowron rozmawiał Grzegorz Mędrek,
Kierownik Projektu „Wolontariusz Roku 2012” 
w PMI Poland Chapter

Zapowiedź wywiadu
W ubiegłym roku po raz pierwszy Polski Od-
dział PMI przeprowadził konkurs „Wolonta-
riusz Roku 2012”, w którym główną nagrodą 
był bezpłatny udział w 8 Międzynarodowym 
Kongresie PMI Poland Chapter. Dla Zarządu 
Stowarzyszenia dużym wyzwaniem było wy-
branie jednego laureata konkursu spośród 
najbardziej zaangażowanych wolontariuszy 
z całej Polski. Na łamach Strefy PMI publiku-
jemy wywiad z Wolontariuszem Roku 2012 
w PMI Poland Chapter – Aleksandrą Skow-
ron, w którym opowiada o tym co udało jej 
się osiągnąć w PMI w 2012 roku oraz dlacze-
go warto działać w PMI.
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1. Olu, co trzeba zrobić żeby zostać wo-
lontariuszem Roku 2012 w PMI Poland 
Chapter?

Trzeba być bardzo zaangażowanym w działa-
nia PMI. Ja wybrałam sobie jeden projekt 
i spędziłam wiele czasu nad jego realizacją. 
Trzeba być wytrwałym i brać odpowiedzial-
ność za powierzone zadania.

Jako kierownik projektu English Summer 
Camp 2012 (ESC 2012) miałam okazję zaj-
mować się wszystkimi aspektami projektu, 
od kwestii związanych z budżetem, logisty-
ką, programem obozu po komunikację oraz 
zarządzanie zespołem. W edycji EWC 2013 
pełniłam funkcję Scrum Mastera w zespole 
odpowiedzialnym za komunikację i relacje 
z mediami. Podczas ESC 2013 wspierałam 
zespół odpowiedzialny za program obozu w 
roli Product Ownera. Podczas każdego obozu 
spędzam również czas razem z dziećmi pro-
wadząc zajęcia, między innymi z zarządzania 
projektami.

2. Dlaczego zdecydowałaś się zaanga-
żować w wolontariat w PMI?

Po raz pierwszy zaangażowałam się w działa-
nia PMI podczas projektu gdańskiego oddzia-
łu PMI English Summer Camp 2011. Pozna-
łam kierownika projektu tej edycji – Patrycję 

Bronk. Przekonała mnie do ESC - dołączyłam 
do zespołu w końcowej fazie przygotowań do 
obozu, brałam też udział w jego przebiegu. 
Zobaczyłam, że działania PMI Gdańsk Branch 
przynoszą realną korzyść lokalnej społeczno-
ści. Dzięki licznym wolontariuszom grupa 
trzydziestu dzieci z domów dziecka oraz 
rodzin zastępczych wyjechała na fantastycz-
ne wakacje. Rok później zostałam kierowni-
kiem projektu obozu English Summer Camp 
2012. Na początku motywacją była chęć zro-
bienia czegoś dobrego. Później pojawiła się 
chęć rozwoju. Od sześciu edycji udział 
w obozach dostarcza mi pozytywną energię.

3. Co dawało Ci  taką  satysfakcję z wo-
lontariatu?

W zespołach projektowych ESC/EWC panuje 
dobra, pełna energii atmosfera. Przed 
obozem wszyscy pracują  na to, żeby dwa ty-
godnie, które organizujemy dzieciom były dla 
nich jak najlepszymi wakacjami. Podczas 
wizyt u dzieci na obozie widzimy, że całe 
przygotowania miały sens. Kiedy najważniej-
si interesariusze – dzieci – dobrze się bawią 
na obozie, jest to bardzo satysfakcjonujące.  

Satysfakcje daje też rozwój. Dzięki zaanga-
żowaniu w obozy pierwszy raz zetknęłam się 
z metodyką zarządzania projektami oraz 
miałam okazję zastosować ją w praktyce. 

Bycie projekt managerem ESC 2012 było dla 
mnie wyzwaniem. 

4. Twoja przygoda z PMI zaczęła się trzy 
lata temu. Czy z perspektywy czasu po-
święciłabyś ponownie swój wolny czas, 
żeby się zaangażować? 

Zdecydowanie nie żałuje decyzji o zaangażo-
waniu się w projekty ESC/EWC. Dzięki udzia-
łowi w inicjatywie poznałam wielu wspania-
łych ludzi. Zaznajomiłam się z metodyką za-
rządzania projektami, którą wkrótce potwier-
dzę certyfikatem CAPM. Miałam pierwszą 
w życiu okazję zarządzać dużym zespołem. 
Była to okazja do rozwoju kompetencji mięk-
kich. W ostatnich dwóch edycjach pełniłam 
rolę product ownera w jednym z zespołów. 
Starałam się wspierać scrum mastera. Poza 
wieloma niepowtarzalnymi doświadczeniami 
wolontariat dał mi świadomość, że dzięki 
wspólnemu działaniu możemy coś zmieniać, 
wprowadzać jakąś wartość dodaną do na-
szych społeczności. 

5. Porozmawiajmy o Twoim projekcie. 
Jak dokładnie wyglądała praca nad Eng-
lish Summer Camp 2012?

Prace nad obozem zaczęliśmy od warsztatów 
z zarządzania projektami. Do obozu pozosta-
ły dwa miesiące, podczas których zespół po-
dzielony na trzy grupy miał dużo zadań do 
zrealizowania. Grupa komunikacyjna szukała 
wsparcia ze strony mediów oraz patronów 
honorowych. Zespół programowy miał za za-
danie ułożyć ciekawy program zajęć dla 
dzieci. Kolejna grupa była odpowiedzialna za 
dopełnienie wszystkich formalności. Obóz 

był prowadzony w metodyce agile. Mieliśmy 
stand up meetingi oraz podsumowanie i pla-
nowanie sprintów. Do czasu obozu wszystko 
udało nam się sprawnie załatwić. Obóz zle-
ciał szybko, i trzeba się było zabrać za reali-
zacje kolejnych zadań takich jak spotkanie 
lessons learned, spotkanie poobozowe dla 
dzieci, kadry oraz wolontariuszy i wycieczka 
dla nagrodzonych dzieci.

6. Projekty zawsze wiążą się z dużym 
ryzykiem, zmianami i wieloma wyzwa-
niami. Jak to wyglądało w przypadku 
Twojego projektu?

Wyzwań było sporo. Trzeba było się dosto-
sowywać do zmieniających się okoliczności, 
oraz radzić z problemami logistycznymi. 
Budżet był mocno ograniczony, potrzebna 
była kreatywność, aby stworzyć ciekawy 
program zajęć dla dzieci. Była to pierwsza 
wyjazdowa (na początku obozy odbywały się 
stacjonarnie w domach dziecka) edycja Eng-
lish Camp, która odbyła się w innym miej-
scu. Nie obyło się bez komplikacji z tym 
związanych. Większość ryzyk udało się zmi-
tygować dzięki zaangażowaniu zespołu pro-
jektowego. 

7. Wspomniałaś o interesariuszach. 
Wydaje się że w przypadku takiego typu 
projektu, mogą być oni wyłącznie przy-
chylni. Czy mam rację?  Jak wyglądała 
Twoja współpraca z interesariuszami 
projektu?

Pamiętam głównie wiele osób współtworzą-
cych ESC 2012: trzon zespołu projektowego: 
Agata Kowalska, Katarzyna Sempołowicz – 
Lipska, Barabara Heland, Anita Walasiewicz. 
Bardzo zaangażowane osoby, z pasją realizo-
wały szereg zadań. Również Małgorzata 
Kusyk wspierała mnie podczas całej realizacji 
projektu, i dzięki niej dużo się nauczyłam. 
Miałam też wspaniałą kierowniczkę obozu – 

Ewę Klewcow – która trzymała w garści co-
dziennie życie obozu. Pozytywny wpływ na 
przeprowadzenie programu obozu miał rów-
nież Kamil Gmerczyński. Dopisali sponsorzy, 
Thomson Reuters, PM Experts, Klub Rotary 
oraz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Wspar-
cie otrzymaliśmy również od Gminy Gniewi-
no. Udało nam się też zdobyć przychylność 
mediów. Wyzwaniem było przekonać intere-
sariuszy do współpracy. Jak już się udało to 
współpraca zazwyczaj układała się pomyśl-
nie.

Chciałabym tutaj tez podkreślić wpływ po-
stawy firmy, w której pracuje (Thomson Reu-
ters) na zaangażowanie pracowników w akcje 
charytatywne. Firma wspiera wolontariat, 
daje przestrzeń do organizacji wydarzeń 
o charakterze charytatywnym. Oprócz tego 
pracownicy dysponują dwoma dniami wolny-
mi do wykorzystania na wolontariat, co 
wspiera aktywność. Z drugiej strony buduje 
to też pozytywną wizje marki w oczach pra-
cowników i nie tylko. Chciałabym, żeby wo-
lontariat był wspierany przez większą ilość 
polskich firm. 

8. Twój projekt bez wątpienia zakończył 
się dużym sukcesem. A co dla Ciebie 
było największym osiągnięciem jako 
Project Managera?

Po ESC 2012 odbyło się w Kolibki Adventure 
Park spotkanie poobozowe, po którym ojciec 
zastępczy jednego z chłopców powiedział, że 
cieszy się, że organizujemy takie atrakcje dla 
dzieci, ponieważ na co dzień sytuacja mate-
rialna dużej rodziny nie pozwala im na zbyt 
wiele rozrywek. Cieszę się, że dzięki realizacji 
tego projektu dzieci, które na co dzień mają 
mniej możliwości mogą poszerzyć swoje ho-
ryzonty i zobaczyć, że warto pracować na 
swój sukces.
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9. Jak przekonałabyś czytelników Sterfy 
PMI do zaangażowania się w prace sto-
warzyszenia PMI w Polsce?

Wolontariat wymaga czasu oraz energii, ale 
ta energia często wraca, a poświęcony czas 
okazuje się dobrą inwestycją w rozwój. PMI 
daje możliwość sprawdzenia się na różnych 
polach oraz zdobycia cennego doświadczenia 
z dziedziny zarządzania projektami. Po drodze 
spotyka się wielu fantastycznych ludzi, 
a efektem współpracy z nimi może być coś 
dobrego.

Z Aleksandrą Skowron rozmawiał Grzegorz Mędrek,
Kierownik Projektu „Wolontariusz Roku 2012” 
w PMI Poland Chapter

Zapowiedź wywiadu
W ubiegłym roku po raz pierwszy Polski Od-
dział PMI przeprowadził konkurs „Wolonta-
riusz Roku 2012”, w którym główną nagrodą 
był bezpłatny udział w 8 Międzynarodowym 
Kongresie PMI Poland Chapter. Dla Zarządu 
Stowarzyszenia dużym wyzwaniem było wy-
branie jednego laureata konkursu spośród 
najbardziej zaangażowanych wolontariuszy 
z całej Polski. Na łamach Strefy PMI publiku-
jemy wywiad z Wolontariuszem Roku 2012 
w PMI Poland Chapter – Aleksandrą Skow-
ron, w którym opowiada o tym co udało jej 
się osiągnąć w PMI w 2012 roku oraz dlacze-
go warto działać w PMI.

Aleksandra Skowron
Entuzjastka zarządzania projektami, 
wolontariusz PMI Gdańsk Branch od 2011 
roku. Pracuje jako analityk danych 
z rynków hiszpańskojęzycznych 
w Thomson Reuters. Aby się nauczyć 
języka hiszpańskiego wyjechała na dwa 
lata do Madrytu, w którym najbardziej jej 
się podobały restauracje z różnych stron 
świata. Ćwiczy jogę oraz lubi jazdę konną.  
Interesuje się charakteryzacją.



pracy w zespołach. Zacznijmy jednak od 
symptomów. Jednym ze standardowych 
sygnałów, że coś jest nie tak są rosnące 
kolejki zadań czekających na realizację ko-
lejnego etapu procesu.

Typowym przykładem w projektach infor-
matycznych są zadania dla których etap 
developmentu jest zakończony i czekają na 
testy. Czy takie zadanie można traktować 
jako zakończone? Nie, w końcu najprawdo-
podobniej będą potrzebne poprawki do 
znalezionych błędów.

Jeśli przyjrzymy się temu jak wygląda re-
alizacja zadań w dowolnym momencie pro-
cesu takich kolejek zadań znajdziemy 
wiele. Dlaczego?

Odpowiedzią jest jeden z bardzo po-
wszechnych paradygmatów zarządzania – 
dążenie do 100% utylizacji ludzi. Przecież 
jeżeli mówimy o tzw. knowledge work, 
zwykle jedyny istotny koszt to koszt 
pracy. To nie linia produkcyjna z kosztow-
nymi maszynami gdzie człowiek jest tylko 
dodatkiem. Tutaj linią produkcyjną jest 
człowiek.
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Większość z nas za każdym razem, kiedy 
zespół zaczyna realizację nowego projektu 
ma przed oczami taką samą wizję. Sprawna 
realizacja zadań, stabilny i systematyczny 
progres ukończonych zadań i efektywna 
praca wszystkich członków zespołu.

Co ciekawe, nawet w sytuacjach zbliżo-
nych do ideału, kiedy mamy dużą elastycz-
ność na etapie tworzenia zespołu, jest to 
bardzo rzadki widok. Najczęściej postępy 
trudno nazwać zadowalającymi i to mimo 
intensywnego wysiłku członków zespołu 
starających się jak najlepiej realizować 
swoje zadania.

To jeden z tych momentów kiedy, zamiast 
wywierać presję na zespół, warto się za-
trzymać i zadać sobie pytanie: „dlaczego?”

Dlaczego zespół specjalistów sprawdzo-
nych w innych projektach mających dość 
dobrze zdefiniowany zakres zadań ma takie 
problemy w ukończeniu czegokolwiek?

100% utylizacji
Odpowiedź kryje się w bardzo powszech-
nym, niestety, podejściu do organizacji 

Jeżeli zatem koszt ludzi jest główną skła-
dową ogólnych kosztów projektu powinni-
śmy chcieć tak zorganizować pracę aby 
ludzie byli maksymalnie wykorzystywani. 
W ten sposób osiągniemy maksymalną 
efektywność. Brzmi sensownie, prawda?

I to właśnie cały problem – brzmi sensow-
nie, mimo że absolutnie nie znajduje po-
twierdzenia w rzeczywistości.

Aby zbliżyć się do 100% utylizacji ludzi, 
każdy z członków zespołu musi mieć kolej-
kę zadań czekających na niego. Kiedy 
skończy bieżące zadanie, zawsze będzie 
czekało na niego kolejne, dzięki temu bę-
dziemy minimalizować przestoje.

Problem w tym że to również oznacza 
bardzo dużą liczbę zadań, które są rozpo-
częte a nie zakończone – tak zwanych prac 
w toku. Oczywiście zakładam tutaj, że 
prace w toku definiujemy patrząc przez 
pryzmat całego procesu, a nie konkretnego 
jego etapu. Innymi słowy zadanie zaczyna 
być w toku kiedy rozpoczyna się pierwszy 
z etapów prac – analiza, projektowanie, 
czy cokolwiek to jest w danym kontekście 
– a kończy się kiedy zespół nie planuje 
robić z nim już niczego więcej.

Jaki jest efekt dużej ilości prac w toku? 
Prostą konsekwencją jest częste przełą-
czanie kontekstu, co ma tragiczne skutki 
dla efektywności pracy.

Koszt przełączania 
kontekstu

Gerald Weinberg wskazuje1, że koszt prze-
łączania kontekstu to 20% czasu dla każ-
dego kolejnego zadania, nad którym pracu-
jemy równolegle. Okazuje się, że nie tak 
trudno doprawdzić do sytuacji, w której 
marnujemy blisko połowę dostępnego 
czasu pracy. (Zobacz Rysunek 1).

Argument, który często słyszę kiedy przy-
wołuję opracowanie Geralda Weinberga 
w kontekście dużej ilości prac w toku jest 
taki, że przecież każdy z członków zespołu 
w danym momencie skupia się nad jednym 
zadaniem. Pozostałe zadania niejako ocze-
kują na swój czas. Przełączanie kontekstu 
odbywa się zatem w znacznie mniejszej 
skali niż sugerowałoby to proste porówna-
nie ilości zadań w toku i liczby członków 
zespołu.

Prawdopodobnie byłoby tak, gdybyśmy 
byli maszynami. Niestety nasz mózg ma 
tendencję aby sam sobie przerywać bieżą-
cą pracę myślami o zadaniach, które pozo-

stawiliśmy niezakończone. Przypomnijcie 
sobie sytuacje, w których, robiąc coś zu-
pełnie niezwiązanego nagle pomyśleliście 
o rachunku, którego zapomnieliście zapła-
cić, emailu, na który mieliście odpisać, albo 
jakimś nierozwiązanym problemie. To efekt 
Zegarnik (bo taką nazwę nosi to zachowa-
nie naszego mózgu) w akcji.

Dokładnie to samo dzieje się w kontekście 
naszej codziennej pracy. Wracamy myślami 
do zadań, nad którymi obecnie nie pracuje-
my jednocześnie obciążając nas samych 
kosztem przełączania kontekstu.

Jest to zresztą bardzo spójne z wynikami 
badań na temat multitaskingu2 prowadzo-
nych przez Eyala Ophira na uniwersytecie 
Stanford. Wskazuje on, że główne źródło 
kosztu przełączania kontekstu to fakt, że 
nasz mózg zajmuje się myśleniem o zada-
niach, których w danym momencie aktyw-
nie nie wykonujemy.

Przełączanie kontekstu to nie tylko niższa 
efektywność pracy. To również niższa jakość. 
Wspomniane badania Eyala Ophira wskazały 
również, że osoby zajmujące się paroma rze-
czami jednocześnie częściej się mylą.

Dołóżmy do tego kluczowy dla biznesu pa-
rametr time to market, określający ile 
czasu potrzeba aby dostarczyć wynik prac 
na rynek. Jeżeli przeanalizujemy go pod 
kątem jego związku z przełączaniem kon-
tekstu bardzo jasno zobaczymy jak możli-
wość skupienia się na jednym zadaniu 
przekłada się na efektywność całego pro-
cesu. (Zobacz Rysunek 2).

W pierwszym z zaprezentowanych powy-
żej scenariuszy systematycznie przełącza-
my się między kolejnymi zadaniami. 
W drugim, rozpoczynamy kolejne zadanie 
dopiero po zakończeniu wcześniejszego. 
Nie tylko całkowity czas pracy jest krótszy 
w drugim przypadku, ale także moment 
dostarczenia poszczególnych zadań dra-
stycznie się różni.

Co więcej, w drugim scenariuszu – tym 
z ograniczoną liczbą zadań w toku – 
możemy wykorzystać informacje zwrotne 
z realizacji pierwszego zadania przy reali-
zacji kolejnych. Dajemy sobie szanse na 
usprawnienia. W pierwszym scenariuszu 
takiej możliwości nie dostajemy.

Ograniczanie prac w toku

Od szczytnego celu, czyli efektywnej 
pracy, przeszliśmy przed 100% utylizację 
i jej smutne konsekwencje, czyli intensyw-
ne przełączanie kontekstu wraz ze wszyst-
kimi związanymi kosztami. Spróbujmy 
zatem odwrócić cały tok myślowy – jaki 
będzie efekt jeśli ograniczymy ilość prac 
w toku?

Najbardziej typowym obecnie podejściem 
do ograniczania prac w toku jest określenie 
limitów dla każdego kolejnego etapu na-
szego procesu. Jednocześnie unikamy sy-
tuacji wprowadzenia nielimitowanych ko-
lejek zadań w przypadku gdy są one prze-
kazywane do kolejnego etapu. Limit taki 
będzie zatem dotyczył np. wszystkich 
zadań w developmencie, niezależnie od 
tego czy development jeszcze trwa czy już 
został zakończony a zadanie oczekuje na 
testy. (Zobacz Rysunek 3).

Nie potrzeba nadmiernej kreatywności aby 
wyobrazić sobie sytuację, w której wpro-
wadzone limity uniemożliwią rozpoczęcie 
pracy nad kolejnym zadaniem. Wyobraźmy 
sobie, że programista reprezentowany 
przez zielony awatar na powyższej tablicy 

Paweł Brodziński
Paweł jest doświadczonym liderem 
prowadzącym zespoły tworzące oprogra-
mowanie. Obecnie pełni rolę CEO w Lunar 
Logic, gdzie metody zarządzania 
i organizacji pracy daleko wykraczają poza 
tradycyjne standardy.

Paweł jest aktywnym członkiem 
światowej społeczności Lean Kanban 
i częstym prelegentem na konferencjach 
branżowych. Na stronie brodzinski.com 
prowadzi bloga poświęconego szeroko 
pojętemu zarządzaniu projektami 
informatycznymi.

Paweł jest również coachem i trenerem 
wspierającym zespoły chcące usprawnić 
swoją pracę. Jest jednym Polakiem 
będącym Kanban Coaching Professional 
(KCP).

Wierzy, że zaufanie jest konieczne 
w każdym udanym przedsięwzięciu oraz 
że szklanka jest zawsze w połowie pełna.

zakończył właśnie prace nad zadaniem F. 
W normalnej sytuacji zacząłby prace nad 
kolejnym zadaniem, G lub F, jednak w tym 
przypadku wprowadzony limit uniemożli-
wia to.

Sytuację taką, a dokładniej czas w którym 
członek zespołu jest „zablokowany” przez 
limit prac w toku, nazywamy slack time. 
Slack time zgodnie z typowym postrzega-
niem zarządzania zespołem oznacza czas 
zmarnowany. Obniża on utylizację pracow-
ników i spowalnia tempo rozpoczynania 
nowych zadań.

Interesujące jest to, że obie te rzeczy – 
ograniczenie utylizacji i niższe tempo roz-
poczynania zadań – są do pewnego stop-
nia pożądane jeśli chcemy optymalizować 
efektywność prac całego zespołu. Innymi 
słowy, slack time pomaga nam podnieść 
efektywność zespołu. Dzieje się tak 
w dużej mierze dzięki uniknięciu kosztów 
związanych z przełączaniem kontekstu.

W końcu miarą tego jak efektywny jest 
nasz proces nie jest to jak szybko zaczyna-
my kolejne zadania, ale jak sprawnie je 
kończymy. Jeśli użyjemy takiej właśnie 
miary okaże się, że sytuacja, w której 
część członków zespołu od czasu do czasu 
nie zajmuje się w ogóle pracą projektową 
powoduje, że produktywność zespołu 
wzrosła!

Jak właściwie ustalić limity? Przyjrzymy 
się teorii ograniczeń3. Proces jako całość 
będzie jedynie tak wydajny jak jego najwol-
niejszy etap. Jeżeli zatem wąskie gardło 
w naszym procesie jest gdziekolwiek in-
dziej niż na jego najwcześniejszym etapie, 
to limity prac w toku są nam potrzebne po 
to aby nie zasypać wcześniejszych etapów 
procesu nadmiarem zadań.

Jednocześnie, sensowne limity prac w toku 
będą dopasowane do wydajności naszego 
wąskiego gardła. Biorąc pod uwagę jak 
zmienne są zadania w projektach informa-
tycznych wskazanie właściwych limitów 
wyłącznie na bazie analizy samego procesu 
jest niemożliwe. Dochodzimy do tego eks-
perymentalnie. Innymi słowy, powinniśmy 
tak długo zmieniać limity aż przepływ 
zadań będzie najsprawniejszy.

Podejście to ma również taką zaletę, że 
przygotowuje nas do dalszych zmian limi-
tów w sytuacji kiedy nasz proces ewoluuje. 
W kontekście knowledge work proces jest 
znacznie bardziej elastyczny niż ma to 
miejsce w przemyśle. Często drobne 
zmiany wprowadzane przez poszczegól-

Rysunek 3

nych członków zespołu mocno zmieniają 
dynamikę pracy i powodują, że wąskie 
gardło znajdzie się w innymi miejscu. 
Czasem podobny efekt wywoła po prostu 
zmiana specyfiki wykonywanych zadań. 

W każdym z takich przypadków limity prac 
w toku powinny być dostosowane do 
nowej sytuacji. Dzięki temu, że znamy już 
mechanizm ewolucyjnego dopasowywania 
ich, nie powinno to nastręczyć specjalnych 
trudności.

Efektywny czy zajęty?

Jak zmierzyć efektywność pracy? Najła-
twiej zliczyć kończone zadania w czasie. 
Jeżeli na etapie definiowania zadań przyj-
mujemy jakieś wagi lub rozmiar możemy to 
również uwzględnić. Oba te podejścia są 
mocno uproszczone, bo nie mówią o war-
tości którą dostarczamy klientowi lub 
użytkownikowi – najlepiej byłoby zatem 
przyjąć jakąś miarę dostarczonej wartości. 
O to jest jednak zwykle bardzo trudno.

Niezależnie jednak, której z tych miar uży-
jemy będziemy w stanie bardziej lub mniej 
dokładnie powiedzieć jaka jest i jak zmienia 
się produktywność zespołu.

Mając taką metrykę możemy dość bez-
piecznie przeprowadzić eksperyment 
z ograniczaniem prac w toku. Okaże się, że 
wbrew intuicji większości menadżerów 
optymalizacja zajętości ludzi wcale nie 
pomaga w byciu efektywnym. Wręcz prze-
ciwnie, skupienie się na efektywności 
i optymalizowanie tego parametru z pomocą 

ograniczeń prac w toku doprowadzi do tego, 
że utylizacja ludzi spadnie.

Nie dość, że efekty pracy zespołu będą 
lepsze to jeszcze jego członkowie dostaną 
czas, który mogą wykorzystać na przykład 
na rozwój własnych umiejętności.

Efektywny wcale nie oznacza ciągle zajęty 
i vice versa.

Gerald Weinberg: Quality Software 
Management: Vol. 1 Systems Thinking

Eyal Ophir, Cli�ord Nass, Anthony D. 
Wagner: Cognitive control in media 
multitaskers

Eliyahu M. Goldratt: The Goal: The Process 
of Ongoing Improvement
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