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The more you praise and cele-
brate your life, the more there is 
in life to celebrate.

– Oprah Winfrey

Celebrate what you’ve accom-
plished, but raise the bar a little 
higher each time you succeed.

– Mia Hamm

Drodzy Czytelnicy!

Czy wiecie, że w zapisie rzymskim 40 to XL? 
Przekazujemy właśnie w Wasze ręce jubile-
uszowe, 40. wydanie Strefy PMI w wersji XL 
(extra large), w ten sposób rozpoczynając 
celebrację 10-lecia naszego czasopisma. Bo 
uważamy, że mamy co świętować! Jeśli nie 
jesteście o tym przekonani, zachęcamy do 

zapoznania się z osią czasu (s. 8) i wywiadem (s. 10) poświęconym rozwojowi Strefy PMI, a tak-
że z podsumowaniem naszych 10 lat w 10 liczbach (s. 18). 

10-lecie Strefy PMI traktujemy jako dobrą okazję do uhonorowania zaangażowania tych 
wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do tego sukcesu i zbudowania podstaw do kolejnych lat 
rozwoju naszej inicjatywy. Nasz jubileusz zamierzamy świętować cały rok, zaczynając od ni-
niejszego numeru. Dlatego zachęcamy już teraz do obserwowania naszych profili w mediach 
społecznościowych i lektury następnych wydań. Znajdziecie tam kolejne publikacje, konkursy 
i inne treści poświęcone naszemu 10-leciu. 

Chcielibyśmy w tym miejscu powiedzieć: dziękujemy! Najpierw Wam – Czytelnikom, bo to dla 
Was tworzymy Strefę – za to, że jesteście z nami, za wszelkie komentarze, sugestie, konstruk-
tywną krytykę. Dziękujemy tym, którzy przez te lata byli zaangażowani w prace redakcji – 
każdy z Redaktorów Strefy wniósł wiele do jej rozwoju. Ogromne podziękowania należą się 
Autorom artykułów, to dzięki Wam możemy dostarczać wartościową wiedzę i moc inspiracji 
naszym Czytelnikom. Dziękujemy też wszystkim Sponsorom, na czele ze Złotymi Sponsorami, 
których w historii mieliśmy dwóch – najpierw Atos, a obecnie SoftServe. Z grona Sponsorów 
szczególnie podziękować chcieliśmy też firmie Whitecom, która wspiera nas nieprzerwanie 
niemal od samego początku!

Ten numer w naszych zamierzeniach miał być wyjątkowo „strefowy”, dlatego staraliśmy się, 
by jak najwięcej treści w nim pochodziło od „ludzi Strefy”. Zaprosiliśmy do powrotu na na-
sze łamy byłych już, ale bardzo zasłużonych Redaktorów: Marcin Schubert, pierwszy redak-
tor naczelny Strefy PMI podpowiada, jak zadbać o bezpieczeństwo oprogramowania nawet 
zanim zacznie ono powstawać (s. 36), Ewa Serwa opisuje, jak rozwój technologiczny ostat-
nich dziesięcioleci wpłynął na kulturę organizacji (s. 25), Łukasz Paluszkiewicz porównuje zwin-
ną transformację do… utopijnej pieriestrojki (s. 28), a Andrzej Kacperski (w duecie z Szymonem 
Urbaniakiem) przybliża podejście Working Backwards, zapobiegające „zgubieniu” wartości 
w projekcie (s. 60). 

W tym numerze mamy również wiele artykułów obecnych Redaktorów Strefy PMI. Kornelia 
Trzęsowska opisuje, czym mogą wyróżnić się humaniści w branży IT (s. 40), Mateusz Szymbor-
ski przybliża zagadnienia projektowego governance, a Renata Puszkiel udowadnia, że dba-
łość o dokumentację po prostu się nam opłaci (s. 50). Znaczenie dopasowania (alignment) na 
wielu płaszczyznach podkreśla Anna Gambal (s. 63), dobre praktyki projektów wprowadza-
nia produktów w branży FMCG prezentuje Michał Barcik (s. 72), a Bartosz Zych (wspólnie 
z Przemysławem Chrobotem) opisuje studium przypadku wdrażania eko-innowacji w przed-
siębiorstwie miejskim (s. 81). Malwina Szopa w felietonie podkreśla wagę partnerstwa pomię-
dzy zamawiającym a dostawcą w projektach (s. 118), a Marcin Wilczak na pewno zaskoczy 
Was porównaniem kierowania projektami do kierowania… samochodem (s. 74). Na tym nie ko-
niec niespodzianek: Ada Grzenkowicz zamyka swój cykl „Project Managera skrzynka z narzę-
dziami” (s. 68). Ale nie martwcie się, skrzynka powróci do nas, tylko w nieco innej formie.

Nie sposób tu wymienić wszystkie artykuły z tego rekordowego objętościowo wydania, więc 
w celu poszukiwań dalszych inspiracji – zachęcamy Was do jego lektury – od deski do deski!
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Krzysztof Ogonowski
CEO Silfra Consulting 

Pigułki z zarządzania zmianą
Jaka jest Twoja rola w zmianie?

Więcej szczegółów znajdziesz 
w strefie wiedzy Silfra Consulting 

www.silfra-consulting.com

Cykl 10 filmów na temat zarządzania zmianą

https://www.altkomakademia.pl/
https://www.silfra-consulting.com/


Czytasz właśnie Jubileuszowe XL 
(rzymskie czterdzieści – przyp. red.) 
wydanie Strefy PMI. Oznacza to, 
że za nami już 40 okładek (i jedna 
dodatkowa – wydania specjalnego), 
które są niejako twarzą każdego 
numeru. Ich wyborowi zawsze 
towarzyszą ogromne emocje, 
bo jak jednym zdjęciem opisać 
cały numer. Pomóż nam wybrać 
najlepszą okładkę spośród 
wszystkich dotychczasowych 
numerów.

Pytanie konkursowe:

która z naszych czterdziestu twarzy była 

dla Ciebie najfajniejsza/najtrafniejsza? 

Odpowiedź zamieść w komentarzu pod 

postem na naszych SM promującym 

najnowsze wydanie. Odpowiedzi 

z największą ilością lajków wygrywają! 

Do wygrania dwa eBooki: Design Thinking. 

Jak wykorzystać myślenie projektowe 

do zwiększenia zysków Twojej firmy.

Okładki wszystkich wydań możesz obejrzeć 

w tym miejscu: strefapmi.pl/wydania/

Czterdzieści 
twarzy Strefy PMI

Konkurs: Wybierz okładkę 10-lecia!

STREFA STREFY PMI
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Nr 1, maj 2013
16 stron
Redaktorem naczelnym 
jest Marcin Schubert, a od 
kolejnego numeru – Wojciech 
Danowski.

Wiosna 2013
W ramach warszawskiego 
oddziału PMI powstaje idea 
założenia czasopisma.

Rozwijamy się 
w Internecie
Powstaje strona strefapmi.pl 
oraz profile w social mediach.

Strefa PMI dociera na 
największe konferencje 
PMI PC i inne wydarzenia 
branżowe.

Rozwój Strefy PMI jest 
zauważany i doceniany 
w skali całego kraju. 
Na 10. Kongresie PMI PC 
(listopad 2015) Szymon 
Pawłowski zostaje 
wybrany Wolontariuszem 
Roku PMI PC. Jesień 2018

Na pierwszym spotkaniu 
strategicznym Strefy PMI 
mapujemy proces wydawania 
numeru, wdrażamy też narzędzia 
do współpracy online.

Zima 2016
Uruchamiamy 
bezpłatną 
prenumeratę 
dla członków 
PMI PC.

Pojawiają się nowe pomysły 
oraz Autorzy, którzy publikują 
na łamach Strefy do dzisiaj, 
m.in. Jerzy Stawicki startuje 
z felietonami.

Nr 8, marzec 2015
36 stron
Po raz pierwszy pojawia się 
obowiązujący do dzisiaj podział 
zawartości na działy (np. Strefa 
Wiedzy, Strefa Wywiadu).

Nr 12, marzec 2016
52 strony
Pierwszy numer ze złotym 
sponsorem Atos oraz 
z Szymonem Pawłowskim 
w roli redaktora naczelnego.

Special International 
Edition, April 2017 
(ENG)
52 strony
Wydanie zyskało duże uznanie 
na PMI EMEA Leadership 
Institute Meeting w Rzymie.

10 lat Strefy PMI

2013-2014 2014-2016 2016-2020Skromne początki
Wydania 1-6

Szybki wzrost
Wydania 7-13

STREFA STREFY PMI

https://strefapmi.pl/


Wiosna 2020
Zaskakuje nas pandemia, 
pomimo której regularnie się 
spotykamy, integrujemy 
i szkolimy online.

Zima 2021
Uruchamiamy Portal 
strefapmi.pl 
Od teraz artykuły można czytać 
bezpośrednio na www. Portal 
staje się głównym kanałem 
publikacji w pandemii.

Wracamy do stacjonarnych 
spotkań strategicznych. 
Na jednym z nich, w 2021 r. 
opracowujemy Kartę Zespołu, 
opisującą nasze wartości 
i zasady współpracy.

Zespół Strefy PMI składa się już 
z kilkunastu osób. Prowadzimy 
regularne rekrutacje i zyskujemy 
osoby z kompetencjami IT oraz 
marketingowymi.

Nr 20, kwiecień 2018
60 stron
Rekordowy nakład 
w historii Strefy PMI: 2800 
wydrukowanych egzemplarzy!

Nr 27, wrzesień 2019
68 stron
Pierwsze wydanie numeru 
w nowej szacie graficznej po 
rebrandingu PMI.

Nr 28, marzec 2020
60 stron
Mamy nowego Złotego 
Sponsora: SoftServe, który do 
dzisiaj wspiera nasz kwartalnik.

Nr 38, wrzesień 2022
76 stron
Wracamy do drukowania 
i dystrybuowania wydań 
papierowych!

2020-2023Stabilizacja i dojrzałość
Wydania 14-27

Nowa rzeczywistość
Wydania 28-40

https://strefapmi.pl/


w 2013 roku wyraziłem radość, że pojawiły się 

dwa PM-owe czasopisma: najpierw, z  dużym 

rozmachem, Zarządzanie Projektami – Magazyn, 

a  nieco później – trochę nieśmiało Strefa PMI. 

To pierwsze wyglądało poważniej – większa 

objętość, mocne tematy, szerokie plany, roz-

mach w promocji. Pierwsze numery Strefy PMI 

były za to raczej skromne, miały około 20 stron, 

przypominały bardziej biuletyn organizacyjny. 

Ale mnie coś w tej Strefie urzekło, chyba to, że 

jest inicjatywą niekomercyjną, opartą na wo-

lontariacie, wydawaną w ramach znanej na ca-

łym świecie organizacji, z którą jakoś wiązałem 

swoją przyszłość. Natomiast średnio wierzyłem 

w powodzenie komercyjnej inicjatywy prasowej 

w naszym, raczej niszowym, obszarze. I  jak się 

później okazało, tylko Strefa PMI przetrwała pró-

bę czasu.

Poza tym zawsze wolałem pracować ze sło-

wem pisanym, niż na przykład mówionym. Więc 

jak przejrzałem pierwsze wydania Strefy, zoba-

czyłem w niej potencjał do rozwoju. I zaczęła we 

I  trzecim, ale chyba najważniejszym, powodem 

tej dumy i satysfakcji jest sam zespół redakcyjny, 

który wspólnie w ostatnich latach tworzyliśmy. 

To fantastyczni ludzie, dzięki którym wciąż je-

stem w Strefie, wciąż mi się chce razem z nimi 

sięgać po więcej.

O  redakcję na pewno jeszcze zapytamy, ale 

wróćmy do początków Strefy PMI. Jak to 

wszystko, z Twojej perspektywy, się zaczęło?

Jakieś 10 lat temu stawiałem pierwsze kroki 

w  PMI PC. Byłem członkiem stowarzyszenia, 

uczęszczałem na seminaria oddziału warszaw-

skiego, ale wolontariuszem stawałem się powoli. 

Już tak mam, że lepiej czuję się na długich dy-

stansach niż w  sprincie i  w  nowe aktywności 

wchodzę spokojnie i rozkręcam się w nich powoli. 

Później ten mój wolny początek, swoją „długody-

stansowością” i wytrwałością spłacam [śmiech]. 

Prowadziłem wtedy chwilowo bloga o zarządza-

niu projektami, który padł zresztą później ofia-

rą mojego zaangażowania w  Strefie. Na blogu 

Właśnie wydaliśmy jubileuszowy, 40. numer 

Strefy PMI. Co czujesz trzymając go w ręku?

Czuję ogromną dumę i satysfakcję. Dumę naj-

bardziej z tego, że przez te 10 lat wydawaliśmy 

Strefę regularnie, w  cyklu kwartalnym, bez po-

ślizgów, czy bez częstego w  przypadku innych 

czasopism branżowych wydawania numerów 

tzw. „podwójnych”, co jest próbą nieudolnego 

maskowania wydawniczej niemocy. My mamy 

10 lat i 40 wydań – i to jest dla mnie powód do 

ogromnej dumy. Plus wydanie specjalne, po an-

gielsku, bardzo dobrze odebrane przez społecz-

ność międzynarodową. 

Druga rzecz, która napawa mnie dumą i satys-

fakcją, to stały rozwój Strefy. W pierwszych la-

tach był to wzrost nakładu i objętości, a później 

skupiliśmy się nad jakością i  rozwojem nowych 

możliwości zwiększania naszego zasięgu – my-

ślę tu o portalu StrefaPMI.pl. Już w tej chwili jest 

to największe źródło wiedzy o project manage-

mencie w  Polsce – mamy tam już ponad 450 

artykułów!

10 lat Strefy PMI – pasja, duma, 
zespół 

Z Szymonem Pawłowskim, redaktorem naczelnym Strefy PMI, rozmawiają Dominika 
Kantorowicz i Mateusz Szymborski

Uczestnicy konferencji Psychologia w Biznesie 
i Zarządzaniu Projektami pozdrawiają Strefę PMI!

Fot. Michał Łagoda

Zespół Strefy PMI podczas 11. Kongresu PMI PC. Od lewej Mirosław 
Dąbrowski, Paulina Szczepaniak, Szymon Pawłowski, Ada Grzenkowicz, 

Wojciech Danowski. Fot. David Kaliszkowski Photo

Spotkanie integracyjne Strefy PMI, sierpień 2022.
Fot. Archiwum Strefy PMI

Spotkanie strategiczno-integracyjne Strefy PMI, wrzesień 2021.
Fot. Archiwum Strefy PMI
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Na początku 2016 r. zostałeś redaktorem na-

czelnym – jak to się stało i co dalej?

Ta zmiana na stanowisku naczelnego to nawet 

nie był mój pomysł. Wiecie, ja jakoś bardzo się do 

bycia naczelnym nie paliłem. Miałem satysfakcję 

z tego co robię, ze swobody w rozwijaniu Strefy, 

jaką dawał mi Wojtek, ówczesny naczelny. Był 

jednak nacisk ze strony zespołu, by usankcjono-

wać formalnie to, co faktycznie już miało miej-

sce – czyli moją obecność za sterem Strefy. 

A co dalej? Ciągły rozwój, także dzięki zapew-

nieniu sobie samodzielności finansowej. Oprócz 

Złotego Sponsora, o  którym wspomniałem, po-

rozumieliśmy się wówczas z  kilkoma firmami 

afiliowanymi przy PMI. Z większością z nich ta 

współpraca powoli się wykruszała, ale – co war-

to podkreślić – Whitecom współpracuje z nami 

do teraz, za co bardzo dziękuję Asi i  Maćkowi 

Bodychom!

W 2016 r. zakończył się ten okres szybkiego 

wzrostu Strefy – doszliśmy do pewnego „sufitu”. 

Średni nakład w druku osiągnął już 2000 sztuk, 

a  objętość przekraczała 60 stron. Zadaliśmy 

sobie pytanie – co teraz? Więcej drukować nie 

było sensu, w końcu wydarzenia, na których pa-

pierowe wydania były dostępne, też miały ogra-

niczoną liczbę uczestników. Z  uwagi na koszt 

druku zwiększanie objętości również nie było 

rozwiązaniem. Dlatego ustabilizowaliśmy na-

kład, który oscylował pomiędzy 2000 a rekordo-

wym nakładem 2800 egzemplarzy numeru 20., 

a objętość nie spadła już nigdy poniżej 60 stron.

Natomiast w  rozwoju postawiliśmy na dwie 

kwestie – poprawę jakości i osiągnięcie dojrza-

łości w organizacji pracy redakcji. Namacalnym 

przykładem usprawnień jakościowych jest po-

jawienie się Strefy Praktyki i  wielu świetnych 

tekstów w tym dziale. Co do dojrzałości – pod-

czas strategicznego spotkania Strefy PMI zdefi-

niowaliśmy proces tworzenia numeru, z użyciem 

Trello i Google Drive i  listami kontrolnymi jako-

ści. Wprowadziliśmy bardziej precyzyjny podział 

obowiązków w  redakcji. Działy Strefy dostały 

swoich opiekunów, powstały zalążki zespołów 

marketingowego i  sponsoringowego. Staliśmy 

się nieźle zorganizowanym i sprawnie funkcjonu-

jącym zespołem redakcyjnym, a ludzi wciąż przy-

bywało. Znamienne też było to, że wolontariusze 

Strefy zachęcali swoich znajomych do dołącze-

nia do nas, co dla mnie było dowodem, że mamy 

w redakcji poczucie satysfakcji z tego, co robimy.

Co sprawia, że pomimo tylu lat zaangażowania 

w Strefę, wciąż znajdujesz energię by rozwijać 

czasopismo, napędzać i motywować zespół?

Tak, to może wydawać się szalone, jestem 

tu już prawie 9 lat! W ogóle gdy zaczynałem tę 

przygodę, nie podejrzewałem, że może ona tyle 

nowych osób zaowocowało między innymi tym, 

że dzięki ogromnej pracy wykonanej przez Mir-

ka Dąbrowskiego w okolicach zimy 2015 r. po-

wstała nasza pierwsza strona www. Jej celem 

było zwiększanie naszego zasięgu – wydania 

docierały do Czytelników już nie tylko w wersji 

papierowej, ale także online. Postawiliśmy peł-

ną dostępność – wydania w PDF-ie, także te 

archiwalne można było pobrać bezpłatnie, bez 

logowania czy konieczności podawania maila.

Kolejnym zrealizowanym krokiem było uru-

chomienie bezpłatnej prenumeraty dla członków 

PMI PC, którą mamy do teraz, z przerwą w trak-

cie pandemii, kiedy z braku eventów druk po pro-

stu nie miał sensu.

Od samego początku chciałem, żeby za wzro-

stem objętości i nakładu szła też poprawa jakości. 

Postawiłem na uporządkowanie i zróżnicowanie 

treści kwartalnika – już w numerze 7. wprowa-

dziliśmy działy merytoryczne, które Czytelnicy 

Strefy widzą dzisiaj. Później doszła do tego Stre-

fa Praktyki, a następnie Strefa na Luzie. Zapropo-

nowałem też Jurkowi Stawickiemu stały felieton, 

który od 6. wydania co kwartał zapewnia nam 

ciekawe przemyślenia. 

Czy był taki moment, w  którym poczułeś, 

że kierunek, jaki wraz z zespołem w rozwoju 

Strefy obrałeś, jest właściwy?

Tak, po wydaniu paru numerów miałem już ta-

kie poczucie. Spójrzcie sobie już na numer 8. czy 

9. – artykuły, nawet z dzisiejszej perspektywy, na 

wysokim poziomie, uznani autorzy, mocne wy-

wiady. Objętość rosła – wtedy to było już około 

40 stron, nakład przekraczał 1000 egzemplarzy 

i docieraliśmy do wszystkich oddziałów PMI PC. 

Tak, to był ten moment! Satysfakcja z  tego co 

osiągnęliśmy i poczucie słuszności obranej drogi 

rozwoju były już u mnie i w zespole duże.

Najważniejsze było jednak to, że ten progres 

zaczął być mocno zauważalny. Osobiście byłem 

już mocno utożsamiany ze Strefą. Pamiętam 

Walne Zgromadzenie Członków PMI PC – wcho-

dzę na salę i słyszę szept Agi Krogulec: „O, Stre-

fa PMI idzie” [śmiech]. Na kongresie w grudniu 

2015 r. zostałem wybrany Wolontariuszem Roku 

PMI PC i  traktowałem tę nagrodę jako wyraz 

uznania dla całego zespołu i dla rozwoju Strefy. 

Zaczęliśmy się liczyć w naszym polskim środowi-

sku PM-owym. Dostawałem też coraz więcej po-

zytywnych opinii od Czytelników i od Autorów, 

którzy zgłaszali się z chęcią publikacji tekstów. 

Do redakcji dołączały kolejne osoby – między in-

nymi Ada Grzenkowicz, która jest z nami do teraz 

ze swoją nieśmiertelną „skrzynką z narzędziami”, 

późniejsza wicenaczelna Paulina Szczepaniak 

czy Ewa Serwa, które też wniosły w rozwój Stre-

fy bardzo dużo. 

mnie kiełkować ta myśl – dlaczego by nie dołą-

czyć? Pod koniec 2013 roku byłem w San Diego 

na PMO Symposium, gdzie nagrałem dwa wy-

wiady, z myślą o opublikowaniu ich w obu tych 

czasopismach. Szybciej porozumiałem się ze 

Strefą i w ten sposób poznałem Wojtka Danow-

skiego, ówczesnego redaktora naczelnego. Po 

paru miesiącach, latem 2014 roku niejako „wpro-

siłem się” do redakcji, wówczas... jednoosobowej. 

Znamy Cię jako kogoś, kto myśli długofalowo 

i mierzy wysoko. Czy dołączając do Strefy PMI 

stawiałeś sobie jakieś konkretne cele?

Zdecydowanie! Nie angażowałbym się w  to 

z całą mocą gdybym nie miał celów i pomysłów 

na rozwój. Pierwszą moją myślą było to, żeby 

wyjść poza warszawski oddział PMI PC, budo-

wać czasopismo całego chaptera, zaangażować 

w rozwój Strefy oddziały regionalne i ludzi z ca-

łej Polski, a  także budować rozpoznawalność 

w  światku zarządzania projektami, także poza 

PMI. Chciałem też stopniowo powiększać obję-

tość i nakład Strefy. W tych pomysłach i planach 

miałem sporo swobody, bo Wojtek, redaktor 

naczelny, był też dyrektorem oddziału warszaw-

skiego PMI PC, co zajmowało mu dużo czasu. 

Stopniowo przejmowałem więc coraz więcej 

obowiązków w  Strefie i  realizowałem kolejne 

kroki w  rozwoju – stworzenie profili w  social 

mediach i  strony www, wysyłanie egzemplarzy 

Strefy do oddziałów PMI PC, by były dostępne 

dla uczestników wydarzeń w całej Polsce. I tutaj 

wielkie ukłony dla Wojtka Danowskiego, który 

mnie nie hamował i  zgodził się rozwój Strefy 

finansować z  budżetu oddziału warszawskie-

go. Mocno wierzyłem, że to prędzej czy później 

zaprocentuje, że wraz ze wzrostem rozpozna-

walności i zasięgu Strefy pojawią się możliwości 

uzyskania niezależności finansowej. Tak też się 

stało – pojawili się sponsorzy, między innymi 

dzięki kolegom z oddziału kujawsko-pomorskie-

go PMI PC bydgoski Atos stał się Złotym Spon-

sorem Strefy PMI i tę współpracę utrzymaliśmy 

przez kolejne kilka lat. 

Czy wraz z rozwojem samego czasopisma roz-

wijała się też redakcja?

Oczywiście, nie bylibyśmy w  stanie zrobić 

tego wszystkiego w  dwuosobowym składzie. 

Nasze działanie stały się zauważalne, więc 

stopniowo do redakcji dołączali nowi wolonta-

riusze. Zaczęliśmy organizować regularne spo-

tkania redakcyjne, choć na początku odbywało 

się to tylko w rytmie kwartalnym. Tak – jedno 

wydanie i jedno spotkanie na kwartał, to wtedy 

wydawało się wystarczające. Patrząc na mno-

gość spotkań w ramach redakcji teraz – coś nie 

do pomyślenia, prawda? Dołączanie do redakcji 
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stoi olbrzymia praca nie związana bezpośrednio 

z tworzeniem treści. Zdarzało się, że ktoś chciał 

dołączyć do redakcji z chęcią tylko i wyłącznie 

pisania artykułów. Takim osobom proponujemy 

luźną współpracę autor – redakcja. W  redak-

cji potrzebujemy ludzi, którzy wezmą na siebie 

pracę związaną z: utrzymaniem portalu i  „kar-

mieniem” go nowymi treściami, marketingiem, 

komunikacją, współpracą z PMI PC, dystrybucją, 

współpracą z  biznesem, administracją, organi-

zacją pracy redakcji. Powiedziałbym, że jest to 

jakieś 70-80% tego, czym się zajmujemy.

Mamy podzielone obowiązki, świetnie funk-

cjonujący zespół marketingu i  komunikacji – 

i  tu podziękowania należą się Tobie, Mateusz! 

Odbudowujemy zespoły portalu i sponsoringu. 

Pracę związaną z  wydawaniem numeru mamy 

podzieloną na samoorganizujące się zespoły me-

rytoryczne – skupione wokół działu, na przykład 

Strefy Wywiadu. Każdy z nich działa nieco ina-

czej, sam sobie określa sposób pracy. Mnie inte-

resują efekty pracy każdego zespołu i całościowo 

redakcji. No i oczywiście poziom satysfakcji na-

szych redaktorów. Jeśli ktoś zgłasza chęć zmia-

ny swojego obszaru zaangażowania – wspólnie 

szukamy takich możliwości.

Specyfika działalności PMI zakłada udział 

w projektach, które z definicji mają ramy cza-

sowe. W  jaki sposób utrzymujesz w  redakcji 

motywację do rozwijania Strefy PMI przez lata? 

Dla mnie to co robimy w ramach Strefy PMI 

nie jest pracą typowo projektową. Wiem, że nie-

którzy z nas postrzegają każdy numer jak osobny 

projekt, ale mam tu inne zdanie. Może jestem 

projektowym purystą [śmiech]. Nasza praca jest 

dość powtarzalna, co potwierdza jasno zdefi-

niowany proces wydania numeru, robimy to co 

kwartał. Ale najważniejszy w  tym jest fakt, że 

co około trzy miesiące mamy deadline – mu-

simy numer wydać. Oczekiwanie Czytelników, 

że kolejny numer wkrótce się pojawi – to nas 

motywuje i  mobilizuje. W  pandemii mieliśmy 

dyskusję, czy w sytuacji, gdy wszystko dzieje się 

online, gdy nie ma sensu drukować Strefy, nie 

powinniśmy w ogóle zrezygnować z kwartalnika, 

na rzecz bieżącego, ciągłego publikowania treści 

na portalu. Podejrzewam, że bez tych terminów, 

w  których musimy dostarczyć wydanie, ciężko 

byłoby nam o stałą mobilizację. Decyzja mogła 

być jedna – kwartalnik wychodzi dalej.

Ale był w historii Strefy jeden projekt, o któ-

rym nie mogę nie wspomnieć – stworzenie 

portalu strefapmi.pl. I  tu chciałbym podzięko-

wać Andrzejowi Kacperskiemu, który naciskał 

tak długo i uparcie, aż podjęliśmy to wyzwanie, 

po czym... odszedł z  redakcji [śmiech]. Dzię-

kuję przede wszystkim Kamili Czerniak, która 

mnie ogromnie raduje to fakt, że w obecnym ze-

spole mamy coraz więcej osób, które są tu już kil-

ka lat i, z tego co wiem, nie planują się ze Strefą 

rozstać. To oznacza, że w swoim zaangażowaniu 

w  Strefie widzą dużą wartość dla siebie, czują 

razem ze mną tę dumę i satysfakcję z tego, co 

robimy. I mam nadzieję, że zostaną w Strefie jak 

najdłużej, najlepiej – dłużej niż ja!

Przez te 10 lat wielu ludzi ze Strefy odeszło, 

co traktuję jako naturalny proces. Zdarzało się 

też, że sam musiałem poprosić o rezygnację, gdy 

ktoś z zespołu przez dłuższy czas był nieaktyw-

ny. Bo to mogło wpływać źle na motywację po-

zostałych. To zawsze bolało, zwłaszcza, że w tej 

wspólnej pracy rodziły się też przyjaźnie... I weź 

teraz poproś przyjaciela, żeby odpuścił sobie 

udział w redakcji, skoro nie może już poświęcić 

dla Strefy czasu. To było bardzo trudne i mocno 

to przeżywałem. Ale ostatecznie – dla dobra ze-

społu jakieś kroki musiałem podjąć. 

Wracając do Waszego pytania – o  ewolucji 

redakcji trochę już opowiadałem wcześniej. Na-

tomiast obecnie, zespół Strefy PMI to prawie 

20 osób, w  większości zawodowo związanych 

z  projektami. Mamy wspólną pasję, wspólnie 

wypracowane wartości i  zasady pracy w  po-

staci Karty Zespołu. Stawiamy na współpracę, 

zaangażowanie, szacunek, odpowiedzialność 

i  jasną komunikację. Towarzyszy temu otwar-

tość i  transparentność. Staramy się, by każdy 

w Zespole czuł się dobrze, robił to, co chce robić, 

pomagamy sobie nawzajem, dziękujemy sobie 

i chwalimy się nawzajem – mamy nawet kanał 

na kudosy na Slacku.

Często ludzie z naszego otoczenia wyobrażają 

sobie, że zaangażowanie w Strefie PMI pole-

ga na pisaniu artykułów czy przeprowadzaniu 

wywiadów. A jak naprawdę wygląda praca re-

daktora w Strefie PMI?

No tak, bo to właśnie widać – artykuły, wy-

wiady. Tyle że za tym wszystkim, niejako w tle, 

potrwać. Przecież da się zauważyć, że wolon-

tariusze w  ramach PMI PC, oprócz nielicznych 

przypadków, nie angażują się tak długo w jedną 

inicjatywę. Po 2-3 latach wysokiej aktywności 

odchodzą albo szukają wyzwań gdzieś indziej, 

wyżej czy w  innych obszarach aktywności. To 

zrozumiałe, każdy tu jest po to, żeby mieć coś 

z  tego dla siebie – a  chyba największą warto-

ścią jaką możemy wyciągnąć z wolontariatu jest, 

oprócz networkingu, rozwój osobisty. A podobno 

człowiek będąc długo w jednym miejscu przesta-

je się rozwijać.

Ale ja tego absolutnie tak nie odbieram! Wciąż 

dzięki Strefie się rozwijam, merytorycznie, ale 

też – myślę – jako lider. Poza tym, w  Strefie 

udało mi się połączyć moje pasje, a  nowych 

wyzwań nie brakuje. Po prostu czuję się dobrze 

z  tym, co tu robię, nie ma też nudy ani rutyny. 

A ten moment, gdy gigantyczna, trzymiesięczna 

praca całego zespołu znajduje swój finał postaci 

pięknego i  atrakcyjnego merytorycznie wyda-

nia – to wciąż daje mi ogromną satysfakcję. 

Ale najważniejszym, co trzyma mnie tu nadal, 

jest właśnie nasz zespół. Bo mamy tu wzajemną 

wymianę energii i motywacji, wspólne przeżywa-

nie sukcesów, wspólne radzenie sobie z wyzwa-

niami. 

Poza tym, po tylu latach traktuję Strefę nie-

mal jak swoje piąte dziecko [śmiech]. Wy to 

wiecie, ale Czytelnicy nie, więc zdradzę teraz, 

że czasem pieszczotliwie nazywam to dziecko 

Strefcią. 

Sercem każdego magazynu jest redakcja. Jak 

zmieniał się i ewoluował zespół redakcyjny na 

przestrzeni tych 10 lat? Kto kryje się po dru-

giej stronie kwartalnika? 

Przez Strefę w ciągu tych 10 lat przetoczyło 

się kilkudziesięciu wolontariuszy. Wiadomo, że 

wolontariat to jednak zawsze będzie aktywność 

na drugim czy trzecim planie – mamy przecież 

swoją pracę zarobkową i życie prywatne. To, co 

Redaktorzy Strefy PMI z nagrodą w konkursie Wolontariusz Roku podczas 10. Kongresu 
PMI Poland Chapter. Od lewej: Wojciech Danowski, Katarzyna Żurowska, Szymon Pawłowski, 
Marta Bobińska, Mirosław Dąbrowski
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Redaktor naczelny Strefy PMI. Konsultant, 
trener, mentor i kierownik projektów z wielo-
letnim doświadczeniem we wdrażaniu rozwią-
zań z zakresu zarządzania projektami, portfela-
mi, PMO i ryzykiem. Obecnie pracuje jako PPM 
Architect w PeopleCert, rozwijając standardy 
zarządzania spod znaku AXELOS (PRINCE2, 
MSP, MoP, MoR itd.) Pasjonat zarządzania 
projektami, ciągłego doskonalenia i  dzielenia 
się wiedzą. Prywatnie – miłośnik górskich i le-
śnych wędrówek, żeglowania, książek, czarnej 
kawy i czerwonego wina.

Szymon 
Pawłowski

Co do kwartalnika – takiej gwarancji dać nie 

mogę, bo wiadomo – miejsce mamy ograniczone. 

Mi osobiście również ciągle zależy na rozwoju 

jakościowym. I chociaż osiągnęliśmy poziom ja-

kości, jakiego nawet sobie nie wyobrażałem na 

początku tej drogi, to dalej widzę, że możemy ro-

bić to jeszcze lepiej. Na przykład, więcej tekstów 

w języku angielskim, by coraz mocniej zaznaczać 

swoją obecność również poza Polską, większe 

zróżnicowanie treści, coraz większe nazwiska na 

naszych łamach. 

Poprosimy Cię jeszcze o parę słów na zakoń-

czenie.

To może podziękowania? Bo w trakcie wywia-

du, spontanicznie wymieniłem kilka osób, ale nie 

byłem w stanie wymienić wszystkich, którym te 

podziękowania się należą. Dziękuję więc wszyst-

kim Czytelnikom – za to, że jesteście z nami, za 

każde słowa pochwały i konstruktywną krytykę, 

Autorom – za świetne artykuły – to Wy two-

rzycie zawartość merytoryczną Strefy! Dziękuję 

wszystkim wolontariuszom, którzy przewinęli 

się przez te lata przez naszą redakcję – każdy 

wniósł istotną wartość w  ten rozwój. A  także 

wolontariuszom PMI PC, z  którymi przecież 

ciągle współpracujemy. Dziękuję Tobie, Domi-

nika  –  za to, że Strefa Wywiadu pod Twoim 

przewodnictwem weszła na najwyższy możliwy 

poziom i za wszelkie wsparcie, jakiego udzielasz 

mi pełniąc rolę wicenaczelnej Strefy. I Tobie, Ma-

teusz, za to, jak znakomicie zorganizowałeś stre-

fową komunikację, promocję i marketing. Wraz 

z Kamilą tworzymy świetny kwartet liderów 

zespołu redakcyjnego! Podziękowania należą się 

też wszystkim Sponsorom i – last but not least – 

naszej graficzce, Ani Bar, która jest przy Strefie 

dłużej niż ja, bo od pierwszego numeru i  to jej 

zawdzięczamy tę – piękną moim zdaniem – sza-

tę graficzną! 

czasopismo o  takiej jakości jest tworzone nie 

przez profesjonalistów świata mediów, tylko 

przez wolontariuszy. A  jednak, jak widać – da 

się. To, że robimy to z pasji, a nie za pieniądze, 

jest niezaprzeczalnie naszą siłą!

Po drugie – kawał historii i  spore już „dzie-

dzictwo” i dorobek – 900 artykułów i wywiadów 

opublikowanych w kwartalniku, 40 wydań – tu-

taj nie mamy konkurencji.

Po trzecie – duża już rozpoznawalność nasze-

go czasopisma, związana też z silną marką, jaką 

jest Project Management Institute. 

Chcielibyśmy teraz spojrzeć trochę w  przy-

szłość. Jakie plany na dalszy rozwój ma redak-

cja Strefy PMI?

Na pewno będzie to dalszy rozwój portalu – 

mamy wciąż kilkaset artykułów z archiwalnych 

numerów, które czekają na swoje „drugie życie” 

na www. Jeśli w ciągu 2 lat uda nam się ten cały 

historyczny dorobek opublikować na portalu, to 

wraz z nowymi treściami z kolejnych numerów 

powinniśmy liczba dostępnych tam artykułów 

przekroczy 1000! Chcemy też, by nasza strona 

www stawała się stopniowo portalem w bardziej 

dosłownym znaczeniu – a więc nie tylko olbrzy-

mią bazą wiedzy, ale też na bieżąco aktualizo-

waną platformą poświęconą temu, co dzieje się 

w świecie PM. Mam na myśli zapowiedzi i relacje 

z wydarzeń, informacje dotyczące nowych publi-

kacji, trendów, standardów – po prostu wszyst-

ko to, co dzieje się w branży, nie tylko w ramach 

PMI, z  informacjami pojawiającymi się tak czę-

sto jak to możliwe. 

Chcemy też, by kontent portalu nie bazował 

tylko i wyłącznie na tym, co pojawi się w kwar-

talniku. Przecież pomiędzy wydaniami możemy 

też publikować teksty przeznaczone tylko na 

portal – tu, w  odróżnieniu od kwartalnika, nie 

mamy ograniczeń miejsca. Dlatego zachęcam 

wszystkich, którzy chcą zacząć przygodę z  pi-

saniem artykułów – śmiało przesyłajcie swoje 

propozycje, chętnie wesprzemy w procesie two-

rzenia artykułu i opublikujemy tekst na portalu. 

poprowadziła ten projekt po prostu brawurowo, 

Adrianowi Nowaczykowi, bez którego umiejęt-

ności technicznych i  zaangażowania to by się 

nie udało i Magdzie Hajost, która pobiła wszel-

kie rekordy w liczbie opublikowanych na portalu 

artykułów. Takiego zapału, motywacji, wspólnej 

pracy na olbrzymiej intensywności nie odno-

towaliśmy nigdy wcześniej w historii Strefy. To 

właśnie ten duży, wspólny cel nas zmobilizował. 

Czy po tylu latach działalności, możesz powie-

dzieć, że Strefa PMI to marka sama w sobie?

To pytanie nie powinno być kierowane do 

mnie, trzeba je zadać naszym Czytelnikom. Bo 

my sobie możemy myśleć, że jesteśmy marką, 

ale ostatecznie decyduje o  tym to, co myślą 

o nas nasi odbiorcy. Tyle, co mogę powiedzieć, to 

faktycznie – z roku na rok obserwuję coraz więk-

szą rozpoznawalność czasopisma – prowadząc 

szkolenia z  zarządzania projektami widziałem, 

że coraz więcej uczestników moich szkoleń zna 

Strefę PMI. Tę rozpoznawalność widać też choć-

by w  przyrostach liczby odwiedzających naszą 

stronę czy obserwujących profile w  social me-

diach. Rośnie też liczba pozytywnych opinii jakie 

słyszę o  jakości Strefy PMI, poszczególnych ar-

tykułów czy całości wydań. Kolejni autorzy zgła-

szają się z  chęcią opublikowania u  nas swoich 

artykułów. Firmy zaczynają doceniać naszą po-

zycję – mamy coraz więcej zapytań o nawiązanie 

stałej współpracy albo możliwość opublikowania 

artykułu sponsorowanego czy reklamy – w kwar-

talniku, ale też coraz częściej na portalu.

Wracając do Waszego pytania – ja Wam nie 

powiem czy Strefa to marka sama w sobie, niech 

powiedzą to za mnie przytoczone fakty [śmiech].

Na rynku nie brakuje wiedzy o project mana-

gemencie. Jest wiele blogów czy stron eduku-

jących o różnych metodykach i frameworkach. 

Co Twoim zdaniem wyróżnia nasz kwartalnik 

i portal?

Po pierwsze – wolontariat i  pasja. Często 

otrzymuję takie sygnały: jak to jest możliwe, że 

Pierwsze spotkanie strategiczno-
integracyjne Strefy PMI, wrzesień 2018 r. 

Fot. Archiwum Strefy PMI

Szymon Pawłowski, Ada 
Grzenkowicz, Ewa Serwa 
i Paulina Szczepaniak – 
11. Kongres PMI PC.
Fot. David Kaliszkowski Photo
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Poznaj Redaktorów 
Strefy PMI!

Szymon
Pawłowski 

Mateusz 
Szymborski

Dominika 
Kantorowicz

Kamila
Czerniak

W Strefie zajmuję się: 
spinaniem gigantycznej pracy 
całego Zespołu w gotowe 
wydanie, rzucaniem nierealnych 
pomysłów, które... Zespół 
później realizuje :)
Czytanie Strefy zaczynam od: 
tego, co pierwsze wpadnie do 
składu ;) bo czytam wszystko 
przed złożeniem. W gotowym 
wydaniu – felietony, Strefa na 
Luzie, wywiady, skrzynka Ady 
i to, co uznałem za najciekawsze.
Gdybym nie był w Strefie, to: 
nie byłbym sobą gdybym był 
inny ;)
Jestem Neapolem, bo: podobno 
drugie wrażenie robię lepsze niż 
to pierwsze ;)
Moje guilty pleasure: kieliszek 
czerwonego wina, fajka nad 
Świdrem (taka rzeczka nieopodal 
domu), Kasztanki.

Tego o nas jeszcze nie wiecie! W biogramach na portalu i pod artykułami 
znajdują się informacje o naszym doświadczeniu i zainteresowaniach 
zawodowych. Z okazji 40. wydania chcielibyśmy pokazać się naszym 
Czytelnikom z nieco innej strony. Nawiązując do artykułu La Casa 
de Periódico z 38. wydania, zdradzamy również, dlaczego wybraliśmy 
dane miasto jako nasz pseudonim.

W Strefie zajmuję się: 
robieniem hałasu na social 
mediach, zapewnieniem 
kontentu w Strefie Studenta, 
a także rzucaniem nowych 
pomysłów do realizacji, 
aby rutyna nie wkradła się 
w działania Redakcji.
Czytanie Strefy zaczynam 
od: nagłówków wszystkich 
artykułów, by wybierać 
najciekawsze tematy pasujące 
pod specyfikę danego dnia.
Gdybym nie był w Strefie, to: 
dalej szukałbym swojej pasji „po 
godzinach”.
Jestem Pragą, bo: jak ta 
warszawska, kryję wiele 
niespodzianek.
Moje guilty pleasure: wcinanie 
pączków, jak nikt nie patrzy, 
oraz rolek na social mediach 
o jedzeniu <3 

W Strefie zajmuję się: 
merytoryczną opieką nad 
publikacjami ze Strefy Wiedzy, 
gorączkowym dopinaniem 
składu z Szymonem na ostatniej 
prostej i przygotowaniem 
zajawki dla naszych 
Czytelników – zwanej 
wstępniakiem.
Czytanie Strefy zaczynam od: 
pierwszego artykułu, który do 
mnie trafia do recenzji.
Gdybym nie była w Strefie, to: 
nie wiedziałabym, że pasja tak 
może jednoczyć ludzi.
Jestem Marsylią, bo: mam 
słabość do południowo-
francuskich klimatów i kiedyś 
tam jeszcze wrócę :)
Moje guilty pleasure: brownie, 
kryminały i słuchanie ulubionych 
kawałków w kółko.

W Strefie zajmuję się: 
wsparciem IT, naszym Portalem 
StrefaPMI.pl oraz Strefą Praktyki.
Czytanie Strefy zaczynam 
od: wprowadzania wydania na 
Portal.
Gdybym nie była w Strefie, 
to: straciłabym ostatnich 5 lat 
ze Strefą, a co za tym idzie, 
współpracę ze wspaniałym 
zespołem.
Jestem Atenami, bo: to stolica 
Grecji, a moją ponad 10-letnia 
pasją jest co roku odkrywanie po 
mojemu nowych wysp greckich.
Moje guilty pleasure: if it’s 
pleasure, I don’t feel guilty :)

14



Anna
Gambal

Ada
Grzenkowicz

Bartosz
Zych

Malwina 
Szopa

Renata 
Puszkiel

W Strefie zajmuję się: 
wspieraniem Strefy 
Praktyki, wspieraniem 
usprawnień procesów, 
współpracą ze Złotym 
Sponsorem. 
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
początku :), często 
sięgam również najpierw 
do Strefy Wywiadu, aby 
poznać nowe punkty 
widzenia. 
Gdybym nie była 
w Strefie, to: nie 
miałabym okazji poznać 
tylu świetnych ludzi, 
którzy pasjonują się 
project managementem 
i poszerzyć swoich 
horyzontów.
Jestem Limą, bo: jest 
skomplikowana, pełna 
kolorów, kontrastów 
oraz historii. 
Moje guilty pleasure: 
żelki - najlepiej z sokiem 
owocowym.

W Strefie zajmuję 
się: opisywaniem 
swoich doświadczeń 
w cyklu „skrzynka 
z narzędziami", 
czasem skrobnę coś 
o wdrażaniu zwinności, 
tej skalowalnej również, 
a jak jest miejsce, to 
i recenzję książki 
popełnię, a tak to 
lawiruję na krawędzi 
dostarczając w ostatnim 
możliwym terminie. 
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
wstępniaka redaktorów 
i Strefy Praktyki. 
Gdybym nie była 
w Strefie, to: 
może spełniłabym 
swoje marzenie 
i napisała książkę 
o moich agile’owych 
przygodach :)
Jestem Londynem, 
bo: dużo się dzieje, 
jest wielokulturowo, 
a jednak na wyspie.
Moje guilty pleasure: 
zarwane noce czytając 
lub oglądając kryminały 
i lody pistacjowe.

W Strefie zajmuję się: 
rozmawianiem z różnymi 
ciekawymi ludźmi. 
Czasem wychodzi z tego 
kawałek ciekawego 
wywiadu. Ponoć dobrze 
wychodzi mi również 
korekta językowa 
angielskich artykułów, 
więc poprawiam 
często z “the” na “a” 
oraz “make” na “do”.
Czytanie Strefy 
zaczynam od: Strefy 
Praktyki i oczywiście 
Strefy Wywiadu.
Gdybym nie był 
w Strefie, to: pewnie 
oglądnąłbym kilka 
seriali na Netflixie 
lub przeczytał kilka 
książek więcej, ale też 
pewnie miałbym trochę 
mniejszą wiarę w ludzi.
Jestem Kopenhagą, bo: 
lubię jeździć rowerem.
Moje guilty pleasure: 
Coca-Cola.

W Strefie zajmuję się: 
przede wszystkim Strefą 
Recenzji, staram się też 
uczestniczyć w pracach 
nad Portalem.
Czytanie Strefy 
zaczynam od: Strefy 
na Luzie, w końcu to 
normalne, że zaczyna się 
od końca, prawda?
Gdybym nie była 
w Strefie, to: 
oglądałabym za dużo 
Netflixa, a ileż razy 
można oglądać Emily 
w Paryżu czy New 
Amsterdam...
Jestem Malagą, bo: od 
kilku lat myślę, żeby 
pojechać do Malagi, ale 
na myśleniu się kończy.
Moje guilty pleasure: 
Czeko-czeko-czekolada, 
w każdej ilości – 
w końcu to magnez, 
a bez magnezu PM długo 
nie pożyje. A nawet jeśli, 
to... co to za życie ;)

W Strefie zajmuję 
się: opieką nad Strefą 
PMI PC oraz działam 
w zespole marketingu.
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
artykułów okładkowych 
i Strefy PMI PC.
Gdybym nie była 
w Strefie, to: i tak 
bym była fanką Strefy! 
Miałabym wprawdzie 
więcej czasu, ale 
nie poznałabym 
wspaniałego zespołu 
redaktorów i nie 
nauczyłabym się wielu 
rzeczy.
Jestem Florencją, bo: 
to kolebka renesansu, 
z którym łączy mnie 
moje imię. Poza tym 
Florencja jest kobietą :)
Moje guilty pleasure: 
Pudelek i malinowe 
croissanty.
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Kornelia 
Trzęsowska

Karolina 
Kryńska

Aneta Catalan 
Sikorska

Weronika 
Parusel

Marcin 
Wilczak

W Strefie zajmuję się: 
wywiadami z ciekawymi 
postaciami. Prowadzę 
rozmowy z inspirującymi 
osobami, które znają 
nieoczywiste strony 
zarządzania, nie tylko 
projektami.
Czytanie Strefy 
zaczynam od: wstępu 
Szymona i Dominiki. 
Lubię wiedzieć, czego 
spodziewać się 
w nowym numerze 
naszego kwartalnika.
Gdybym nie była 
w Strefie, to: 
malowałabym obrazy, 
próbowała swoich sił 
w radiu i robiła szpagat.
Jestem Miastem Stu 
Mostów, bo: szczerze 
kocham Wrocław. 
Uwielbiam moje miasto 
i próbuję odkrywać 
jego nieznane mi dotąd 
zakątki.
Moje guilty pleasure: 
muzyka, pyszne jedzenie, 
nietuzinkowe teksty 
i wyjątkowe rozmowy.

W Strefie zajmuję się: 
patronatami medialnymi, 
wspieraniem Strefy 
Wiedzy i publikowaniem 
treści na Portalu Strefy.
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
znalezienia 
spokojniejszej chwili 
i zrobienia dobrej kawy, 
później wybieram 
tytuły, które komponują 
się z moim nastrojem 
w danym momencie.
Gdybym nie była 
w Strefie, to: 
kombinowałabym, jak 
dołączyć do zespołu 
Strefy ;)
Jestem Warszawą  – 
Śródmieściem 
Południowym, bo: 
to piękne kamienice, 
tajemnicze zakamarki, 
pyszne jedzenie, ulice 
tętniące życiem 
i miejsce, w którym się 
wychowałam.
Moje guilty pleasure: 
marcepan :)

W Strefie zajmuję 
się: mimo tego, że 
od początku jestem 
zaangażowana 
w marketing, to 
podczas pracy nad 
nowym numerem 
zawsze próbuję swoich 
sił również w innych 
działach. Pozwala 
mi to rozwijać swoje 
kompetencje i daje dużo 
frajdy :)
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
zazwyczaj od tematu 
okładkowego, 
a następnie przechodzę 
do wstępniaka Szymona 
i Dominiki.
Gdybym nie była 
w Strefie, to: nie 
spotkałabym tylu super 
ludzi, tylu różnych 
osobowości.
Jestem Amsterdamem, 
bo: jestem otwarta na 
wielokulturowość – 
no i mam tam rzut 
kamieniem :)
Moje guilty pleasure: 
ciemna czekolada 
z kawałkami orzechów.

W Strefie zajmuję 
się: czepianiem 
się przecinków 
w artykułach Strefy 
Praktyki i portalowymi 
sprawami technicznymi. 
Czytanie Strefy 
zaczynam od: po 
prostu od początku, 
ale i tak najbardziej 
lubię moment, kiedy 
zaczyna się skrzynka 
z narzędziami Ady.
Gdybym nie była 
w Strefie, to: i tak 
czytałabym Strefę, ale 
nie miałabym pojęcia, 
ile wysiłku zajmuje jej 
złożenie (dużo!).
Jestem Berlinem, bo: 
jestem wiecznie głodna, 
a tam jest najfajniejsza 
scena gastro.
Moje guilty pleasure: 
bardzo dużo czipsów 
i binge watching “The 
Office (US)” pod kocem.

W Strefie zajmuję 
się: zapełnieniem 
ostatnich stron, czyli 
Strefą na Luzie wraz 
z konkursami. Co piątek 
tradycyjnie „poszczę” 
na naszych SM. 
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
wstępniaka naszych 
Naczelnych, recenzji 
książek koleżanek 
i kolegów redaktorów 
oraz skrzynki 
z narzędziami 
PM-a pani Ady.
Gdybym nie był 
w Strefie, to: dalej bym 
się zastanawiał, jakby 
to by było być w Strefie.
Jestem Monachium, 
bo: Wrocław i Warszawa 
były już zajęte
Moje guilty pleasure: 
oglądanie meczów 
polskiej piłkarskiej 
ekstraklasy.

16



Elżbieta 
Świtalska

Michał
Barcik

Karolina 
Studzińska

Krzysztof 
Jastrzębski

Joanna 
Kruszyńska

W Strefie zajmuję 
się: coś tu i cosik tam, 
trochę „na luzie”, jakiś 
artykuł podrzucę, trochę 
wywiadu...
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
wywiadów – cudownie 
jest poznawać różne 
punkty widzenia, 
historie, które potrafią 
inspirować. Następnie, 
wszystko od deski 
do deski i czekam na 
kolejne treści.
Gdybym nie była 
w Strefie, to: bym 
nie poznała tylu 
wspaniałych ludzi.
Jestem Corpus Christi, 
bo: … ;)
Moje guilty pleasure: 
papryczki, im ostrzejsze 
tym lepsze, szczególnie 
w połączeniu z gorzką 
czekoladą.

W Strefie zajmuję 
się: Strefą Wywiadu, 
czyli w praktyce 
rozmawianiem 
z ciekawymi ludźmi ze 
świata. Jest to mega 
wzbogacające. Staram 
się również nieco 
wesprzeć Mateusza 
w marketingowych 
pracach.
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
zdecydowanie 
okładki – a zdradzając 
kulisy, jej wybór nie jest 
taki prosty! :)
Gdybym nie był 
w Strefie, to: nie 
poznałbym wielu 
świetnych ludzi 
z całej Polski, którzy 
są w stanie Ci 
pomóc w swoich 
specjalizacjach.
Jestem Wadowicami, 
bo: tutaj się 
wychowałem i planuje 
swoje życie. No 
i wiadomo – kremówki.
Moje guilty pleasure: 
pójście do kina lub 
w góry samemu.

W Strefie zajmuję się: 
wsparciem w zakresie 
marketingu i pomysłami 
na pozyskanie środków 
na działania Strefy, choć 
ostatnio nie mam na to 
tyle czasu, ile bym sobie 
życzyła ;)
Czytanie Strefy 
zaczynam od: spisu 
treści, aby sprawdzić co 
mnie w danym numerze 
najbardziej interesuje, 
później Strefa na Luzie 
i Strefa Praktyki.
Gdybym nie była 
w Strefie, to: 
znalazłabym sobie 
pewnie inne dodatkowe 
zajęcie, koniecznie 
związane z pieskami.
Jestem Zabrzem, 
bo: stamtąd właśnie 
pochodzę.
Moje guilty pleasure: 
oczywiście seriale na 
VOD.

W Strefie zajmuję 
się: Strefą Studenta, 
jak tylko skończę 
onboarding. Ponadto 
pełnię rolę redakcyjnego 
zoomera (choć złośliwi 
powiedzą, że zillenialsa).
Czytanie Strefy 
zaczynam od: spisu 
treści.
Gdybym nie był 
w Strefie, to: na razie 
jeszcze nie wiem 
co będzie, jak będę 
w Strefie – dopiero 
kończę onboarding.
Jestem Las Vegas, 
bo: jest we mnie coś 
z większości miast 
świata.
Moje guilty pleasure: 
memowanie, jakby jutra 
miało nie być.

W Strefie zajmuję 
się: marketingiem, 
tworzeniem/
projektowaniem grafik 
oraz Strefą Cytatów.
Czytanie Strefy 
zaczynam od: 
najczęściej od spisu 
treści i artykułów 
okładkowych.
Gdybym nie była 
w Strefie, to: nie chcę 
nawet o tym myśleć!
Jestem Toruniem, bo: 
Toruń słynie z dobrych 
pierników, które bardzo 
lubię.
Moje guilty pleasure: 
to zdecydowanie 
sfogliatine.
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z  obszaru continuous improvement, przepro-
wadzka do nowego biura – i wiele innych. 

Wszystkie one mają wspólny mianownik – 
wymagają, aby „jacyś” pracownicy „w jakiś” 
sposób (najczęściej istotny) w  krótkim, lub 
dość krótkim czasie zmienili swoje dotych-
czasowe sposoby pracy. Może to być proces, 
narzędzie, rola, miejsce w  organizacji – ale 
także nawyki, przekonania, a  nawet wartości. 
W  takiej sytuacji umiejętność wsparcia pro-
jektu w  aspekcie wdrażania zmian w  organi-
zacji staje się wręczy krytycznym czynnikiem 
sukcesu. Jak ostatnio zapytał jeden z  moich 
klientów: „a które projekty u nas w firmie nie 
oznaczają dla ludzi zmian?” – jego współpra-
cownicy nie byli w  stanie przywołać przeko-
nujących przykładów. Szukając więc obszarów, 
w których – w kontekście obecnego otoczenia 
biznesowego – Project Manager może szcze-
gólnie efektywnie pomóc Sponsorowi należy 
skierować uwagę na perspektywę szerszą, niż 
struktura projektowa: wykonawcza czy też 
sterująca. Chodzi o  wszystkich tych, których 
dotyczą zmiany wdrażane w  efekcie realizacji 
projektu, zarówno pracowników jaki i  mene-
dżerów – a więc o całą organizację, której dana 
zmiana dotyczy. Idąc dalej trafiamy na obszar 
priorytetowy, którym jest… samo przywództwo 
w  zmianie. Badania na przykład Prosci czy 
Porsche Consulting Group wyraźnie pokazu-
ją, że kluczowym czynnikiem sukcesu numer 
1 jest tu aktywny i widoczny Sponsor – i to 

wielu pracowników możliwość pracy zdalnej 
stała się podstawowym warunkiem zatrud-
nienia w danej firmie,

• przesycenie zmianami – coraz większe na-
tężenie zmian, wynikające z potrzeby szyb-
szego niż kiedykolwiek dostosowywania się 
przez firmy do otoczenia; powoduje to, że 
pracownicy czasem wręcz obojętnieją na 
dodatkowe, pojawiające się zadania – i  tak 
już mają ich za dużo, gdy czasu i energii na 
przyswojenie nowości zwyczajnie brakuje,

• niepewność co do przyszłości – większa 
niż kiedykolwiek, gdy mamy do czynienia 
z co najmniej 3 zjawiskami, których nie ob-
serwowaliśmy w  Polsce od kilkudziesięciu 
lat: wysoka inflacja i ogromny wzrost kosz-
tów życia, wojna za naszą granicą oraz skutki 
pandemii, które są wciąż odczuwalne przez 
wiele branż.

Patrząc na ostatnie 3 lata przypominam so-
bie projekty, które miałem okazję wspierać 
bezpośrednio, lub z  którymi zetknął się mój 
zespół w Silfra Consulting. Były to między in-
nymi wdrożenie systemów ERP, inne projekty 
digitalizacyjne, transformacja firmy, wdrożenie 
nowego modelu biznesowego, zmiana strategii 
sprzedaży, podnoszenie efektywności realiza-
cji projektów, optymalizacja procesów w  core 

business i  funkcjach wsparcia, projekty M&A, 
reorganizacja, projekty z obszaru narzędzi i pro-
cesów HR, wdrożenie OKR-ów, lean, projekty 

Publikacje opisujące post-pandemiczną 
sytuację w  firmach na całym świecie (zja-
wisko „Wielkiej Rezygnacji” – „The Great 
Resignation / Big Quit / Great Reshuffle” do-
tknęło nawet Indie) identyfikują kilka czyn-
ników, które silnie wypływają na postawy 
pracowników, poziom ich zaangażowania 
oraz motywacji w  codziennej pracy. Zjawi-
ska te silnie wpływają także na możliwości 
skutecznej realizacji projektów. Warto więc 
przyjrzeć się, w  jaki sposób Project Mana-
ger nie tylko może się do nich dostosować, 
ale wręcz z  nich skorzystać, budując sobie 
jeszcze silniejszą pozycję we współpracy ze 
Sponsorem.

Oto kilka wybranych spośród obecnie obser-
wowanych zjawisk, które w  mojej subiektyw-
nej ocenie są szczególnie warte uwzględnienia 
przez każdego PM-a:
• przywołana przed chwilą „Wielka Rezy-

gnacja”, którą po raz pierwszy tak nazwał 
(zresztą bardzo trafnie) profesor Anthony 
Klotz z University College London; niektórzy 
autorzy parafrazując to określenie mówią 
o  „Wielkim Urealnieniu” – czyli masowych 
odejściach pracowników na skutek niedopa-
sowania szeroko pojętych warunków pracy 
do ich wewnętrznych potrzeb i  motywato-
rów,

• praca hybrydowa, elastycznie łącząca funk-
cjonowanie z  biura i  zdalne, przy czym dla 
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Project Manager sparingpartnerem 
dla Sponsora w post-pandemicznej 
rzeczywistości
Krzysztof Ogonowski
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metody. Zdarza się czasem, że w projekcie sku-
piamy się na czynnikach związanych z meritum 
projektu, podczas gdy o sukcesie decyduje wie-
le czynników związanych z ludźmi: kultura or-
ganizacji, kompetencje do wdrażania zmian na 
wszystkich szczeblach organizacji, dojrzałość 
do zarządzania projektami i zmianą, itd. 

Resistance (opór) – już samo uznanie, że 
pracownicy mają prawo mieć odmienne zdanie 
na temat wdrażanych zmian niż liderzy może 
dla niektórych organizacji stanowić wyzwa-
nie. Nie mówiąc o  tym, żeby otwarcie swój 
feedback wyrażali i żeby każdy miał prawo do 
przejścia przez zmiany we własnym tempie 
(oczywiście respektując harmonogram projek-
tu). Badania pokazują, że większość oporu bie-
rze się z tego, jak wdrażamy zmiany, a nie co 
wdrażamy. Oraz że duża część oporu była do 
uniknięcia, gdyby odpowiednio (i  odpowied-
nio wcześnie) nim zarządzać. I  o  tę prewen-
cję właśnie chodzi – ale do tego identyfikacja 
potencjalnych źródeł oporu musi się odbyć 
na etapie inicjowania i definiowania projektu. 
PM, który to rozumie i sobie „nie odpuści” tej 
części analizy przedprojektowej będzie miał 
dla Sponsora bezcenne „znaleziska”, o których 
większość Sponsorów nie ma nawet szansy 
pomyśleć. 

Readiness (gotowość do wdrożenia 
zmian) – rozumienie ryzyk i źródeł oporu to nie 
wszystko. Trzeba jeszcze wiedzieć, czy jeste-
śmy gotowi w skali całej organizacji, aby tymi 
ryzykami sprawnie zarządzić. Z  pomocą przy-
chodzi nam tu narzędzie takie, jak Trójkąt PCT 
Prosci, pozwalający na sparametryzowaną ana-
lizę gotowości organizacji do wdrożenia zmia-
ny w  4 obszarach: Definicji Sukcesu Projektu, 
Przywództwa, Zarządzania Projektem i  Zarzą-
dzania Zmianą. Narzędzie to pozwala przede 
wszystkim uzyskać spójne rozumienie przez 
kluczowych inicjatorów projektu co jeszcze na-
leży zrobić, aby projekt był od początku „ska-
zany na sukces”, albo przynajmniej, aby szybko 
wypełnić te deficyty, które mogą doprowadzić 
do problemów w trakcie wdrożenia, a nawet do 
porażki. 

Obszar 2: „Chcesz iść 
szybko, idź sam, chcesz iść 
daleko, idź z innymi”

Znając potencjalne wyzwania (patrz Ob-
szar 1) możemy pomóc Sponsorowi zbudować 
koalicję z  kluczowymi liderami w  organizacji, 
która doprowadzi do sukcesu prawie każdy 
projekt. „Prawie każdy”, bo oczywiście są czyn-
niki zagrażające projektowi niezależne od ludzi. 
Zajmijmy się jednak tym, na co mamy wpływ. 

(ryzyko ludzkie), Resistance (opór) i Readiness 
(gotowość do wdrożenia zmian). Potrzebne 
jest dobre rozpoznanie tych 3 obszarów, aby 
dla efektywnego włączenia pracowników do 
zmiany skutecznie korzystać z  dostępnych 
(zazwyczaj zbyt szczupłych) zasobów zespo-
łu projektowego. Oraz z ograniczonych zaso-
bów Sponsora – zwłaszcza czasu, którego 
mu ciągle brakuje.

2. Obszar 2: „Chcesz iść szybko, idź sam, 
chcesz iść daleko, idź z  innymi” (przy-
słowie chińskie) – jak zbudować koalicję 
z  kluczowymi liderami w  organizacji. Jeden 
lider, nawet bardzo sprawny, nie wdroży 
projektu, który dotyka różnych zespołów, 
departamentów, jednostek biznesowych czy 
oddziałów.

3. Obszar 3: „Gwiazdy wygrywają mecze, ale 
drużyny wygrywają mistrzostwo” (M. Jor-
dan) – czyli jakie inne osoby ze wszystkich 
szczebli w organizacji zaangażować do suk-
cesu zmiany. Bo same gwiazdy, czyli liderzy 
zaangażowani do zmiany, to za mało dla jej 
sukcesu.

4. Obszar 4: „Plan jest niczym, ale pla-
nowanie jest wszystkim” (D. Eisenho-
wer) – w osiągnieciu sukcesu w warunkach 
ograniczonych zasobów i  wielu konkuren-
cyjnych priorytetów bardzo pomocne jest 
ustrukturyzowane podejście, aby nie wy-
ważać otwartych drzwi i nie tracić czasu na 
nieskoordynowane i  niespriorytetyzowane 
działania. Zwłaszcza, gdy projekt dotyczy 
setek i tysięcy osób w różnych lokalizacjach 
geograficznych.

5. Obszar 5: „W  komunikacji największą 
iluzją jest to, że do niej doszło” (G. Ber-
nard Shaw) – czyli w jaki sposób dotrzeć do 
pracowników z przekazem na temat zmian, 
które niekoniecznie muszą się im podobać. 
I zrobić to w taki sposób, aby w nie uwierzyli. 
Przyjrzyjmy się bliżej tym 5 obszarom.

Obszar 1: „Co zrobić, żeby 
ludziom chciało się chcieć” 

Zwłaszcza, gdy mamy ograniczone zasoby, aby 
do tego doprowadzić – czyli „3R”: Risk (ryzyko 
ludzkie), Resistance (opór) i  Readiness (goto-
wość do wdrożenia zmian). Oznaczają one:

Risk (ryzyko ludzkie) – jakie ryzyka możemy 
napotkać podczas wdrażania zmian. Mogą one 
być związane zarówno ze stopniem złożoności 
samej zmiany, jak i  z  otwartością organizacji 
na nowości. Warto w tym miejscu posłużyć się 
standardowymi listami kontrolnymi do analizy 
takich ryzyk, aby skupić się na tym, co dotyczy 
naszego projektu, a nie na wymyślaniu samej 

niezależnie od tego, czego dotyczy mate-
ria projektu. Prosci wskazuje dodatkowo, że 
tam, gdzie Sponsor był bardzo skuteczny 73% 
projektów kończyło się sukcesem wobec 29% 
w sytuacji, gdy Sponsor był bardzo nieskutecz-
ny. Te same badania pokazują jednocześnie, 
że aż 50% Sponsorów nie rozumie swojej roli 
w kategoriach bycia „twarzą zmiany” w orga-
nizacji. Wydaje im się, że ich rola ogranicza się 
do decyzji projektowych i do zapewnienia fun-
duszy. A rola Sponsora to zarówno dostarczenie 
zasobów i  decyzji, jak i  osobistego wsparcia 
i przykładu. Na podstawie wyrywkowo prowa-
dzonych badań w polskich organizacjach muszę 
niestety przyznać, że w wielu firmach odsetek 
Sponsorów rozumiejących swoją rolę jest jesz-
cze niższy, niż ta globalna średnia 50%... Tak 
więc największa pomoc dla Sponsora doty-
czy jego samego i jego roli w zmianie.

Jak „zabłysnąć” 
przed Sponsorem?

Pytanie celowo zostało postawione w  nie-
właściwy sposób – oczywiście nie chodzi o to, 
żeby „błyszczeć”, ale żeby dostarczać realną 
wartość. Często jednak PM-owi trudno jest 
pozytywnie „zaskoczyć” Sponsora, zdobyć 
i  przytrzymać jego uwagę. „Mam dla Pana 
10 minut” – niejeden z  nas dość często sły-
szy tego typu stwierdzenia ze strony liderów 
najwyższego szczebla, które niby mają być 
zachętą do zwięzłego przedstawienia tego, 
z  czym przychodzimy. Jak powiedział kiedyś 
Theodore Roosevelt „rób to co musisz, tym co 

masz i tam, gdzie jesteś”. Warto więc brać to, 
co mamy i pomimo trudnych warunków starać 
się zdobyć u  Sponsora wiarygodność i  budo-
wać relację typu „sparingpartner”. Czyli być 
osobą, z którą w zaciszu gabinetu, w zaufaniu 
Sponsor może porozmawiać o kwestiach naj-
ważniejszych dla sukcesu projektu, usłyszeć 
o tym, czego sam nie dostrzega i znaleźć roz-
wiązania dla wyzwań, które z pozoru są „nie do 
przejścia”. Także tych, które dotyczą działań 
i postawy samego Sponsora i jego najbliższych 
współpracowników. Czyli osób z tzw. „top” or-
ganizacji. 

Oto propozycja 5 takich obszarów, w których 
PM może szczególnie efektywnie wykorzystać 
konkretne narzędzia i  metody zarządzania 
zmianą, aby dostarczyć Sponsorowi wartość 
w  kontekście tego, jak wygląda obecnie oto-
czenie organizacji i jak w tej sytuacji zachowują 
się pracownicy.
1. Obszar 1: „Co zrobić, żeby ludziom chciało 

się chcieć” gdy mamy ograniczone zasoby, 
aby do tego doprowadzić? – czyli „3R”: Risk 
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ści wdrożenia na poziom zespołów. Co także 
znacząco zwiększa poziom zaangażowania 
menedżerów i pracowników oraz skuteczność 
wdrażania zmian.

Kolejna ważna i  potencjalnie wpływowa 
grupa, to tzw. Ambasadorzy (Agenci) Zmia-
ny. Są to osoby z  poszczególnych zespołów 
operacyjnych (np. Kluczowi Użytkownicy czy 
tzw. Super Users), którzy są wyposażeni w do-
datkową wiedzę o  wdrażanych rozwiązaniach 
i mogą wspierać w trakcie wdrożenia zarówno 
pracowników jak i menedżerów. Rola ta często 
pojawia się na przykład w  projektach digitali-
zacyjnych. Praktyka pokazuje jednak, że tylko 
25-50% Ambasadorów jest naprawdę aktywna, 
co znacząco obniża skuteczność tej roli. Aby 
w  pełni wykorzystać potencjał Ambasadorów, 
trzeba ich odpowiednio wybrać, przygoto-
wać do tej roli, wprowadzić ich do organizacji, 
a  potem wspierać ich, aby mieli wiedzę, czas 
i energię na „głoszenie dobrej nowiny”. Do tego 
potrzebny jest pomysł oraz ręce do pracy, aby 
ten pomysł wdrożyć. „Samo” nic się nie wyda-
rzy. PM może sprawić, aby także ta rola została 
odpowiednio zaktywizowana w  projekcie, co 
znacząco podnosi szansę na sukces zmiany. 

Obszar 4: „Plan jest 
niczym, ale planowanie 
jest wszystkim”

Do sukcesu w warunkach ograniczonych zaso-
bów i  wielu konkurencyjnych priorytetów po-
trzebne jest ustrukturyzowane podejście.

PM powinien być w stanie takie podejście 
wprowadzić do projektu. Może być to dowol-
ny standard, zarówno pozyskany spoza orga-
nizacji, jak i  wypracowany wewnątrz. Ważne, 
aby był prosty, sprawdzony w praktyce i obej-
mował cały cykl życia projektu. Począwszy od 
etapu inicjowania – koniecznie! W  zmianie 
tak, jak w  wielu dziedzinach życia „timing is 

everything” – zbyt późne zaadresowanie czyn-
nika ludzkiego samo w  sobie może stanowić 
zagrożenie. 

Identyfikując w  uporządkowany sposób 
potencjalny wyzwania ludzkie odpowiednio 
wcześnie PM dostarczy Sponsorowi inspi-
racji i  pomysłów na to, jak im zapobiegać. 
Będzie mógł zsynchronizować kamienie mi-
lowe zmiany z kamieniami milowymi projektu. 
Dzięki temu pozwoli Sponsorowi z wyprzedze-
niem kolejno angażować do projektu kluczo-
wych „graczy”: innych Sponsorów, menedżerów, 
Ambasadorów zmiany.

To wszystko pozwoli Sponsorowi skupić 
się w danym momencie tylko na najważniej-
szych priorytetach, a jednocześnie pozwoli nie 

nym promowaniem zmiany wśród pracowników 
na liderów niższych szczebli, co samo w sobie 
jest dużym odciążeniem dla Sponsora. 

Obszar 3: „Gwiazdy 
wygrywają mecze, 
ale drużyny wygrywają 
mistrzostwo”

Po budowaniu koalicji wśród najwyższej kadry 
kierowniczej przychodzi czas na kolejne role 
kluczowe dla powodzenia zmian.

Zacznijmy od menedżerów, którzy są 
bezpośrednimi przełożonymi pracowników. 
Mają oni kluczową rolę do odegrania, to oni 
są najbliżej pracowników, to oni powinni być 
w  stanie przetłumaczyć „z  polskiego na na-
sze” strategiczne przekazy dotyczące zmiany 
w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego 
pracownika. To oni są najbliżej pracowników 
na co dzień i  mogą być adwokatami zmiany 
i  zarządzać ewentualnym oporem u  źródła. 
W praktyce często nie dba się o odpowiednie 
przygotowanie ich do tej roli – nie dość, że 
często są to wysokiej klasy eksperci a nie lide-
rzy, czyli po prostu nie lubią zarządzać ludźmi, 
to tylko 1/3 z nich (badania Prosci) jest do tej 
roli odpowiednio przygotowana. Nie ma się co 
dziwić, że w wielu przypadkach to oni są naj-
większymi opornikami – i mają ku temu liczne 
powody. Przygotowując odpowiedni plan „za-
opiekowania się” ta grupą, aby z potencjalnych 
oporników zamienić ją w  sojuszników Project 
Manager może wykonać dla Sponsora bez-
cenną pracę, która pomoże dotrzeć ze zmianą 
do pracowników oszczędzając Sponsorowi 
wielu „pożarów” i  przenosząc środek ciężko-

A poprzez koalicję z właściwymi liderami Spon-
sor ma przełożenie na wszystkich pracowników, 
których zmiana dotyczy – i sam nie musi mie-
rzyć się z całą organizacją.

Posługując się narzędziem pod nazwą 
Mapa Koalicji Sponsorów po pierwsze PM 
może pomóc Głównemu Sponsorowi zro-
zumieć, kogo w  tej koalicji będzie jeszcze 
potrzebował. Którzy liderzy mają największy 
wpływ na organizację, procesy i pracowników, 
których dotyczy zmiana. 

Po drugie – może uświadomić Sponsoro-
wi, gdzie w samej koalicji może pojawić się 
opór i  z  jakich powodów. Byłoby naiwnością 
twierdzić, że wszyscy liderzy wysokiego szcze-
bla w firmie zgadzają się we wszystkim. Często 
dochodzi między nimi do tarć, które zagrażają 
sukcesowi projektu. Nieporozumienia między 
nimi lub ich negatywne nastawienie przekła-
da się zazwyczaj na niewystarczające postępy 
projektu w ich obszarze.

Po trzecie – pozwala zidentyfikować i za-
planować z wyprzedzeniem kluczowe działa-
nia, które będą budowały zdrową, „zieloną” 
(w  rozumieniu świateł drogowych) koalicję. 
Da to Sponsorowi odpowiedni czas na przy-
gotowanie się do jednego z  najważniejszych 
zadań, które go czeka w zmianie, czyli właśnie 
do zbudowania odpowiedniej koalicji z  innymi 
liderami. I pozwoli uniknąć „gaszenia pożarów” 
dzięki temu, że potencjalne wyzwania zostaną 
zidentyfikowane i  „ogarnięte” z  odpowiednim 
wyprzedzeniem, w  sposób planowany i  upo-
rządkowany.

Po czwarte wreszcie – pozwala określić 
najniższy możliwy poziom wsparcia „spon-
sorskiego”, który wciąż będzie efektywny. 
Czyli przełoży część pracy związanej z aktyw-

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

22



Prezes Silfra-Consulting, BPI Group. Ekspert 
w zakresie zarządzania zmianą i projektami. Ma 
20 lat doświadczenia we wdrażaniu zmian or-
ganizacyjnych, procesowych, digitalizacyjnych, 
oraz transformacji biznesowej w największych 
firmach w  Polsce i  w  Europie, m.in. z  branży 
energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, 
transportowej oraz usług dla biznesu. Uczest-
niczył w tworzeniu PMI w Polsce. Jest współ-
założycielem ACMP (Association of Change 
Management Professionals) – globalnej or-
ganizacji zrzeszającej praktyków zarządzania 
zmianą. Jest instruktorem PROSCI w dziedzinie 
Change Management i pracuje w globalnej sie-
ci ekspertów PROSCI. Od 27 lat jest wykładow-
cą na Podyplomowych Studiach w SGH oraz na 
studiach MBA w  zakresie wdrażania strategii 
oraz Project i Change Management.

Krzysztof 
Ogonowski

żenia, a osoba odpowiedzialna za rozwiązanie 
technologiczne do niego raportuje. W  sumie 
nie jest to aż tak zaskakujące, skoro sukces 
w mniejszym stopniu zależy od samej techno-
logii, a dużo bardziej od jej przyswojenia i stoso-
wania przez pracowników. 

Wracając jednak na nasz rodzimy grunt 
warto podsumować, że PM ma wiele narzę-
dzi, aby być wartościowym sparingpartne-
rem dla Sponsora, zwłaszcza wobec wyzwań 
związanych z  kulturą organizacyjną i  zaan-
gażowaniem pracowników – które są w ścisłej 
współzależności z pracą projektową. Efektyw-
ne, możliwe mało inwazyjne i  konstruktywne 
wdrażanie zmian, do których pracownicy się 
angażują może pomóc zbudować organizację 
bardziej odporną na zewnętrzne wstrząsy i  le-
piej przygotowaną do szybkiego działania. Nie 
wiemy, co może przynieść przyszłość, ale skoro 
projekty są jednym z  najważniejszych narzę-
dzi, aby się do niej przygotować, to skuteczne 
zarządzanie zmianą z pewnością jest kluczem 
do sukcesu. I  kluczem do dobrej współpracy 
PM-a ze Sponsorem. 

Project Manager może sam realizować 
działania w  tych 5 obszarach, a  przy więk-
szych projektach może po prostu urucho-
mić strumień prac w  zakresie Zarządzania 
Zmianą. Do tego z  reguły także potrzebuje 
akceptacji Sponsora, gdyż niezbędne są tu 
odpowiednie zasoby. Wprawdzie nawet uświa-
domienie Sponsorowi potrzeby zarzadzania 
ludzką stroną zmiany w projekcie samo w so-
bie może być wyzwaniem dla PM-a, ale to już 
materiał na inny artykuł.  

praca po wdrożeniu projektu? Z  jakimi korzy-
ściami i wyzwaniami się spotkamy? Jak będzie 
wyglądało wsparcie wdrożenia, na co możemy 
liczyć? Czego się od nas oczekuje?

Przy tym trzeba pamiętać, że preferowa-
nymi przez pracowników nadawcami infor-
macji o zmianach są ci, którzy w organizacji 
mają władzę formalną. Trzeba ich więc do 
tego odpowiednio wcześniej przygotować. 
A w trakcie projektu zadbać o skuteczną kaska-
dę komunikacyjną do wszystkich pracowników 
i o dwustronny przepływ informacji.

Dobre zarządzanie opracowaniem takiej 
komunikacji i  jej prowadzeniem będzie wy-
magało od PM-a  odpowiedniej wiedzy i  so-
lidnego przygotowania. Jednak ten wysiłek 
ze wszech miar się opłaci – a Sponsorowi do-
starczy narzędzie skutecznego dotarcia z prze-
kazami, na których mu zależy do wszystkich, 
których zmiana dotyczy. 

Czy to wystarczy, aby 
PM był skutecznym 
sparingpartnerem 
dla Sponsora?

Trudno to stwierdzić z  całą pewnością. Moż-
na jednak powiedzieć, że jeśli Sponsor otrzy-
ma w  ustrukturyzowanej formie odpowiednio 
spriorytetyzowaną informację o potencjalnych 
wyzwaniach i  pomysłach na ich zaadresowa-
nie, to będzie miał większą szansę, aby skupić 
się na tym, co tak naprawdę jest potrzebne do 
sukcesu wdrażanego projektu. W konsekwencji 
zdecydowanie podniesie to skuteczność działa-
nia Sponsora – a pamiętajmy, że przekłada się 
ona wprost na szansę powodzenia dla projektu. 

Praktyka pokazuje także, że duża część tych 
informacji nigdy do Sponsorów nie trafia. A jeśli 
nawet, to w formie fragmentarycznej, trudnej 
do poukładania w priorytety i plany. Doświad-
czenie uczy, że wielu Sponsorów nawet nie 
zdaje sobie sprawy, że może oczekiwać od Pro-
ject Managera rozwiązań w  5 wspomnianych 
obszarach. Lub przynajmniej nie wie, o co do-
kładnie ma PM-a poprosić. A nawet, gdy takie 
materiały otrzymuje, to neguje zasadność spo-
strzeżeń i  rekomendacji według zasady „jakoś 
to będzie…” lub „to są tematy miękkie, niech 
się tym zajmie Komunikacja lub HRy”. 

Odpowiednio doświadczony i  zdetermi-
nowany Project Manager ma jednak szan-
sę wyjść z  tej kwadratury koła i  stać się 
dla Sponsora bezcennym sparingpartnerem. 
Zresztą słyszałem ostatnio o  projektach digi-
talizacyjnych (wprawdzie jeszcze nie w Polsce), 
w których Change Manager jest liderem wdro-

zgubić żadnego z nich. I oszczędzi mu napraw-
dę mnóstwo czasu.

Kolejny ważny element w tym obszarze, to 
zapewnienie regularnego pomiaru postępów 
zmiany, który wskaże, czy podejmowane dzia-
łania są wystarczające. Co oczywiście nie jest 
łatwe, bo po czym np. poznać, że ludziom „chce 
się chcieć”? Że „już potrafią”, i że „nowe zacho-
wania są częścią Business As Usual”? Zwłaszcza, 
gdy projekt dotyczy setek i tysięcy osób w róż-
nych lokalizacjach geograficznych.

Obszar 5: „W komunikacji 
największą iluzją jest to, 
że do niej doszło”

Wyzwaniem dla tego obszaru jest fakt, że 
w  zmianach często potrzebujemy dotrzeć 
do pracowników z  przekazem, który nieko-
niecznie musi się im spodobać. Nie chodzi jed-
nak o to, aby dla zachowania spokoju obiecywać 
pracownikom, że wszystko będzie dobrze i  że 
w sumie to niewiele się zmienia. Albo żeby do 
ostatniej chwili trzymać to w sekrecie. Wręcz 
przeciwnie – ważne jest, aby z  wyzwaniami 
mierzyć się jak najwcześniej, angażując pra-
cowników, budując u nich zrozumienie potrzeby 
zmian. Przecież w większość zmiany te biorą się 
z bardzo uzasadnionych potrzeb zewnętrznych, 
a  nie z  „widzimisię” właściciela czy Zarządu. 
Skoro więc są niezbędne, to należy pracowni-
kom uświadomić to na tyle wcześnie, aby zdą-
żyli się z nimi oswoić i do nich przygotować. 

Kolejne wyzwanie polega na różnych po-
trzebach komunikacyjnych pracowników 
i  struktur projektowych. Pracownicy, któ-
rych zmiany dotyczą najbardziej chcą wiedzieć 
dlaczego wdrażamy zmiany i  jak one wpłyną 
na nich. Mniej interesują ich fakty związane 
z harmonogramem projektu czy jego postępa-
mi. Potrzebują storytellingu, historii o przyszło-
ści, w którą uwierzą i która będzie autentyczna, 
komunikacji bezpośredniej, żywej, prowadzo-
nej przez swoich przełożonych i „szefów swo-
ich szefów”. Zadaniem skutecznego PM-a jest 
zapewnić równowagę pomiędzy komunikacją 
projektu, faktograficzną i  informująca, a  ko-
munikacją zmiany – odnoszącą się do percepcji 
i mobilizującą do działania. 

Komunikacja w  zmianie potrzebuje być 
dostosowana do odbiorców. To znaczy, że 
trzeba najpierw zrozumieć ich potrzeby infor-
macyjne i  ich punkt widzenia. A  do tego nie-
zbędne jest zrozumienie, jak zmiana wpłynie 
na sposób pracy każdego zespołu, którego do-
tyczy. Nie w kategoriach ogólnych typu „Low/

Medium/High” tylko konkretnie: Co się zmieni 
i  w  jaki sposób? Jak będzie wyglądała nasza 
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21 września 2016 r., Orlando w  stanie 
Floryda. Hillary Clinton, kandydatka De-
mokratów na Prezydenta Stanów Zjed-
noczonych macha ręką i  pozuje do selfie 
tworząc epickie zdjęcie z  tłumem osób, 
dla których zabrakło miejsca w  głównym 
miejscu imprezy wyborczej. The Telegraph 
określił ten moment desperacją wyborców 
i niepohamowaną chęcią uchwycenia zdję-
cia z historyczną kandydatką na prezyden-
ta. Barbara Kinney, oficjalna fotografka 
kampanii Clinton, oceniła chwilę jako „je-
den z  tych momentów, które organicznie 
się łączą”. Zdjęcie szybko pobiło rekordy 
popularności w  social mediach i  okrzyk-
nięte zostało „epickim selfie”1.

Polityka polityką, jednak to na co chcę zwró-
cić uwagę, to technologia.

Technologia zmienia 
zachowania

Nic dziwnego. Technologia na stałe zinte-
growała się z naszym codziennym życiem, jej 
wpływ odczuwamy niemal w każdym aspek-
cie, w tym przede wszystkim ludzkim. I choć 
może się wydawać, że XX wiek był wiekiem 
przełomowym jeśli chodzi o  innowacje, to 
w XXI wieku postęp wcale nie zwalnia. Weź-
my na przykład modele biznesowe, zmie-
niające paradygmat własności i  posiadania: 
Facebook, Airbnb, Alibaba czy Uber. Każdy 
jest gigantem w swojej dziedzinie. Facebook, 
największy portal w  kategorii social media 
nie kreuje żadnych treści, Arbinb, największa 
sieć wynajmująca noclegi nie posiada żadne-
go hotelu, Alibaba bije rekordy sprzedaży nie 
posiadając własnego towaru, Uber tworzy 

globalną sieć przejazdów nie posiadając wła-
snych aut. Przykłady można mnożyć. Jednak 
nie tylko zmienia się sposób prowadzenia 
biznesu, tworzenia startupów, powszechna 
cyfryzacja, zmieniamy się my i nasze zacho-
wania. 

Wg najnowszego raportu e-commerce 
w  Polsce – Gemius2 co najmniej 77% in-
ternautów kiedyś dokonało zakupu w  sieci. 
Odzież, w tym dodatki i akcesoria z nią zwią-
zane, ale także obuwie, kosmetyki i perfumy, 
książki, płyty, filmy, produkty farmaceutycz-
ne, sprzęt RTV/AGD oraz odzież sportowa to 
najpopularniejsze kategorie kupowane online 
przez co najmniej połowę osób robiących 
zakupy online. Paczkomat® InPost umacnia 
swoją pozycję w kategorii najpopularniejszej 
formy dostawy. 81% kupujących deklaru-
je, że korzysta z niej najczęściej. Internauci 

Hillary Clinton pozuje do „epickiego selfie”, Orlando, Floryda, 21.09.2016. 
Fot. Barbara Kinney / Hillary for America

„Godzę się z łysiną tak jak kibice 
Wisły i Cracovii” – czyli trochę 
kultury w organizacji
Ewa Serwa

Strefa PMI, nr 40, Marzec 2023, www.strefapmi.pl 25

STREFA WIEDZY

http://www.strefapmi.pl


firma Eastman Dry Plate Company. Pierwot-
ny profil działalności to produkcja papieru 
natywnego, a  współzałożyciel firmy – Geo-
rge Eastman popularyzuje użycie błony fo-
tograficznej. Pierwszy aparat fotograficzny 
powstaje 5 lat później, zaś aparat pod kul-
tową nazwą pojawia się w  1988 r. Piękny 
początek światowego giganta, pioniera in-
nowacji, przykład globalnego sukcesu. Inno-
wacje na stałe wpisały się w  DNA Kodaka, 
dlatego warto wspomnieć, że w 1976 r. Ko-
dak posiadał 90% rynku filmów oraz 85% ryn-
ku aparatów fotograficznych. Między 1928 r. 
a 2009 r. każdy film nagrodzony Oscarem był 
nagrany na filmie marki Kodak. Pod koniec 
lat 80-tych zatrudnienie w Kodaku sięga 144 
000 pracowników. W  XX wieku inżynierom 
Kodaka przyznano w Stanach Zjednoczonych 
prawie 20 tysięcy patentów. I najważniejsze, 
w 1975 Kodak jako pierwszy wprowadził na 
rynek aparat cyfrowy. Steve Sasson stworzył 
pierwszy działający prototyp aparatu cyfro-
wego wielkości tostera, a sam obraz wyświe-
tlany był na ekranie telewizora5. Zatem, co 
poszło nie tak? Interpretacji porażki Kodaka 
można znaleźć wiele, jednak najczęściej wy-
mieniane to:
• Sukces jako przyczyna porażki, o  iro-

nio! Wspominając o innowacjach Kodaka 
trzeba zauważyć, że sami byli pionierami 
nowoczesnych rozwiązań, szczycili się 
ogromną ilością patentów, inwestowali 
w badania. Wydawać się mogło, że rozu-
mieją rynek i jego otoczenie. Co ciekawe, 
w  1981 r. Kodak posiadał odpowiednie 
analizy rynkowe, pozwalające na identy-
fikację kluczowych czynników wpływa-
jących na tempo rozprzestrzeniania się 
technologii cyfrowej. Jednak błędne de-
cyzje kierownictwa, oparte o niewłaściwie 
wnioski zapoczątkowały powolny upadek. 
Firma technologiczna nie docenia tech-
nologii, nie zmienia strategii, nie przygo-
towuje się do zmiany. Widzą szansę na 
doskonalenie produktów tradycyjnych 
z  elementami cyfryzacji, tworzą wizję 
światowego lidera fotografii i  nie przy-
puszczają, że za chwilę produkt cyfrowy 
zastąpi tradycję, a cały misterny plan nie 
wyjdzie. 

• Zdaniem Dona Stricklanda – byłego wi-
ceprezesa Apple i  Kodaka, Kodakowi za-
brakło silnego lidera jakim dla Apple był 
Steve Jobs6. Lidera, który nie boi się mieć 
wizji, podejmować odważnych decyzji 
i zmieniać kierunku działania. 

• Ignorowanie konkurencji i  marek takich 
jak Fujitsu, Samsung, Nikon.

niezmiennie najchętniej wybierają możliwość 
szybkiego przelewu przez serwis płatności 
(opcja wskazana przez 70% kupujących). 
Płatności mobilne (np. BLIK) zajęły drugie 
miejsce, wyraźnie umacniając swoją pozycję 
w rankingu. 

Rola smartfonów w  zakupach online ro-
śnie i są one już wykorzystywane nieznacznie 
częściej niż komputery przenośne. Telefon 
jest zdecydowanie dominującym urządze-
niem do dokonywania zakupów online wśród 
osób do 24 roku życia. Niekwestionowa-
nym liderem znajomości marek związanych 
z e-zakupami pozostaje Allegro, wymieniane 
spontanicznie przez 85% badanych. Kolejną 
marką wskazywaną przez respondentów jest 
OLX – wymienia ją 36% z  nich. Na trzeci 
miejscu zestawienia plasuje się Zalando, a po 
nim – Amazon i AliExpress.

Powyższe dane można traktować jako 
statystyczną ciekawostkę. Jednak cenniej-
szy okazuje się kontekst, potrzeby, zmiany 
i zachowania. A całość domyka konkurencja 
i  wspólny mianownik – technologia. Skoro 
zmiany zachodzą na wielu warstwach od 
stanu własności do ekonomii dzielenia, od 
zakupów tradycyjnych poprzez scrollowanie 
smartfona i zakupów realizowanych przy po-
mocy kciuka, teleporady medycznej czy cza-
tu z lekarzem wybranej specjalizacji, upadku 
sektora prasowego i  tradycyjnej fotografii, 
pewnym już jest tylko to, że nowe (nowsze) 
rozwiązania i zwinni konkurenci zajmą miej-
sce istniejących. 

Co dla jednych będzie zagrożeniem, dla in-
nych będzie szansą. I tak, w pryzmacie różnic 
między prowadzeniem tradycyjnego biznesu 
a  biznesu cyfrowego, tempa prowadzenia 
działalności i  reagowania na zmiany, szyb-
kości (i trafności) podejmowania decyzji, czy 
wreszcie kultury organizacyjnej, sposobu my-
ślenia, przestrzeni na kreatywność, współ-
pracę i uczenie się, możemy dostrzec okazje, 
wyróżnik lub, wręcz odwrotnie, gwóźdź do 
trumny.

Ja człowiek!

Docenienie lub nie wpływu globalnej cyfry-
zacji i postępu technologicznego na funkcjo-
nowanie firm jest krytyczne. Niejednokrotnie 
powyższe może być podstawą odpowiedzi 
na pytanie dlaczego musimy się zmieniać. 
Jednak największym wyzwaniem okazujemy 
się my sami i tempo w jakim jesteśmy w sta-
nie się dostosować. Technologia zmienia się 
szybciej niż ludzie. Ludzie zmieniają się z ko-
lei szybciej niż dostosowują się organizacje. 

Każdy z  tych etapów to nowe możliwości 
i nowe zagrożenia. W trakcie badań przepro-
wadzonych przez autorów Pułapki transfor-
macji3 zapytano 2362 respondentów, czym 
biznes cyfrowy różni się od tradycyjnego. 
Ankietowani zwrócili szczególną uwagę na 
tempo prowadzenia działalności, szybkość 
reagowania (23% badanych), zauważając 
jednocześnie, że złożoność struktur decyzyj-
nych nie jest w stanie działać tak szybko, jak 
potrzebuje tego organizacja. Drugim z  kolei 
najważniejszym wyzwaniem staje się spo-
sób myślenia i kultura, a także potrzeba ich 
zmiany. Co ciekawe, respondenci zauważyli, 
że wskazane zmiany wywołują tarcia i  nie 
zawsze pozytywne nastawienie. Jak się oka-
zuje, osoby o bardziej tradycyjnym sposobie 
myślenia, które niejednokrotnie w  przeszło-
ści odnosiły sukces określonymi metodami 
pracy, w  dobie digitalizacji mogą okazywać 
niechęć do zmiany tych metod. 

Warto też zauważyć, że nie bez znaczenia, 
obok ogromnej konkurencji technologicznej, 
pozostają tzw. czarne łabędzie, tworząc do-
datkowe perturbacje na rynku (inflacja, woj-
na, pandemia). Firmy nastawione na rozwój 
i  adaptację dużo łatwiej radzą sobie w  nie-
przewidzianych sytuacjach. 

Magia czy przywództwo?

Pewnie można zaryzykować stwierdzenie, że 
jedno i  drugie. Jednak odkładając czary na 
bok, przywództwo można trenować i zdoby-
wać w nim coraz większą biegłość. Można też 
wskazać pewne części wspólne od wyzna-
czania kierunku, inspirowania pracowników, 
po wiarę w to, co się robi. Niezmienne jednak 
pozostaje koncentracja na wartości bizne-
sowej. Chociaż technologia nie pozostaje bez 
znaczenia i  jej rozumienie jest potrzebne do 
sprawnej działalności, krytyczna dla spraw-
nego przywództwa okazuje się4 transforma-
cyjna wizja (znajomość rynków i  trendów, 
przenikliwość biznesową oraz umiejętność 
rozwiązywania problemów). Myślenie przy-
szłościowe w  rozumieniu jasnej strategii 
i zdolność kierowania firmą w oparciu o tren-
dy to kolejny wyróżnik liderów przyszłości. 
Aby to osiągnąć niezbędne staje się tworze-
nie warunków sprzyjających eksperymentom, 
a co za tym idzie większą ekspozycją na ryzy-
ko niepowodzenia. Odważnie. 

Pamiątka z przeszłości

Cofnijmy się troszkę do przeszłości. Korze-
nie firmy Kodak sięgają 1881, kiedy powstaje 
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Właścicielka Magenta Business Consulting. 
Zawodowo Agile Coach, Scrum Master, Pro-
ject Portfolio Manager. Wspiera transforma-
cje zwinne i  organizacyjne. Autorka tekstów, 
mentorka, prelegentka, trenerka, wykłada na 
podyplomowych studiach „Advanced Project 
Management” wrocławskiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Certyfikowana Project Ma-
nager, Excecuting UX-PM, PPO, PSM, KMP II, 
moderatorka Design Thinking.

Ewa
Serwa

• W  efekcie ignorowanie konsumentów 
i ich wyborów. 

Podobne historie stworzyły linie lotnicze 
PanAm, telefony Nokia czy popularna mar-
ka samochodów SAAB. Wracając do przy-
wództwa i kluczowych postaw, które liderzy 
powinni wykazywać, to wśród nich należy 
wymienić:7

• Określenie wizji i  celu – aspiracje i  od-
powiedni kierunek to podstawa działania 
nie tyle samych organizacji, ale całych ze-
społów, rozproszonych, autonomicznych 
w  podejmowaniu decyzji. Warto wspo-
mnieć o dobrych przykładach znanych ma-
rek Apple, Spotify czy Netflix. 

• Tworzenie warunków do eksperymen-
towania i  kultowego pozwolenia na „po-
pełnianie błędów”, czy ładniej ujmując 
testowanie hipotez. A  przez to pozwole-
nie na nowe, choć korzeniami co najmniej 
w wieku średnim, sposoby pracy, zaczyna-
jąc od poczciwego lean, po cały nurt agile, 
czy metodę Lean Startup. 

• Pozwolenie na inną perspektywę i  kla-
syczne „Think different” nie tylko w teorii, 
ale na gotowość do szybkiego reagowania 
właśnie na tę perspektywę (np. Steven 
Sasson i cyfrowy aparat).

• Inspirowanie ludzi i promocja współpra-
cy, rozumiane jako skracanie komunikacji, 
niwelowanie silosów i gotowość na zmianę 
kultury organizacyjnej z pełnymi tego kon-
sekwencjami.

• Rozwijanie talentów poprzez promowa-
nie postawy ciągłego rozwoju.

• Tworzenie kultury rozproszonego przy-
wództwa, na każdym szczeblu organi-
zacyjnym, poprzez spłaszczanie struktur 
i  odchodzenie od klasycznych wertykal-
nych hierarchii. 

DNA organizacji. Kultura

O kulturze organizacyjnej każdy słyszał, każ-
dy widział, ale jak zapytać o  szczegóły, to 
można zauważyć sporą przestrzeń. Tę do 
dyskusji również. I dyskusja zdaje się ożywiać 
na myśl o Petrze Druckerze i jego domniema-
nym słynnym zdaniu „Kultura zjada strate-
gię na śniadanie”. Dlaczego? 

Jeff Bezos, prezes Amazona, jesienią 2009 
r. zapłacił prawie miliard dolarów za firmę 
Zappos. A  konkretnie za jej najcenniejsze 
aktywo – kulturę organizacyjną. I  pewnie 
niejedna osoba zachodzi w głowę, co ma ta-
kiego internetowy sklep z butami czego nie 
ma Amazon. No właśnie! Ma. I, dla jasności, 

nie są to buty! Ludzie, kultura organizacyjna 
i obsługa klienta (mindset, wartości i wizja) – 
dokładnie te elementy sprawiają, że Zappos 
jest wyjątkowe. Co więcej, nie robi z  tego 
żadnej tajemnicy, a  najlepszymi praktykami 
dzieli się na zapposinsights.com. Są po pro-
stu prawdziwi, a to z kolei czyni ich trudniej-
szymi do skopiowania. 

Albo Spotify, roztrząsany na milion kon-
tekstów, od wdrażania „modelu” po metody-
kę, czy jak sami wolą mówić, inspirację. Co 
sprawia, że jedni po prostu „to robią” a innym 
czasem wychodzi kawałek kopii? To czego 
nie da się skopiować to właśnie DNA, kultu-
ra, przekonania i wiara wraz ze spójną realiza-
cją wybranego kierunku. „Here at Spotify, we 
like to think of ourselves as a band. Ok, sure, 
we don’t look a lot like that group you put to-
gether in high school that could only play one 
Led Zeppelin song, but we still think the com-
parison fits”.8 I choć samo motto może wyda-
wać się nieco naiwne, o tyle całość brzmi tak 
dobrze jak Stairway to Heaven”9.

Wracając do kultury, może nie jest tak na-
macalna jak The Scrum Guide, to jednak warto 
zauważyć, że także zbudowana powinna być 
wokół wartości, przekonań, zachowań spo-
łecznych, ustalonych norm i wzorców. Edgar 
Shein (emerytowany profesor zarządzania 
MIT) określa kulturę organizacyjną na trzech 
poziomach:
• Artefakty – to, co widzimy. Przestrzeń, 

biuro, brak biura, dress code, mówienie 
do siebie po imieniu, pakiet powitalny 
i  wszystko to co kreuje nasze pierwsze 
wrażenie.

• Normy i wartości – wszystko to, co sły-
szymy, co ludzie mówią. Jaki stopień spój-
ności możemy określić, między tym co 
mówimy, a tym co robimy, jak uzasadniane 
są decyzje, jaka atmosfera im towarzyszy. 

• Podstawowe założenia – to, w co ludzie 
naprawdę wierzą i na czym opierają swoje 
założenia. Czyli wszystko to co powoduje, 
że nasze przekonania są jakie są.

W takim razie co z tą strategią i śniadaniem? 
Warto mierzyć siły na zamiary. Zmiana w do-
wolnym kierunku wymaga dużego wysiłku na 
każdym poziomie. Przeważnie firmy próbują 
przenieść strategię, strukturę, procesy i ludzi 
w innym kierunku, być może zwinności, być 
może poprawy doświadczeń klientów, czy 
innego modelu operacyjnego. Za każdą zmia-
ną stoi jakaś potrzeba. A za każdą realizacją 
strategii stoją ludzie. I to właśnie oni tworzą 
kulturę organizacyjną i będą albo ją wspierać, 
albo przeszkadzać. 

Wszystkie interakcje pomiędzy pracownika-
mi: poziome, pionowe czy krzyżowe determi-
nują w przyszłości czy to, co widzimy w danej 
organizacji jest spójne z  tym, co słyszymy, 
a w efekcie z tym, jak to czujemy. I na końcu 
zawsze możemy zdecydować, czy chcemy 
być częścią takiej kultury. 

To jakie mamy opcje? Wydaje się, że albo 
pogodzimy się z zachodzącymi zmianami (nie 
tylko w lub na głowie) albo nie pogodzimy się 
i popadniemy w depresję (gospodarczą), albo 
sami będziemy wyznaczać trendy. Wtedy 
albo się uda albo nie. 

W  tytule artykułu wykorzystano fragment 
tekstu Fisz Emade Tworzywo z  piosenki „Za 
mało czasu”

1. https://time.com/4508252/hillary-clinton-e-
pic-selfie/

2. https://gemius.com/api/downloadReport2022.
php

3. Gerald C. Kane, Anh Nguyen Phillips, Jonathan 
R. Copulsky, Garth R. Andrus, Pułapka trans-
formacji: Prawdziwy sekret udanej transformacji 
cyfrowej to skuteczne zarządzanie ludźmi, MIT 
Press, Copyright 2021 for the Polish edition by 
ICAN Institute, s. 12-13.

4. Ibidem, s. 99.
5. https://shopa.eu/blog/2018/02/12/historia-

-upadku-firmy-kodak/
6. https://biznes.newseria.pl/news/w-kodaku-za-

braklo-lidera,p367320071
7. Gerald C. Kane, Anh Nguyen Phillips, Jonathan 

R. Copulsky, Garth R. Andrus, Pułapka trans-
formacji: Prawdziwy sekret udanej transformacji 
cyfrowej to skuteczne zarządzanie ludźmi, MIT 
Press, Copyright 2021 for the Polish edition by 
ICAN Institute, s. 104.

8. https://lifeatspotify.com/ 
9. Stairway to Heaven – ballada Led Zeppelin 

z 1971 r. W 2004 r. zajęła 31. miejsce na liście 
500 utworów wszechczasów wg czasopisma 
The Rolling Stone.
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Agile Transformation – Perestroika 
of Our Times? 

Łukasz Paluszkiewicz

Yes, The Scrum Guide is shared by Scrum.org, 
Scrum Alliance, and Scrum Inc., but can we 
assume that organizations, that have differ-
ent values and different missions, teach the 
same Scrum? 

And when we have people prepared by 
different organizations in the workspace, 
will they be able to find a common ground? 
It is even more difficult than that – we 
have not only inequality of knowledge, 
different understanding of values, and 
different personal or team goals. We have 
a  diversity of people with their personal-
ities, experiences, and points of view. We 
have organizational structures that are 
better or worse in terms of their prepara-
tion for applying agile. We have different 
environments, products, and different cus-
tomers.

Conflict of values and 
diversity

How hard it is to unequivocally understand 
agile values can be shown by the number 
of frameworks, tools, and approaches that 
were created by signatories of the manifes-
to. DSDM, Scrum, Crystal, Extreme Program-
ming, and more, all putting different weights 
on the values, all proposing different ways 
of working. It must have led to a conflict of 
values… And it did.

As you may know, there are two major 
Scrum certification bodies – Scrum.org and 
Scrum Alliance. The latter is older and was 
founded by both Ken Schwaber and Jeff 
Sutherland. However, with some disputes on 
the mission of the organization, Ken decid-
ed to go his own way and created Scrum.org. 

Although communism, due to historical 
reasons, has one, negative connotation in 
Poland, at the value level it is quite reso-
nating. Wait, hear me out! It is based on 
equality, lack of oppression and exploita-
tion. And it has started with an actual 
manifesto, just like agile. 

Agile Manifesto also focuses on beautiful 
values – individuals and interactions over 
processes and tools, working software over 
comprehensive documentation, customer 
collaboration over contract negotiation, re-
sponding to change over following a  plan. 
And yes, there is a disclaimer that both sides 
are important, but not equally. What are 
the weights of each side? And who should 
manage risks associated with those values 
on the left?
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The collector of project environments. He 
managed and delivered projects in industrial, 
automotive, telecom, and aerospace indus-
tries. Project led by him delivered solutions 
for investment, transformations, acquisitions, 
transitions, R&D, hardware and software de-
velopment. Because of his broad interests 
and willingness to share fun facts, colleagues 
call him a  walking encyclopedia of unwant-
ed knowledge. Fan of personal development, 
heavy books reader and plastic models’ enthu-
siast. Łukasz believes that smile, respect, and 
honest communication can open many doors.

Łukasz 
Paluszkiewicz

all that is not giving me high hopes. Worth to 
mention, on Gartner Hype Cycle for Innova-
tion Management Technologies, both Design 
Thinking and Lean Startup are in the trough 
of disillusionment phase.

What next? 

Will agile disappear completely? I do not be-
lieve so. Agile introduces a lot of valid practic-
es and tools, and in some form, it will survive. 
As perestroika ended, ideas like diversity and 
equality are still vivid in our society, agile 
also has a big influence on the current busi-
ness environment. Nonetheless, I’m sure that 
at one point a manager will ask how much 
an organization needs to pay for agile endless 
transformation, and what are the benefits. If 
the profit and loss balance sheet will not add 
up, maybe agile, like Six Sigma in GE, will 
be “simplified”. Or maybe it is already? 

I do not know what the next hype in the 
product and project management would 
be. Maybe it will be big data management, 
or maybe AI supported project manage-
ment, or GOVNO framework. Whatever will 
it be, make sure you don’t blindly follow 
the hype and check applicability. As I say in 
my project management trainings – project 
management is easy, you just need to Plan-
Do-Check-Act at the right moments. 

Let me end with one of my favorite prov-
erbs:
“If you only know hammer (and sickle), all 

the challenges on your way may look like 
a nail (or grain)”. 

plicated? Based on Dave Snowden’s Cynefin 
framework, we know that if something is 
merely complicated, the best approach is to 
use good practice, sense what’s the problem, 
analyze it and respond (usually in a clear do-
main). In other words, we need to understand 
it, decompose for analysis and planning and 
deliver by following the plan. Sounds like 
classical project management, or something 
that Scrum Master may not be familiar with. 
I would even argue that it’s something Scrum 
Master is afraid of – since in classical pro-
ject management, or waterfall as one may 
narrow, there’s no such role as Scrum Mas-
ter, so what will happen with his or her posi-
tion? Therefore, Scrum Masters will be using 
only “agile” frameworks and tools. Again, one 
may argue that Scrum is not the only agile 
framework on the market. No, it is not, but 
it’s the most popular one, thanks to Scrum 
Masters, Agile Coaches and Consultants. 

Doomed to be replaced

Couple of decades ago, Lean Six Sigma 
was something every organization followed. 
Around 2010 General Electric said they will 
simplify Six Sigma, as the program itself 
was not sustainable. Providing small gains, 
requiring a lot of training for basically every-
body in the company. Does it sound familiar? 
Jeff Immelt, the CEO of the GE at that time, 
said in 2016 that technology is far more im-
portant than Six Sigma.

How does agile go along with its promis-
es? To paraphrase Jeff Sutherland, does it de-
liver twice as much in half the time?

There is a tool called Gartner Hype Cycle 
that provides graphical interpretation of de-
velopment of technology through five phases: 
technology trigger, peak of inflated expec-
tations, trough of disillusionment, slope of 
enlightenment and plateau of productivity. 
Where is agile on that curve? Based on my 
experience, conversations during events 
and self-observations of the market, I think 
that after all those years from creating Agile 
Manifesto in 2001, the agile way of working 
is peaking down from inflated expectations 
to the trough of disillusionment. Just like 
communism did as a government style. Will 
agile survive, will it be a niche management 
approach, or will it evolve? Only time will 
tell. However, hearing consultants saying 
that agile transformation is an endless jour-
ney, hearing how many project-based agile 
transformations failed in big organizations, 
or seeing what organizations call as agile… 

We have economical goals delivered by those 
who value power associated with their role 
more than they value agility. They use the 
power to deliver requested results at any 
cost. Yes, they have slightly higher attrition, 
but does it matter to the company? On the 
other hand, companies hire people believing 
in agility, having an agile mindset. Sooner 
than later interaction between those people 
will result in emerging conflict of interest. 
As we know thanks to Christopher Moore 
and Bernie Mayer and their work on conflict 
management, one of the most serious and 
difficult type of conflict to deal with has its 
roots in values. If we understand the same 
values differently, or we do not share values, 
the conflict is inevitable.

The Scrum Master utopia

Scrum Master is described as a  servant 
leader, a person who considers the needs of 
others first. And yes, there are people who 
can do that – highly sensitive people. It is 
however considered toxic by psychologists 
to always put others’ needs before your own. 
Golden rule of rescue is to protect the rescue 
team’s life first, and it’s golden for a reason. 
So, Scrum Master is already a  rule of inter-
nal conflict, or highly toxic and dangerous for 
one doing it. It’s like being a leader of com-
munist party, since everyone is equal, why 
would there be leaders?

Although it is a servant role by description, 
in fact it is a  role of power. By The Scrum 
Guide, Scrum Master helps or supports, but 
in most organizations Scrum Master is ac-
countable or responsible for team self-man-
agement and cross-functionality, creating 
high value increments in most efficient way, 
they enforce Scrum way of working, and 
finding techniques for effective product goal 
definition and product backlog management, 
and many more. They need to prove their 
ROI – Return of Investment, or in other 
words, they need to show that paying them 
a lot of money pays off to the company too. 

One could argue that a good Scrum Master 
knows tools and techniques that will make 
the change evolutionary, but what if there 
are people not believing in Scrum values? 
What if the evolution is not quick enough for 
the organization? What if there are key per-
formance indicators that measure the work 
of Scrum Master? 

Another question one may have is how will 
Scrum Master behave if they will not work 
with complex problems, but rather only com-
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Rys. 1. Pętla uczenia się
Źródło: Opracowanie własne

Wartości i kultura 
organizacji 

Wartości i  kultura organizacyjna wpływają na 

wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa, 

takich jak podejmowanie decyzji, rekrutacja 

pracowników, rozwój biznesu i  relacje z  klien-

tami. Kiedy wartości organizacyjne są wyraźnie 

określone i  wpajane wszystkim pracownikom, 

mogą one służyć jako fundament, na którym 

budowane są cele biznesowe i kierunek rozwoju 

organizacji.

wanego działania uwzględniającego kontekst, 

czyli w  jakich realiach osadzamy problem do 

rozwiązania, opcje rozwiązań i wskazanie re-

komendacji. Niby prosta czynność, ale z mo-

jego doświadczania wiem, że nie każda osoba 

pełniąca jedną z wyżej wymienionych ról wie, 

jak sobie poradzić z  prezentacją przed Komi-

tetami Sterującymi czy Zarządami w  sposób 

syntetyczny i pragmatyczny. Jedną z przyczyn, 

jaką obserwuję w swoim środowisku, jest duża 

liczba spotkań, rozpraszaczy (ang. disruptors) 

do których zaliczam niezliczoną ilość powia-

domień push z  komunikatorów (WhatsApp, 

Signal, Teams, Zoom itd.). To sprawia w mojej 

ocenie, że rzeczywistość VUCA (ang. V – Vo-
latility, U  – Uncertainty, C – Complexity, 

A – Ambiguity) jest dla nas bardziej dotkliwa 

niż  jeszcze przed pandemią. Oznacza to, że 

potrzebujemy poświęcać procesowi oduczania 

się oraz ponownego uczenia się więcej czasu 

niż kiedykolwiek wcześniej. Jak w takim razie 

prowadzić, zarządzać projektami i  portfelem 

projektów ?

Ponad 25-letnie doświadczenie i znajomość 

wielu branż umożliwia mi krytyczne spoj-

rzenie na zarządzanie projektami. Dzisiaj 

wiem, że podejmując się nowego wyzwania, 

oprócz dotychczasowego trójkąta ograni-

czeń (dobrze – szybko – tanio), kluczowe 

jest uwzględnianie pętli uczenia się: nauka 

(Learn), oduczanie się (Unlearn) i  ponow-

na nauka (Relearn) . Tylko takie połączenie 

umożliwia odpowiednie rozpoznanie tematu, 

wychwycenie niuansów i  kontekstów, po-

trzebnych do dostarczania wartości w  nie-

pewnym świecie (Rys. 1). 

Obecnie stosowany system nauczania do-

słownie, i w rzeczywistości, nie jest gotowy do 

spełnienia i  przygotowania nowych adeptów 

zarządzania projektami do oczekiwań praco-

dawców oraz klientów. Dlatego też istotne jest 

w pełnieniu ról zarządczych w projektach, mię-

dzy innymi Project Managera, Product Owne-

ra, Agile Coacha, aby ciągle doskonalić swój 

warsztat. Warsztat wymaga jasno sprecyzo-
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Zarządzanie projektami i proces 
uczenia się w świecie VUCA, 
czarnych łabędzi i BANI
Robert Pławiak
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Od listopada 2022 roku pełni rolę CIDO w Pol-
pharma, w  latach 2018-2022 Prezes Zarządu 
IT Shared Services w Grupie Pelion. Absolwent 
Wojskowej Akademii Technicznej, studiów 
MBA w  Szkole Głównej Handlowej. W  2022 
roku ukończył studia na Cambridge University 
School w  obszarze Digital Disruption Trans-
formation & Strategy. Posiada ponad 20 lat 
doświadczenia w sektorach ubezpieczeń, ban-
kowości, leasingu, farmacji i ochrony zdrowia 
na stanowiskach CIO, CTO, CISO. Zdobył je, 
zarządzając procesami związanymi z  informa-
tyzacją, digitalizacją, zarządzaniem projektami 
i  programami, cyberbezpieczeństwem, budo-
waniem i realizacją strategii IT. Aktywny czło-
nek społeczności CIONET, PMI, ISACA, ISSA.

Robert 
Pławiak

wiedzy w kolejnych latach nauki w szkole, a po-

tem na studiach. Nauka i  zdobywanie wiedzy 

od szkoły podstawowej do studiów wielokrot-

nie pokazuję jako wchodzenie po schodach. Co 

można osiągnąć wchodząc na ostatni schodek ? 

Czy w czasach VUCA taki istnieje? 

W  mojej ocenie, w  systemie ponadczaso-

wych zmian, zmian odbywających się tu i teraz, 

każdej minuty i sekundy trzeba do modelu Le-

arn-Unlearn-Relearn dodać BANI. Bo okazuje 

się, że świat VUCA został wyparty przez świat 

BANI: B jak Brittle (kruchy), A jak Anxious (nie-

spokojny), N jak Non-linear (nieliniowy) i I  jak 

Incomprehensive (niezrozumiały).

Reasumując zebrane myśli i  doświadczenia, 

nie ma oraz długo nie będzie jednej definicji jak 

zarządzać zespołami i  jak prowadzić projekty 

w  XXI wieku. Ilości zmiennych, niepewności, 

disruptors, wszechobecnej ciągle rozwijającej 

się technologii będzie tylko katalizować kolejne 

pomysły, a  liczba rozwiązań danego problemu 

będzie rosnąć ekspotencjalnie. Dlatego też zdo-

bywając mądrość (mądrość = wiedza + doświad-

czenie) ciągle musimy wchodzić na schody, piąć 

się w górę, zapominając, że istnieje koniec tej 

mądrości (Rys. 2). 

Rys. 2. Kroki na drodze do mądrości
Źródło: Opracowanie własne

zaawansowani na wielu polach, stajemy się jed-

nocześnie coraz bardziej bezbronni w zderzeniu 

z  zagrożeniami, których się nie spodziewamy 

i dlatego zwyczajnie nie bierzemy ich pod uwagę. 

Jest to bardzo widoczne, chociażby w dziedzinie 

prowadzenia projektów technologicznych, które 

swoją różnorodnością są spoiwem wielu czyn-

ników. Spośród ogromu tego, co jeszcze niepo-

znane, zespół projektowy częściej skupia się na 

rozwiązywaniu, badaniu sytuacji typowych, bo 

łatwiej im wyobrazić sobie uzasadnienie dla kon-

kretnych, powtarzalnych zjawisk. Zdecydowanie 

trudniej zająć się wydarzeniami niespodziewa-

nymi, które nierzadko wywracają dotychczaso-

wy stan wiedzy do góry nogami. To co powinno 

wspierać w niepewnych czasach pewne, stabil-

ne potrzeby projektowe, to nic innego jak VUCA. 

Ten sam akronim, ale skupiający się na cechach 

motywujących. Poszczególne litery oznaczają 

w nim jednak zupełnie co innego. Odpowiedzią 

na niepewność, niestabilność i  złożoność po-

winny być klarowna i  regularnie uaktualniana 

wizja (ang. Vision) oraz otwartość (ang. Un-
derstanding) i dążenie do zrozumienia sytuacji 

(ang. Clarity) w celu szybkiego zareagowania na 

zmiany i dostosowania (ang. Agility) się do nich.

Zbierając swoje własne przemyślenia i  do-

świadczenie miałem okazję wiele razy zmieniać 

stan niepewności, złożoności do jasnego zrozu-

mienia sytuacji poprzez jasne określenie wizji 

dla zespołu. Przypominam sobie, jak pracując 

w  farmacji, nastał  czas pandemii, w  którym 

z jednej strony producenci leków, ośrodki badań 

i  rozwoju nie były w stanie znaleźć w krótkim 

czasie leku na COVID-19, a  sieci dystrybucyj-

ne (wśród nich magazyny farmaceutyczne, sie-

ci aptek) miały zwiększone zapotrzebowania 

na „prawie cały asortyment”. Gdyby nie jasno 

postawiona wizja, zmiana sposobu działania, 

szybkość dostosowania się do nowych okolicz-

ności i  sytuacji pod każdym względem, mogło 

to być swojego rodzaju kolejnym „czarnym 

łabędziem”. Łabędziem na inną, lokalną skalę. 

W  tym czasie, gdybym nie zastosował podej-

ścia „oduczania się” (ang. Unlearn) i szybkiego 

ponownego nauczenia (and. Relearn) nigdy nie 

zrealizowałbym projektu ,,Dystrybucja szcze-

pionek przeciw COVID-19” w  ciągu 5 tygodni. 

Uważam, że nie byłoby to możliwe bez wdroże-

nia wyżej wymienionego modelu, ale także bez 

wspierania i doceniania pracy całego zespołu.

System nauczania 
do BANI? 

Czytając powyższy śródtytuł, pierwsze skoja-

rzenie może mocno koncentrować się  na do-

świadczeniach związanych ze zdobywaniem 

Kultura organizacyjna może wpływać na satys-

fakcję pracowników, ich zaangażowanie w pra-

cę oraz atmosferę panującą w  miejscu pracy. 

Dlatego warto zwracać uwagę na te elementy 

i rozwijać kulturę organizacyjną zgodnie z war-

tościami, które chce się propagować. W  ten 

sposób organizacja może skutecznie budować 

pozytywny wizerunek i  przyciągać zarówno 

pracowników, jak i  klientów, którzy podzielają 

te same wartości.

Stosowanie wyuczonych wartości, bez odu-

czenia i nauczenia się na nowo, będzie powodo-

wać frustrację i brak zrozumienia, a być może 

także i „realizowanie” celów, która nie są wpi-

sane w DNA organizacji. To było jedno z moich 

pierwszych doświadczeń, kiedy to przechodząc 

między różnymi branżami musiałem zacząć od 

oduczania się kultury organizacyjnej i wartości, 

aby w kolejnym miejscu rozpocząć proces ucze-

nia się na nowo. 

W świecie biznesu 
na VUCA odpowiadamy 
VUCA

„Po zmianie obecnego porządku rzeczywistość 

będzie VUCA” – zapowiedzieli amerykańscy 

wojskowi tuż przed zakończeniem okresu zim-

nej wojny. Oznaczało to, że otaczające realia 

są zmienne (volatility), niepewne (uncertainty), 

złożone (complexity) i trudno będzie w nich co-

kolwiek jednoznacznie ocenić lub przewidzieć 

(ambiguity). 

I kierunek, w jakim podąża świat od ponad 25 

lat mojego doświadczenia, pokazuje, że wojsko-

wi się nie mylili. Rzeczywistość staje się coraz 

bardziej VUCA – z  roku na rok, z miesiąca na 

miesiąc, a  nawet z  dnia na dzień. Zmienność 

i niepewność dotyczą wielu obszarów naszego 

życia, a przyjście pandemii pokazało, że nawet 

zdarzenia o  tak niskim prawdopodobieństwie, 

ale wysokiej sile rażenia, mogą  wystąpić. Wy-

stąpiły i  określane są jako czarne łabędzie. 

I  tutaj należałoby napisać o  swoich doświad-

czeniach: wiedząc coraz więcej, mamy coraz 

mniejszy respekt wobec tego, czego nie wiemy. 

Miałem okazję przekonać się, jak ignorujemy 

fakt, że to, do czego poznania usilnie dążymy, 

może nie mieć aż takiego znaczenia, jak wszyst-

ko, czego dowiemy się w sposób niezamierzo-

ny, zwyczajnie przez przypadek. Przypomina to 

trochę poznawanie ludzi – więcej powie nam 

o nich to, jak zachowają się w jednej ekstremal-

nej sytuacji, niż to, co będziemy w stanie ocenić 

na podstawie wielu konwencjonalnych rozmów. 

Zadanie wyjaśnienia tych kwestii (szczególnie 

w zarządzaniu projektami) jest arcytrudne, gdyż 

trzeba przekonać zespół, że będąc coraz bardziej 
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projektu. Zapewnił on, że najważniejsze (wy-
brane) elementy tradycyjnego podejścia do 
projektu będą realizowane, aby zapewnić ca-
łościowe spojrzenie na projekt (na przykład: 
wymagane przez klienta). 

Z perspektywy organizacji również zacho-
dzi potrzeba zmian w  obszarze zarządzania 
projektami. Biuro zarządzania projektami 
aktualizuje obecnie metodykę prowadzenia 
projektów. Najczęściej realizują to poprzez 
dodanie elementów zwinnych jako opcji 
do fazy realizacji tradycyjnego projektu lub 

na szersze spojrzenie, itp). Z  kolei próba 
zastosowania podejść tylko dla jednego 
projektu oznaczałaby konieczność robie-
nia „wyjątków” w  metodyce, w  sposobie 
rozliczania projektu czy w uprawnieniach 
firmowych. 

Przykładem może być firma informatyczna, 
gdzie kilkanaście grup międzynarodowych 
pracuje w  zespołach scrumowych (od lat 
działają już tylko w tym trybie), ale jako lidera 
całości przedsięwzięcia wybrano kierownika 

Popularność podejścia zwinnego oraz wyj-
ście agile poza IT spowodowały, że projekty 
realizowane z  wykorzystaniem zwinnych 
technik zaczęły docierać do głównych 
projektów firm i najwyższych struktur or-
ganizacji. I tutaj pojawił się problem, czego 
mamy użyć przy dużej skali przedsięwzię-
cia? Niestety w  praktyce pomysły ze 
świata agile w wielu miejscach nie spraw-
dzają się (Scrum of Scrums – zbyt rozpro-
szona odpowiedzialność; SAFe – zbyt duże 
zmiany dla organizacji, brak gotowości 

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

Hybrydowe zarządzanie 
projektami – alternatywa dla 
pragmatyków? 

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

Maciej 
Bodych

sięwzięcia (wiele osób jeszcze nie do końca 
rozumie specyfikę agile, a co dopiero hybry-
dowe podejście). 

Na pewno podejście hybrydowe jest już 
w praktyce używane w wielu organizacjach 
(pomimo braku stosowania tej nazwy). Wyni-
ka to najczęściej z indywidualnego podejścia 
kierownika projektu, który na podstawie spe-
cyfiki projektu, środowiska pracy oraz umie-
jętności i wiedzy zespołu łączy różne metody 
w  swoim projekcie. Dlaczego w  takim razie 
nie zalegalizujemy tego pragmatycznego 
i efektywnego podejścia w firmach, aby oso-
by, które potrafią efektywnie ustawić projekt, 
dostały oficjalną ścieżkę postępowania dla 
siebie?

Szersze spojrzenie

W  najbliższej przyszłości zobaczymy, czy 
wykorzystanie najlepszych technik z różnych 
podejść i dzięki temu lepsze dopasowanie do 
specyfiki projektu wejdzie na stałe do organi-
zacji, a może będzie tylko przejściowym ele-
mentem na drodze do transformacji zwinnej?

A  ja patrzę na hybrydowe zarządzanie 
projektami trochę szerzej. To nie tylko połą-
czenie tradycyjnego i  zwinnego zarządzania 
projektami, ale również wdrożenie w  pro-
jekcie innych obszarów zarządczych i mery-
torycznych (analizy biznesowej, zarządzania 
ludzką stroną zmiany i innych obszarów). Do-
piero ustawienie ich wszystkich w projekcie 
zapewni nam pełne i optymalne środowisko 
do realizacji naszych przedsięwzięć. 

1. W  sytuacji kiedy środowisko, w  którym 
jest realizowane przedsięwzięcie, nie po-
zwala nam na zastosowanie „czystego 
agile”. Wystarczy, że projekt ocenimy jako 
bardzo ryzykowny, ponieważ nie ma do-
brze zdefiniowanych i stabilnych wymagań 
i  już wiemy, że tradycyjne podejście nie 
sprawdzi się w tym projekcie, a zarządza-
nie setkami zmian do zamrożonego zakresu 
projektu też nie ma sensu.

2. Hybrydowe zarządzanie projektami po-
winniśmy zastosować jako element kom-
promisu pomiędzy oczekiwaniami zarządu 
i organizacji (tradycyjne podejście ) a ocze-
kiwaniami członków zespołu (Scrum). Z po-
zycji kierownika projektu bardzo często nie 
jesteśmy w  stanie zmienić procedur i  za-
sad firmowych obligatoryjnych dla projektu 
(na bardziej zwinne), dlatego połączenie 
obu podejść jest tutaj jedyną optymalną 
opcją.

3. Podejście hybrydowe może zostać użyte 
również jako naturalny etap transformacji 
firmy w kierunku zwinnej organizacji.

Wykorzystanie 
w praktyce

Przykładem zastosowania hybrydowego po-
dejścia może być projekt, który prowadziłem 
dla klienta. Organizacja wymagała podej-
ścia tradycyjnego, ale zespół chciał i widział 
wartość z zastosowania podejścia zwinnego. 
Przy braku stabilnych wymagań bizneso-
wych (a w niektórych obszarach wręcz braku 
wymagań) zespół realizował kolejne wersje 
systemu dla klienta wewnętrznego. Prezen-
tacje różnych modułów odbywały się w róż-
nym trybie i częstotliwości. Zespół nie umiał 
i  również nie chciał szacowania możliwych 
terminów wykonania projektu. Taki stan 
spowodował, że bardzo szybko projekt został 
uznany za zagrożony i firma chciała zmienić 
podejście na tradycyjne, na co oczywiście ze-
spół oponował. 

I  tutaj pomocne okazało się podejście 
hybrydowe, gdzie z  jednej strony powstał 
wspólny harmonogram wydań i  terminów 
realizacji, z  drugiej strony zostały zastoso-
wane miesięczne iteracje, aby uporządkować 
i  zsynchronizować prace między zespołami/
modułami. Zostały również wykorzystane 
elementy bezpośredniej pracy programisty 
z  biznesem, w  celu lepszej i  szybszej infor-
macji zwrotnej co do kierunku rozwoju wersji. 
Głównym wyzwaniem dla projektu okazało 
się nie połączenie metodyk, ale zrozumienie 
ze strony dyrekcji sposobu realizacji przed-

poprzez zdefiniowanie osobnej ścieżki postę-
powania dla projektów zwinnych. Praktyka 
pokazuje, że przy takim rozgraniczeniu czę-
sto problemem jest tryb, jakim ostatecznie 
ma iść projekt, bo w sumie żaden nie pasuje 
do naszej specyfiki projektu.

W  sytuacji kiedy projekt zakłada wiele 
iteracji i częstą współpracę z klientem, na-
turalnie wybierzemy podejście zwinne. Jeżeli 
dobrze znamy zakres i metodę jego realiza-
cji będziemy bardziej preferować tradycyj-
ne podejście do projektu. A co jeżeli klient 
chce otrzymać od razu całość i nie jest za-
interesowany testowaniem wersji pośred-
nich, a zespół projektowy pracuje już tylko 
w Scrumie?

Czy w takim razie nie powinniśmy się za-
interesować hybrydowym podejściem do za-
rządzania projektami? Zarówno pod kątem 
wykorzystania tego spojrzenia w  jednym 
z  projektów oraz z  punktu widzenia PMO, 
które ustala ścieżki postępowania dla pro-
jektów.

Co to jest hybrydowe 
zarządzanie projektami?

Hybrydowe zarządzanie projektami to po-
dejście, które zakłada połączenie w  jednym 
projekcie tradycyjnych narzędzi budowania 
środowiska projektowego z  elastyczną fi-
lozofią, wartościami i  technikami zwinnego 
podejścia. 

Czy w takiej sytuacji nie wyjdzie nam po-
twór Frankenstein? Wyznawcy jednego po-
dejścia nigdy nie zgodzą się na odstępstwa 
od „swojej” filozofii, ale praktyka pokazuje 
coś innego. Moim zdaniem skorzystanie z kil-
ku podejść i jak najlepsze ustawienie projek-
tu jest kwintesencją project managementu. 
Zrozumienie specyfiki projektu, środowiska 
w  którym będzie realizowany (jego wytycz-
nych i ograniczeń) oraz kompetencji i narzędzi 
stosowanych przez zespół i na tej podstawie 
wybranie i  ustalenie podejścia do projektu, 
uważam za najlepszą metodę optymalnego 
dostarczania produktów w danym projekcie. 
Pokazują to również badania, które prezen-
tują projekty zakończone sukcesem jako te, 
w których metodyka zarządzania projektami 
została indywidualnie dopasowana do specy-
fiki projektu.

Korzyści z zastosowania

Gdzie zatem należy szukać największych ko-
rzyści z zastosowania hybrydowego zarządza-
nia projektami? 
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fela projektów, uwzględniając projekty już reali-

zowane oraz nowe, uwzględniając:

• zależności między projektami,

• dostępność budżetu,

• dostępność kompetencji.

Podejście portfelowe pozwala uwzględnić za-

leżności między projektami przy ich wyborze. 

Czasami może się okazać, że projekt mniej war-

tościowy (lub nieprzynoszący żadnego zwrotu 

z  inwestycji) będzie wybrany do realizacji, po-

nieważ jest wymagany do zrealizowania innego 

projektu, który już jest bardzo wartościowy dla 

organizacji.

W  zależności od organizacji, finansowanie 

projektów może być bardziej lub mnie złożone. 

Od podejścia najbardziej uproszczonego (ogólny 

budżet firmy), przez wyróżnienie określonych 

obszarów biznesowych, które finansują projekty 

w określonym procencie, aż do sytuacji, w któ-

rych poszczególne wydatki w  projektach moją 

swoje struktury finansowania (uwzględniając 

na przykład dofinansowanie ze środków ze-

wnętrznych). Bilansowanie portfela pozwala na 

weryfikację, czy wybrany zestaw projektów jest 

możliwy do realizacji uwzględniając dostępne 

środki finansowe w  poszczególnych obszarach 

biznesowych w  określonych latach, uwzględ-

niając środki przydzielone do projektów już 

Ocena projektów

Przy ocenie i  wyborze projektów, koncentrując 

się na pojedynczym projekcie, narażamy się na 

ryzyko wyboru nieoptymalnego zestawu projek-

tów. Z faktu, iż projekt ma dodatni zwrot z inwe-

stycji (mierzony na przykład wskaźnikiem NPV) 

wcale nie wynika, że powinien być realizowany.

Oprócz miary finansowej warto wykorzystać 

także inne kryteria, które pozwolą ocenić sto-

pień dopasowania projektu do strategii organi-

zacji. Jedną z praktyk stosowaną w tym zakresie 

jest system scoringowy, który, z  wykorzysta-

niem określonych kryteriów i ich wag, umożliwia 

ocenę zarówno wartości projektu dla organi-

zacji, jak i  ryzyka związanego z  jego realizacją. 

Dopiero tak pełne podejście pozwala właściwie 

ocenić projekty, porównać je ze sobą i ustawić 

w kolejności od najbardziej do najmniej warto-

ściowych.

Wybór projektów 
do realizacji

Czy właściwie przeprowadzona ocena projektów 

jest wystarczająca do podjęcia decyzji o wyborze 

projektów do realizacji? Nie! Aby mieć pewność, 

że wybrany zestaw projektów jest realizowalny 

dodatkowo wymagane jest zbilansowanie port-

Zarządzanie projektem koncentruje się na 

właściwej realizacji projektu, z  kolei zarzą-

dzanie portfelem projektów – na realizacji 

właściwych projektów. Projekt nie jest celem 

samym w sobie, lecz narzędziem do wdraża-

nia zmian w  organizacji, wynikających z  jej 

celów strategicznych i  operacyjnych. Efek-

tywne zarządzanie projektem jest konieczne, 

aby organizacja uzyskiwała oczekiwane efek-

ty wynikające z projektów, ale zdecydowanie 

niewystarczające.

W  niniejszym artykule postaram się krótko 

omówić kluczowe różnice między zarządzaniem 

samymi projektami, a zarządzaniem całym port-

felem projektów. Różnice te zostały pogrupowa-

ne w następujący sposób:

• ocena projektów,

• wybór projektów do realizacji,

• monitorowanie i analiza portfela projektów.

Na końcu zostaną podkreślone kluczowe funk-

cjonalności oprogramowania wspierającego 

zarządzanie portfelem projektów, aby pomóc 

w  bardziej świadomym doborze narzędzi, które 

mogą wesprzeć organizację nie tylko w zakresie 

realizacji poszczególnych projektów, ale także 

w zakresie realizacji strategii organizacji poprzez 

określony portfel projektów.

Dlaczego zarządzanie projektami 
jest niewystarczające?
Remigiusz Orzechowski
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Prezes Zarządu Hadrone Sp. z  o.o., Adiunkt 
w  Instytucie Zarządzania Wartości w  SGH 
w  Warszawie. Specjalizuje się we wdrażaniu 
rozwiązań do zarządzania portfelem projektów 
i projektami oraz kosztami usług, a także pro-
jektowaniu i  przeprowadzaniu transformacji 
organizacji IT. Architekt biznesowy oprogra-
mowania Hadrone PPM – wiodącego polskiego 
rozwiązania do zarządzania portfelem projek-
tów i projektami.

dr Remigiusz 
Orzechowski

• jedno źródło prawdy o  wszystkich projek-

tach – bieżący dostęp do wiarygodnych infor-

macji o postępach we wszystkich projektach, 

ich terminach, wydatkach, efektach, wykorzy-

staniu zasobów i wiele więcej,

• lepsze decyzje inwestycyjne – prioryte-

tyzacja projektów i  wybór najbardziej war-

tościowych w  ramach dostępnego budżetu 

i zasobów,

• efektywna realizacja projektów – łatwa 

koordynacja pracy całego zespołu w  jednym 

miejscu, monitorowanie terminów, wydatków 

i  zasobów, zapewnienie osiągania oczekiwa-

nych wyników,

• szybsze i  mniej pracochłonne raportowa-

nie – eliminacja czasochłonnych i  niewiary-

godnych raportów w Excelu i PowerPoint’cie, 

poświęcanie więcej czasu na realizację projek-

tów, a nie na ich raportowanie.

Podsumowanie

Zarządzanie całym portfelem projektów koncen-

truje się nie tylko na właściwym realizowaniu 

projektów, ale przede wszystkim na realizacji 

właściwych projektów. W  konsekwencji or-

ganizacja realizuje najlepsze możliwe projekty, 

mieszczące się w  ograniczeniach finansowych 

i zasobowych, osiągając zakładane efekty, zgod-

nie ze strategią danej organizacji.

W szczególności przed wyborem odpowiednie-

go narzędzia informatycznego wspierającego or-

ganizację projektową warto przeanalizować, jakie 

faktyczne potrzeby ma nasza organizacja (tylko 

projekty, czy cały portfel projektów). Największe 

korzyści daje zintegrowane zarządzanie całym 

portfelem projektów i poszczególnymi projekta-

mi w jednym narzędziu, dzięki czemu uzyskujemy 

wiarygodne informacje, na bieżąco, bez dodat-

kowych czynności związanych z przenoszeniem 

danych między różnymi systemami. 

będą ponoszone (w szczególności przy przesu-

nięciach między latami), oraz analizę wpływu 

zmian w wydatkach w projektach na realizację 

budżetu całej organizacji,

• monitorowanie wykorzystania kompetencji, 

pozwalające na ocenę bieżącego zapotrze-

bowania na zasoby wymagane do realizacji 

projektów oraz analizę wąskich gardeł zaso-

bowych, które mogą wpłynąć na opóźnienia 

w  projektach (ze względu na niedostępność 

określonych zasobów),

• monitorowanie efektów projektów, uwzględ-

niając zarówno prognozy zmian w  spodzie-

wanych efektach, jak i  rzeczywiste wartości 

efektów uzyskane zarówno w trakcie realizacji 

projektów, jak i po ich zakończeniu,

• monitorowanie trwałości uzasadnienia biz-

nesowego, pozwalające na ciągłą ocenę, czy 

projekt nie utracił swojego uzasadnienia biz-

nesowego i nie stał się nierentowny, bazując 

na prognozowanych oraz wykonanych warto-

ściach wydatków i efektów,

• monitorowanie ryzyk ze wszystkich pro-

jektów, z możliwością szybkiego odnalezienia 

tych, których materializacja wystąpi w  okre-

ślonym czasie (np. w ciągu 2 tygodni) i które 

będą miały istotny wpływ na przykład na 

opóźnienie w realizacji projektu, przekroczenie 

wydatków lub wykorzystanie kompetencji,

• monitorowanie decyzji podejmowanych 

w  projektach, przykładowo w  zakresie za-

twierdzania projektów, zatwierdzania zmian 

w  planach bazowych projektów, podpisania 

umów z dostawcami, zamknięcia i rozliczenia 

projektu etc.

Wsparcie systemowe 
dla zarządzania portfelem 
projektów

Systemy do zarządzania projektami i  portfelem 

projektów (takie jak Hadrone PPM) wspierają 

pracę zarówno kierowników projektów i  zespo-

łów projektowych, jak i biura projektów i kadry 

zarządzającej, która nadzoruje wybrane projekty/

podportfele projektów.

Narzędzia tego typu umożliwiają w  szczegól-

ności standaryzację planowania i  raportowania 

projektów, a  także automatyzację wybranych 

czynności, na przykład automatyczne progno-

zowanie wystąpienia wydatków, efektów i  wy-

korzystania kompetencje po przesunięciach 

w  harmonogramach projektów, automatyczne 

wyliczanie prognozowanych wartości wskaźni-

ków finansowych (np. NPV), śledzenie wpływu 

opóźnień w projektach na projekty powiązane etc.

Korzyści z wykorzystania narzędzi klasy PPM 

można podsumować w następujący sposób:

realizowanych oraz te wymagane do realizacji 

nowych projektów.

Oprócz budżetu, drugim ograniczeniem, 

w  ramach którego muszą się zmieścić projekty, 

są kompetencje (często nazywane zasobami). 

W  celu dokonania takiej weryfikacji, najpierw 

na poziomie całej organizacji dokonywane jest 

planowanie dostępności poszczególnych kom-

petencji do realizacji projektów (liczba MD per 

miesiąc). Później w  projektach planowane jest 

wykorzystanie kompetencji w czasie, analogicz-

nie jak planowane są wydatki. Finalnie, na pozio-

mie portfela projektów, w ramach bilansowania, 

odbywa się weryfikacja, czy wybrany zestaw 

projektów jest możliwy do realizacji uwzględnia-

jąc dostępne kompetencje w czasie, biorąc pod 

uwagę wykorzystanie kompetencji do projektów 

już realizowanych oraz te wymagane do realizacji 

nowych projektów.

Monitorowanie i analiza 
portfela projektów

Istotą portfela projektów jest dostarczenie infor-

macji o stanie wszystkich projektów, w jednym 

miejscu, w  wystandaryzowanej formie umożli-

wiającej szybką ocenę postępów i ewentualnych 

zagrożeń dotyczących terminów, wydatków, 

wykorzystania kompetencji i  spodziewanych 

efektów. 

Koncentrując się na pojedynczych projektach 

narażamy się na ryzyko, że ich struktury będą 

odmienne, co utrudni ich ocenę i analizę wpływu 

na organizację. Skuteczne monitorowanie całego 

portfela projektów wymaga ustandaryzowania 

sposobu planowania i  raportowania realizacji 

projektów. Standaryzacja obejmuje przykłado-

wo kategoryzację kamieni milowych, określenie 

struktury budżetów projektów i  wykorzystywa-

nych kompetencji, kategoryzację ryzyk, efektów, 

decyzji etc.

Monitorowanie i analiza projektów w portfelu 

może obejmować różne obszary, w zależności od 

wymagań danej organizacji. Należą do nich mię-

dzy innymi:

• monitorowanie realizacji strategii organiza-

cji, uwzględniając wpływ projektów na realiza-

cję celów strategicznych, ogólnie/poglądowo, 

lub szczegółowo, z wykorzystaniem wartości 

celów w czasie,

• monitorowanie roadmapy portfela, obej-

mującej informację o  terminach realizacji 

poszczególnych projektów i  terminach osią-

gnięcia kamieni milowych,

• monitorowanie budżetów projektów, umoż-

liwiające jak najwcześniejsze identyfikowanie 

odchyleń zarówno w  wartościach wydatków, 

jak i  zmian w  okresach, w  których wydatki 
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bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że w  du-
żych organizacjach realizowanych jest wiele 
jednoczesnych procesów zapewniających 
bezpieczeństwo. Procesy te wzajemnie na-
chodzą na siebie i czasem przenikają tak, żeby 
zapewnić dla całości monolityczną barierę, 
jakiej nie będą mogli przejść cyberprzestępcy. 
Poznajmy kilka z nich.

Proces pierwszy – testy 
ethical hacking

Wiele organizacji realizuje postulat zapew-
nienia bezpieczeństwa oprogramowania przez 
bardzo dogłębne testy penetracyjne, realizo-
wane na wydawanym oprogramowaniu. Są 
to prace wykonywane przez profesjonalnych 
ethical hackerów, którzy na wszelkie znane 
sposoby weryfikują bezpieczeństwo aplikacji – 
próbując „włamań” w bardzo podobny sposób, 
jak robią to cyberprzestępcy. Efektem ich pra-
cy jest raport dotyczący zidentyfikowanych 
luk bezpieczeństwa, zawierający wskazania 
dla autorów oprogramowania (dalej – Dev) 
i  zespołów administratorskich (dalej – Ops) 
w tym zakresie. To podejście ma swoje zalety, 

mógłby powiedzieć: „to trochę frazes”. Lecz 
podkreślam to, bo należę do osób, które uwa-
żają, że po pierwsze – kierownik projektu musi 
rozumieć merytorykę prowadzonego przez 
siebie projektu (są tacy, którzy to kontestują), 
a po drugie – im bardziej projekt jest skompli-
kowany, tym bardziej powinien podążać ścież-
ką dostosowania metodyki do specyfiki tego 
konkretnego wdrożenia.

Podstawą jest zrozumienie umiejscowienia 
zmian w  obecnym procesowym ekosystemie 
organizacji. Błędy popełniane w  fazie plano-
wania, kiedy powstaje strategia implementacji 
rozwiązania (którego składową jest kilkana-
ście systemów informatycznych oraz dochodzi 
do rekonstrukcji kilku już działających, dość 
skomplikowanych i krytycznych, procesów or-
ganizacyjnych), zawsze wpływają negatywnie 
na cały proces zmian. W  wyniku tego może 
dojść do całkowitego odrzucenia rozwiązania.

Strategia – tzw. shift left

Zacznijmy od głównego celu tego rodzaju 
projektu – shift left, czyli im szybciej, tym le-
piej – dla odnajdywania i usuwania podatności 

Na wstępie zacznę od pewnej dygresji… 
Kiedy dziesięć lat temu powstawała Strefa 
PMI, której miałem przyjemność być po-
mysłodawcą i  pierwszym redaktorem na-
czelnym, nie przypuszczałem, że tak ważne 
w  każdym projekcie jest coś, co niektórzy 
nazywają modelem operacyjnym, a ja wolę 
nazywać formatem działania. Jak wiemy, 
niektóre formaty trwają bardzo krótko i je-
śli nie mają solidnych podstaw opartych na 
ludziach z pasją, szybko się dezaktualizują 
i  odchodzą w  zapomnienie. Strefa rozwija 
się z roku na rok i przez dekadę udowodniła, 
że format jej działania był strzałem w dzie-
siątkę – zatem życzę „100 lat”.

Ad rem... W  tym artykule opisuję strategicz-
ne elementy istotne w  implementacji cyklu 
rozwoju bezpiecznego oprogramowania (ang. 
Secure Software Development Lifecycle, dalej – 
SSDLC) w dużej organizacji.

Sposób realizacji dużego projektu ma 
ogromne znaczenie dla późniejszego utrzy-
mania produktów, jakie dostarcza. Im większe 
przedsięwzięcie, tym bardziej istotna staje się 
precyzja i  dostosowanie metodyczne. Ktoś 
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DevSecOps, czyli bezpieczeństwo 
oprogramowania od pierwszej linii 
kodu… a nawet wcześniej 
Marcin Schubert
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Obecnie Dyrektor Departamentu Technologii 
Cyberbezpieczeństwa i  Transformacji Cyber-
bezpieczeństwa w Santander Bank Polska S.A. 
Wcześniej Dyrektor Biura Projektów Infra-
strukturalnych. Pomysłodawca Strefy PMI oraz 
jej pierwszy redaktor naczelny.

Marcin 
Schubert
PMP

poprzez symulowane ataki. Ten rodzaj podej-
ścia ocenia aplikację poprzez jej atakowanie 
w  taki sposób, jak zrobiłby to złośliwy użyt-
kownik lub cyberprzestępca.

Warstwa integracyjna – system zarzą-
dzania podatnościami (ang. VMS – Vulnera-
bility Management System) – zintegrowane 
z  innymi procesami rozwiązanie do zarządza-
nia cyklem życia podatności w organizacji. Po-
zwala na prawidłową komunikację między 
zespołami Dev, Sec i Ops w kontekście zarzą-
dzania podatnościami ujawnianymi na różnych 
etapach opisywanych wyżej weryfikacji. Uła-
twia zarządzanie odstępstwami i  wspomina-
nymi wcześniej przypadkami false positive.

To co opisałem powyżej, jest pewnym po-
bieżnym rysem, jaki każdy kierownik projektu 
powinien znać i  brać pod uwagę na począt-
ku realizacji projektu implementacji SSDLC. 
To początek strategii. Jest dość dużo źródeł 
opisujących te zagadnienia, a  więc określe-
nie wstępnej strategii projektu nie powinno 
nastręczyć dużo problemów. Trudniej wyglą-
da sytuacja, jeśli schodzi się na poziom tak-
tyczny, bo każda organizacja jest inna. Trzeba 
wówczas wziąć pod uwagę skalę zmian bizne-
sowych oraz, co za tym idzie, developerskich 
w  organizacji. Następnie należy uwzględnić 
liczbę różnych technologii obsługiwanych 
przez proces wytwórczy, liczbę zespołów i ich 
kulturę pracy, wiedzę i  chęć jej poszerzania 
o aspekty bezpieczeństwa wśród interesariu-
szy projektu, tendencję do silosowania się po-
szczególnych jednostek, złożoność procesów 
wspomagających, takich jak tworzenie archi-
tektury systemów, cykli i skomplikowanie pro-
cesu zarządzania wydaniami. Dużo tego, ale 
jednak trzeba to wszystko połączyć ze strate-
gią, bo jak powiedział Sun Tzu – „Strategia bez 
taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa. 
Taktyka pozbawiona strategii jest zgiełkiem po-
przedzającym klęskę”.

Jednakże taktyka dla tego rodzaju projektu 
to już nie temat na krótki artykuł, ale na cał-
kiem grubą książkę. 

kilkunastu tygodniach. Obecnie cykl wydawa-
nia oprogramowania liczy się w  dniach, jeśli 
nie w godzinach. Pojęcia takie jak continuous 
integration i continuous delivery nie są już tyl-
ko i wyłącznie ciekawą ideą, ale codziennością. 
Dość popularna stała się współpraca zespołów 
programistycznych z  zespołami administra-
torskimi, tworzącymi w  sposób zwinny apli-
kacje w modelu tzw. DevOps. I tutaj pojawia 
się nasz element układanki – odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo. Żeby tworzyć nowe apli-
kacje spełniające wszystkie wymogi UX i po-
trzeby biznesu i  jednocześnie być odpornym 
na coraz bardziej profesjonalizujący się świat 
cyberprzestępców, konieczne jest dodanie do 
powyższego zestawu części security i działa-
nie we wspólnym modelu DevSecOps. Proces 
SSDLC jest tu narzędziem i metodycznym do-
pełnieniem (choć nie jedynym) układanki.

Pięć stadiów cyklu SSDLC

Modelowanie zagrożeń (ang. Threat Mode-
ling) – wielu błędów bezpieczeństwa można 
uniknąć na etapie projektu technicznego i we-
ryfikacji, czy nie brakuje w  nim ujęcia kom-
ponentów, które przez swoje zastosowanie 
spowodują, że niektóre techniki ataku cyber-
przestępców będą po prostu z założenia nie-
możliwe. Zatem, zanim rozpocznie się pisać 
kod, może lepiej trzy razy się zastanowić, jak 
to zrobić, żeby od samego początku system 
był „bulletproof”.

Analiza kompozycji oprogramowania (ang. 
SCA – Software Composition Analysis) – 
wraz ze wzrostem wykorzystania oprogramo-
wania typu open source software (OSS) istnieje 
coraz większa potrzeba śledzenia komponen-
tów dostarczanych w ten sposób, bo czasem to, 
co jest ogólnodostępne, może być też polem 
eksploatacji cyberprzestępców. SCA pozwala 
na automatyzację wglądu w wykorzystywane 
oprogramowanie tego typu i, co też ważne, do-
starcza wiedzę o ich licencjonowaniu.

Statyczne testy bezpieczeństwa aplika-
cji (ang. SAST – Static Application Security 
Testing) – to rozwiązanie, które skanuje kody 
źródłowe aplikacji. Jako narzędzie testowe 
typu white-box identyfikuje pierwotną przy-
czynę podatności i pomaga naprawić podsta-
wowe błędy bezpieczeństwa. Rozwiązania 
SAST analizują aplikację „od środka” i nie wy-
magają uruchomionego systemu do przepro-
wadzenia skanowania.

Dynamiczne testowanie bezpieczeństwa 
aplikacji (ang. DAST – Dynamic Application 
Security Testing) – jest to analiza aplika-
cji „w użyciu” w celu znalezienia podatności 

ale jedną z jego wad jest to, że o błędach tych 
dowiadujemy się w  zasadzie w  momencie, 
w  którym aplikacja jest gotowa do udostęp-
nienia użytkownikom. Zatem w  momencie 
wychwycenia błędów trzeba bardzo często 
przebudować systemy tuż przed ich terminem 
oddania do użytkowania. 

Proces drugi – 
skanowanie i usuwanie 
podatności

Żeby ograniczyć opisywany wyżej problem, 
stosowany jest proces skanowania tzw. po-
datności i  wyszukiwania ich w  aplikacjach 
znajdujących się na środowiskach testowych, 
ale też produkcyjnych. Codziennie znajdowane 
są nowe podatności, a aplikacja, która wczoraj 
uważana była za bezpieczną, następnego dnia 
może mieć już luki tzw. zero day, które należy 
natychmiast usuwać. Skanowanie przynosi 
skategoryzowane informacje o występujących 
podatnościach. Dość popularnym i powszech-
nie udostępnianym, lecz nie jedynym, zbiorem 
identyfikatorów podatności i  ich nazewnic-
twa jest CVE (ang. Common Vulnerabilities 
and Exposures), wspierany przez organizację 
MITRE. Na podstawie kategoryzacji i  wiedzy 
dostarczanej przez identyfikatory podatności, 
w opisywanym procesie powstają raporty dla 
zespołów Dev i Ops. Raporty te pozwalają zro-
zumieć, z jaką luką mamy do czynienia i doko-
nać odpowiedniej korekty. Czasem może się 
też okazać, że konkretny przypadek jest fał-
szywie pozytywny (ang. false positive), a co za 
tym idzie, nie ma sensu się nim zajmować, bo 
na przykład w konkretnym ekosystemie infor-
matycznym jego usunięcie nie jest potrzebne. 
Proces ten ma wiele zalet dzięki swojej pro-
stocie i powtarzalności, ale jednak realizowany 
jest na już istniejących aplikacjach albo aplika-
cjach w zaawansowanym stadium testowania.

Proces trzeci – czyli 
nasz crème de la crème - 
SSDLC

Koncentruje się, można powiedzieć, nie na 
leczeniu choroby, ale jej zapobieganiu. Skła-
da się z kilku faz. Żeby go zrozumieć, trzeba 
zrobić jeszcze jedną dygresję, tym razem 
dotyczącą rozwoju współczesnego oprogra-
mowania. Jeszcze kilkanaście lat temu firma 
wydająca oprogramowanie robiła podczas 
premiery swojego flagowego produktu wiel-
kie show z gwiazdami filmu i muzyki (bankiet 
trwał do rana), a  istotna poprawka bezpie-
czeństwa do tego systemu ukazywała się po 
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Projekty o budżetach przekraczających mi-
liard USD i czasie trwania 10 lat. Czy da się 
tym zarządzać? NASA udowadnia, że tak, 
chociaż oczywiście zdarzają się opóźnienia 
i  przekroczenia budżetu. W  tym artykule 
zabieram Cię w podróż do świata zarządza-
nia kosmicznymi projektami. Wybrałem kil-
ka ciekawostek i  przydatnych wskazówek 
do przeniesienia na Ziemię i zaaplikowania 
w dowolnym projekcie.

Możemy zaczynać? 3… 2… 1… lecimy!

Standard planowania 
i kontrolowania projektów 
w NASA

NASA udostępnia publicznie swoje standar-
dy, checklisty czy szablony. Bez problemu 
znajdziesz je, wpisując odpowiednie frazy 
w  wyszukiwarce, lub na stronach nasa.gov. 
Przeanalizowałem kilka z  nich i  w  dalszej 
części podzielę się tym, co było szczególnie 
zaskakujące i  warte zapamiętania. Skupiłem 
się głównie na zarządzaniu projektami, czyli 
dokumencie NASA Space Flight Program and 
Project Management Handbook1. Pomijam 
więc standardowe elementy w  zarządzaniu 
projektami, co nie znaczy, że ich w tych pro-
cedurach nie ma. 

Projekty w NASA są zwykle częścią progra-
mów lub rozwiązują konkretny problem. Całość 
realizowana jest kaskadowo, chociaż poszcze-

gólne etapy mogą być dostarczane iteracyjnie 
w sposób zwinny czy eksploracyjny. 

Fazy i bramki decyzyjne

Projekty są podzielone na fazy od A  do E, 
a właściwie od Pre-A, czyli etapu budowania 
wstępnej koncepcji. Ta przedwstępna faza 
może się zacząć nawet do 10 lat przed pla-
nowanym uruchomieniem projektu. To jest do-
piero wyzwanie w planowaniu!

Rozpoczęcie kolejnej fazy wymaga pozy-
tywnego przejścia przez punkt decyzyjny (Key 
Decision Point). Standard dość precyzyjnie 
określa warunki, jakie na każdym etapie trzeba 
spełnić. KDP to nie jedyne punkty kontrolne. 
Każda faza projektu wymaga również zalicze-
nia wielu przeglądów na poziomie prowadzenia 
projektu, budowy systemu czy podsystemów.

Wymagania w projektach

Projekty w NASA mają dwa niezależne organy 
nadzorcze. Jedna komórka weryfikuje wpływ 
projektu na działalność i interesy NASA. Druga 
prowadzi weryfikację z perspektywy programu.

Taki podział na starcie rodzi dwa niezależne 
źródła wymagań. Dalej robi się jeszcze bar-
dziej skomplikowanie. Dochodzą wymagania 
od działów bezpieczeństwa, cyberbezpieczeń-
stwa, technologii, zdrowia, medycyny itd. 

Ważne jest to, że każde wymaganie ma 
właściciela. Jeżeli ktoś chce usunąć jakieś 

wymaganie, to musi uzgodnić to z  właści-
cielem. Istnieją również wymagania, których 
nie można usunąć. Są to zapisy wynikające 
z przepisów prawa. 

W  procedurze jest też osobny rozdział na 
temat dostosowywania i  zmieniania wyma-
gań (Tailoring Requirements). W  całym cyklu 
zarządzania projektami istotne jest to, aby re-
alizować tylko te wymagania, które faktycznie 
są konieczne. 

Co ważne, każde wymaganie obowiązkowo 
musi być określone z perspektywy realizowa-
nego celu, przy wykorzystaniu precyzyjnych, 
mierzalnych wyrażeń. Wymaganie musi mieć 
również połączenie do wymagań wyższego 
rzędu, aż do poziomu celów programowych. 

Fazy projektu

Faza pre-A
Na tym etapie zespół weryfikuje czy w  ogó-
le będzie możliwe rozwiązanie postawionych 
problemów. Następnie wybierane są te naj-
bardziej obiecujące koncepcje. Budowany jest 
pierwszy WBS. Oczywiście według określone-
go standardu2.

Kiedy wstępny plan jest już dojrzały, to 
przeprowadzana jest analiza wykonalności 
pod względem dostępności odpowiednich 
osób, zarówno w  NASA, jak i  we współpra-
cujących agencjach. Powstaje też strategia 
pozyskiwania niezbędnych zasobów do zreali-
zowania projektu. 
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Od kilkunastu lat pracuje z zespołami IT, reali-
zując projekty i doradzając firmom w obszarze 
zarządzania projektami i  inżynierii wymagań. 
Fascynują go zagadnienia związane z efektyw-
nym budowaniem produktów IT, zwinnością, 
samoorganizacją oraz partnerskim przywódz-
twem. Prowadzi bloga „Project Makers”, na 
którym publikuje treści pomagające skutecz-
niej realizować projekty.

Artur
Guła

Faza A
W  tej fazie formowana jest koncepcja i  pro-
jekt. Faza A ma udowodnić, że da się zrobić to, 
co pozwoli osiągnąć cel w założonym czasie 
i  budżecie. Praca wykonywana jest głównie 
iteracyjnie.

Jeżeli budżet wynosi ponad 250 mln USD, 
to kierownik projektu musi przygotować wer-
sję planu ekstremalnie pesymistyczną. Taką, 
która zakłada, że wszystko, co najgorsze wy-
darzy się w tym projekcie (wartości nieprzekra-
czalne).

Zespół między innymi zbiera i  analizuje 
szczegółowo wymagania względem projektu. 
Ważnym krokiem w  tym działaniu jest prze-
glądanie lessons learned z poprzednich pro-
jektów. Poza ponownym użyciem pewnych 
wymagań czy dokumentów określane jest też, 
w  jakim stopniu możliwe będzie wykorzysta-
nie posiadanego już sprzętu i oprogramowania.

Przygotowywany jest też plan awaryjny, 
czyli co można usunąć z zakresu (tzw. desco-
pe) i ile się na tym zyska czasu, pieniędzy, oraz 
jakie to wygeneruje nowe zagrożenia. 

Przygotowywany jest również Education 
Plan, aby określić, jak można wykorzystać 
wiedzę z projektu do poprawy edukacji z  za-
kresu technologii, inżynierii czy matematyki.

Konieczna jest też analiza partnerów i do-
stawców pod kątem tego, czy mogą używać 
jednostek miar SI. Jest to istotne, gdyż NASA 
powinna maksymalnie możliwie korzystać 
z  dostawców z  rynku lokalnego, na którym 
dominuje system jednostek imperialnych. 

Kierownik projektu musi również zaplano-
wać zarządzanie kosmicznymi odpadami, 
tak aby ograniczyć zaśmiecanie naszej orbity. 
Także i na to jest procedura3, która między in-
nymi obliguje PM-a misji kosmicznej do poin-
formowania swoich zwierzchników nie później 
niż na 48 godzin przed wykonaniem operacji, 
które mogą zakończyć się pozostawieniem 
śmieci na orbicie. 

Czymś, czego nie spotkasz zarządzając in-
nymi projektami, jest planowanie zabezpie-
czenia Ziemi przed potencjalnym szkodliwym 
wpływem wszelkich organizmów żywych oraz 
materiałów przywiezionych z kosmosu. 

Faza B
Na tym etapie przygotowany jest wstępny 
projekt i  powstają rozwiązania techniczne. 
Działania bazują więc głównie na Systems En-
gineering Handbook4. Faza B to raczej zestaw 
iteracyjnych działań, a  nie seria liniowych 
kroków. 

Celem jest utworzenie wersji bazowej pla-
nu projektu oraz zapewnienie, że projekt tech-

niczny jest na tyle gotowy, aby można było 
przejść do implementacji. 

Zespół projektowy zobowiązuje się zrealizo-
wać określone cele w założonym czasie i bu-
dżecie. A  jeżeli szacowany koszt przekracza 
250 mln USD, to PM składa zobowiązanie 
przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. 
Analogicznie, jeżeli koszty wzrosną o  min. 
15%, to przy projektach z kategorii > 250 mln 
USD, taki fakt musi być od razu przedstawio-
ny przed Kongresem.

Faza C
Na tym etapie powstaje ostateczna wersja 
projektu oraz rozpoczyna się produkcja i testy 
niezbędnych urządzeń i komponentów. 

Powstaje też instrukcja przeprowadzenia 
misji. Dokumenty te opisują jakie czynności są 
konieczne do wykonania, aby zakończyć misję 
z  sukcesem. Zawierają też informacje na te-
mat dostarczania i uruchamiania poszczegól-
nych obiektów, sprzętu czy oprogramowania.

Do kontroli projektu często stosowana jest 
metoda mierzenia wartości wypracowanej. 
I  tu oczywiście z  pomocą przychodzi odpo-
wiedni standard: Earned Value Management 
(EVM) Implementation Handbook5.

Faza D
Łączenie wszystkich elementów w  całość, 
testowanie i  przygotowanie operacyjne do 
startu. 

Przejście do kolejnej fazy zależy od charak-
teru misji. Jeżeli będzie to misja z  udziałem 
ludzi, to koniecznie jest przejście wielu formal-
nych przeglądów. Dla misji w pełni zautomaty-
zowanych wykonywane są próby orbitalne. 

Faza E
Startujemy – czyli uruchomienie misji i ciągłe 
wsparcie (utrzymanie). W  fazie E kierownik 
projektu oraz zespół realizują plan projektu 
i  plan operacyjny misji. W  niektórych przy-
padkach zespół projektowy jest rozwiązywa-
ny na tym etapie, a dalsze działania w  fazie 
E przejmuje zespół specjalizujący się w pracy 
operacyjnej.

Przed przejściem do kolejnego kroku zespół 
musi wykazać, że zamknięcie projektu i  roz-
montowanie wszelkich fizycznych elementów 
zostanie wykonane zgodnie ze standardami 
bezpieczeństwa. 

Faza F
Ostatnia faza to zakończenie, demontaż i za-
mknięcie projektu. W tym kroku zespół reali-
zuje plan zakończenia projektu przygotowany 
w kroku E. Zespół demontuje i utylizuje zbu-

dowane systemy i  urządzenia. Zamykane są 
wszelkie aktywności projektowe oraz organi-
zowany jest końcowy przegląd gotowości do 
zakończenia projektu.

Ważne jest też zbieranie i katalogowanie 
przywiezionych z kosmosu próbek. Równie 
istotne jest archiwizowanie zebranych danych 
inżynieryjnych. Uzupełniany jest raport koń-
cowy misji, zbierane są lekcje z projektu oraz 
aktualizowany jest plan zarządzania wiedzą. 

Wyniki

Jak te metody sprawdzają się w  praktyce? 
Podsumowanie przygotowane przez U.S. Go-
vernment Accountability Office nie pozostawia 
złudzeń. Spośród 21 trwających, kluczowych 
projektów, aż 15 z nich wygenerowało łączne 
przekroczenie kosztów o  12 miliardów USD 
i sumaryczne opóźnienie o 28 lat6. To napraw-
dę sporo. 

Pozostaje tylko zapytać, jakie byłby wy-
niki, gdyby nie stosowano opisanych zasad 
i procedur?

Jeżeli temat Cię zainteresował i  chcesz 
spróbować swoich sił w tej branży, to niestety, 
ale pracę w NASA mogą otrzymać wyłącznie 
obywatele Stanów Zjednoczonych. Możliwa 
jest jedna współpraca poprzez partnerskie 
agencje jak choćby Europejską Agencję Ko-
smiczną. 

1. NASA Space Flight Program and Project Manage-
ment Handbook, NASA/SP-2014-3705

2. NASA Work Breakdown Structure (WBS) Handbo-
ok, NASA/SP-2016-3404/REV1

3. NASA Procedural Requirements for Limiting Orbi-
tal Debris and Evaluating the Meteoroid and Orbi-
tal Debris Environments, NPR 8715.6B

4. NASA System Engineering Handbook
5. Earned Value Management (EVM) Implementa-

tion Handbook, NASA/SP-20210024466
6. NASA: Assessments of Major Projects, GAO-22-
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tematy w całym procesie edukacji pozwala 
wyrobić wyjątkowe umiejętności komuni-
kacyjne. Z  mojego doświadczenia wiem, że 
programiści stosunkowo rzadko lubią roz-
mawiać z klientami, najchętniej unikając ja-
kichkolwiek spotkań. Najchętniej zakopaliby 
się w kodzie, prosząc, żeby im nie przeszka-
dzać. Humaniści czujący się w  prostszych 
i  trudniejszych rozmowach jak ryba w  wo-
dzie mogą znakomicie wspierać zespół. Ko-
munikacja to przede wszystkim język, a w IT 
mamy całkiem sporo języków programowa-
nia. Udowodniono, że osoby, którym nauka 
języków obcych przychodzi całkiem łatwo, 
potrafią równie szybko i skutecznie nauczyć 
się programowania. Każdy język ma swo-
ją składnię, więc wcześniejsza znajomość 

ność czy dociekliwość to raczej indywidualne 
cechy danego człowieka, ale jestem pewna 
kilku uniwersalnych umiejętności, które po-
siada praktycznie każda osoba mianująca się 
humanistką czy humanistą.

Komunikacja to klucz

Bez dwóch zdań kluczową kompetencją 
w pracy z ludźmi jest komunikacja. Kiedy nie 
jest wystarczająco dobrze zbudowana i  za-
dbana, znacząco wzrasta przeróżne ryzyko, 
nie tylko projektowe. Właśnie tutaj humani-
ści przychodzą ze swoim najmocniejszym na-
rzędziem, czyli kompetencją – komunikacją. 
Czytanie tysiąca książek, pisanie mnóstwa 
tekstów, czy dyskutowanie na przeróżne 

Nic nie osiągniesz, ucząc się kiepsko 
z matematyki. Któż z nas, nie będąc wy-
bitnie uzdolnionym ścisłowcem, nie sły-
szał w  dzieciństwie tego skazującego na 
zawodową klęskę stwierdzenia. Czy bycie 
zaklasyfikowanym do konkretnego grona 
kompetentnych osób odbiera nam moż-
liwości działania w  różnych branżach? 
Absolutnie nie, a  wręcz z  powodzeniem 
możemy odnosić w nich sukcesy. 

Chcę Was, szczególnie humanistów, ser-
decznie zachęcić do spróbowania czegoś ze 
świata nowych technologii, który dotych-
czas wydawał Wam się czarną magią i czymś 
kompletnie niedostępnym z uwagi na posia-
danie nie-technicznych umysłów. Kreatyw-
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IT project managerka zafascynowana światem 
nowych technologii. Za najważniejszą w  pro-
jektach uważa komunikację oraz budowanie 
stabilnego mostu pomiędzy światem zespołu 
ze światem klienta. Z  wykształcenia filoloż-
ka, biegle posługująca się językiem niemiec-
kim. Pasjonuje ją psychologia, joga, muzyka 
i  wszystko, co kreatywne. Kocha rozmawiać 
z  ludźmi, stąd została redaktorką Strefy Wy-
wiadu. Wspiera wrocławski oddział PMI w bu-
dowaniu relacji z biznesem. Leaderka VI edycji 
Programu Mentoringowego PMI PC.

Kornelia 
Trzęsowska

swoje miejsce. Kluczem jest uświadomienie 
sobie swoich zasobów, nazywanymi czasem 
dumnie talentami i  pielęgnowanie ich, do 
czego serdecznie Was zachęcam, bo „praca 
nad sobą to jedyna pewna robota w życiu”2. 
Niestety bardzo rzadko dostajemy w naszym 
systemie edukacji przestrzeń do poświęce-
nia swojego czasu na to, co naprawdę nas 
kręci, żeby od najmłodszych lat móc te ta-
lenty rozwijać. 

1. Powszechna sentencja epoki renesansu powie-
dziana pierwotnie prawdopodobnie przez Teren-
cjusza w starożytności.

2. Hasło używane na nieistniejącym już portalu 
internetowym Zdrowa Głowa

Nawiązuję w tej kwestii do niezwykle waż-
nej kompetencji komunikacyjnej.

W  gronie humanistów znajdziemy też 
świetnych badaczy, którzy zagłębiają się 
w researchach niezbędnych do rozwoju pro-
duktów informatycznych i  branży IT samej 
w sobie. Studenci kierunków takich jak filo-
zofia czy socjologia bardzo często prowadzą 
badania naukowe, wymagające długich go-
dzin poświęconych na badanie przeróżnych 
źródeł.

Mity do obalenia

Chciałabym odczarować, a wręcz obalić mit 
ścisłego i  humanistycznego umysłu. Fakt 
bycia dobrym w szkole z konkretnych przed-
miotów czy wybór konkretnego kierunku 
studiów naprawdę nie przekreśla szansy po-
wodzenia w danej branży. Może być jednak 
atutem, którego pozornie się nie spodzie-
wamy. Zostaliśmy nauczeni upraszczania 
rzeczywistości, przez co często dajemy się 
niesłusznie zaszufladkować. Myśląc czar-
no-biało, odbieramy sobie sprawczość i moc 
do powodzenia w nowej roli, co niejednokrot-
nie potwierdzono w badaniach fenomenu sa-
mospełniającej się przepowiedni. Poza tym, 
flagowym humanistą mianujemy Leonardo 
da Vinci, który był przecież wszechstron-
nie uzdolniony i nic co ludzkie nie było mu 
obce1. Otwartość na otaczający nas świat, 
ciekawość, a  wręcz bycie dociekliwym są 
tym, co powinno popychać nas do działania. 
Spektrum ról w  IT jest niezwykle szerokie, 
przez co prawie każdy znajdzie w tej branży 

logiki tego mechanizmu pozwala na sprytne 
przyswojenie zasad tworzenia kodu.

Gumowa kaczka, 
która mówi

Żeby rozwiązać problem, warto czasem 
komuś o  nim opowiedzieć. Stąd powstała 
gumowa kaczuszka, której programista opi-
suje stworzone rozwiązanie, żeby upewnić 
się, czy ma ono sens lub przedstawia swój 
problem. A gdyby tak ta kaczka dodatkowo 
umiała mówić i zadawać pytania? Nauki hu-
manistyczne z reguły uczą zadania trafnych 
pytań i  prowadzenia rzeczowych dyskusji. 
Są to wyjątkowe cenne kompetencje, któ-
re przydają się w  absolutnie każdej branży. 
Przedstawienie rozwiązania komuś, kto pa-
trzy na ten techniczny świat z boku, może 
przynieść bardzo dużo korzyści. Humaniści 
mogą zwrócić uwagę na aspekty, na któ-
re trudniej wpaść programistom, będącym 
mocno osadzonym w  świecie kodu. Bardzo 
często humaniści mają również zdolność 
myślenia abstrakcyjnego, co pozwala wpro-
wadzić nieoczywiste, genialne innowacje. 
Project managerowie, którzy nie są „tech-
niczni”, nie mieszają się w  kwestie kodo-
wania, nie doradzają w  kwestii technologii, 
przez co zespół developerów ma często 
większe poczucie sprawczości.

Użytkownik jest 
w centrum wszechświata

Design Thinking i  inne metody tworzenia 
produktów pokazały nam, jak ważne jest 
stawianie osoby użytkownika na pierw-
szym miejscu całego procesu. Niejed-
nokrotnie tworzono projekty, w  których 
technologia grała pierwsze skrzypce, nie 
dostarczając optymalnej użyteczności. Jest 
to kolejny przykład sytuacji, w  której hu-
maniści ze swoją koncentracją na człowieku 
mogą przysłużyć się branży nowych techno-
logii. Dołączając ich do zespołu, otrzymuje-
my wspaniałą miksturę kompetencji, która 
pozwala wypracować produkt odpowiedni 
i  optymalny technologicznie, będąc przede 
wszystkim czymś użytecznym. Najlepszy ze-
spół to zespół interdyscyplinarny. Na podsta-
wie tych założeń wyklarowały się kreatywne 
role z  obszaru doświadczeń użytkownika 
(User Experience). W  IT jest również miej-
sce dla technical czy UX writer’ów, których 
praca opiera się na tworzeniu komunikacji 
pomagającej przełożyć język programistów 
na język docelowego użytkownika produktu. 
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Ład projektowy (Project governance) co-
raz częściej staje się przedmiotem rozmów 
w  organizacjach projektowych. Wzrost 
zainteresowania tym tematem skutkuje 
coraz szerszym wykorzystywaniem go 
w  różnych obszarach zarządzania projek-
tami. Co rozumiemy przez pojęcie ładu 
projektowego? Czy jest potrzeba wpro-
wadzania dodatkowego pojęcia w środowi-
sko projektów? Jakie korzyści niesie jego 
wdrożenie w struktury firmy? Przyjrzyjmy 
się bliżej, czym jest ład projektowy i  jak 
wpływa na przebieg projektów.

Szybko zmieniający się rynek oraz stale 
zwiększający się zakres działalności przed-
siębiorstw na rynku międzynarodowym po-
wodują, że organizacje projektowe ciągle 
muszą adaptować się do rosnących wyma-
gań i  oczekiwań interesariuszy. Dynamika 
rynku narzuca dość krótki czas wykonywania 
projektów i  innych przedsięwzięć. Wymaga 
to elastycznego podejścia w  zarządzaniu 
organizacją, w  tym zarządzania projekta-

mi. Projekty przestały być tylko dodatkiem 
w  działalności organizacji, ale wpisały się 
jako stały element ich działalności opera-
cyjnej. Rośnie tym samym zapotrzebowa-
nie na wiedzę oraz umiejętności z  zakresu 
zarządzania projektami. Wymusza to także 
wprowadzanie nowych bądź porządkowanie 
aktualnych rozwiązań, w tym zasad postępo-
wania, struktur organizacyjnych, czy metod, 
technik i innych narzędzi pracy. Odpowiedzią 
na rosnące potrzeby ma być zagadnienie ładu 
projektowego.

Ład projektowy – 
porządek czy 
nieporozumienie?

Mimo, że coraz częściej słyszymy o  zagad-
nieniu ładu projektowego, jest to wciąż roz-
wijający się i  budujący swoje koncepcyjne 
korzenie trend. Jego wykorzystanie w wielu 
różnorodnych kontekstach zarządzania pro-
jektami sprawia, że zagadnienie pozostaje 
przedmiotem wielu nieporozumień i wpływa 

na mnogość dostępnych definicji, wynika-
jących z dużego zróżnicowania interpretacji, 
perspektyw i  kontekstu tego zagadnienia. 
Niemniej project governance ma zapewniać 
ramy dla etycznego podejmowania decyzji 
i  zarządzania działaniami w  ramach organi-
zacji. Innymi słowy, ład projektowy jest to 
system nadzoru i  wspomagania realizacji 
złożonych przedsięwzięć zespołu projek-
towego z  interesariuszami poprzez za-
pewnienie spójnego, kompletnego zbioru 
zasad, procedur, metod i rozwiązań organi-
zacyjnych, które regulują działalność pro-
jektową, a jednocześnie wiążą je z celami 
całej organizacji.

Stary bałagan 
w uporządkowanej 
odsłonie

Ład projektowy to spójny i  skoordynowany 
system, powstały w wyniku kompletowania 
i porządkowania wcześniej wdrożonych oraz 
przetestowanych rozwiązań cząstkowych. 
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Ład projektowy w pigułce? 
Tak, poproszę! 
Mateusz Szymborski
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Strategia

Zakręcony na punkcie zarządzania projektami. 
Kierownik Projektów w firmie produkcyjnej. Po 
godzinach wykładowca Politechniki Warszaw-
skiej. Ze Strefą PMI związany od 2019 r. jako 
team leader. Dużo wymaga od siebie, jak i od 
innych. Uwielbia kontakt i pracę z  ludźmi, to 
ona dodaje mu skrzydeł. Przy każdej możliwej 
okazji, wprowadza w życie swoje nieszablono-
we pomysły jako pasjonat usprawnień i opty-
malizacji. W  wolnym czasie pływa, udaje się 
na długie wędrówki i  z chęcią odkrywa nowe 
miejsca podróżując. 

Mateusz 
Szymborski

Co z tymi decyzjami?

Project governance odbywa się na styku dzia-
łań projektu z  jego organizacją macierzystą 
oraz innymi interesariuszami. Ramy ładu 
projektowego powinny jasno wskazywać 
ścieżkę decyzyjną, która nie angażuje przy 
tym bezpośrednio interesariuszy, aby unikać 
zbędnego wydłużania procesu decyzyjnego. 
W innym wypadku mogłoby to spowodować 
opóźnienia w realizacji projektów. Kluczowe 
z  punktu organizacji jest zapewnienie, że 
w  proces decyzyjny zaangażowane są tylko 
osoby, które mają dużą wiedzę o  projekcie 
i angażują się w jego realizację od początku 
do samego końca. Istotne jest przy tym, aby 
stworzyć w organizacji jasne ramy tego kon-
struktu, aby odróżnić zarządzanie organiza-
cyjne od ładu projektowego, tak, aby nie było 
między nimi żadnej ingerencji w podejmowa-
niu decyzji.

Zagadnienie ładu projektowego w kreowa-
niu systemu zarządzania organizacją projek-
tową podkreśla, że odpowiednia struktura 
organizacyjna uwzględniająca project gover-
nance jest niezbędna, aby unikać potencjal-
nych konfliktów i  niespójności związanych 
z  różnymi sposobami osiągania celów orga-
nizacji, jej procesami i zasobami. Ład projek-
towy ma prowadzić do unikania kosztownej 
nieefektywności, która wpływa negatywnie 
na płynność działania jak i  rentowność wy-
ników finansowych. Czy warto wprowadzać 
dodatkowy element w struktury firmy? Wiele 
dużych organizacji realizujących mnogie pro-
jekty znalazło w  ładzie projektowym dużą 
wartość dodaną. Ciebie, Drogi Czytelniku, 
chciałbym zostawić z pytaniem: czy ład pro-
jektowy sprawdzi się również w Twojej orga-
nizacji? 

Polega na analizie aktualnego sposobu reali-
zacji projektów czy weryfikacji dobrych prak-
tyk stosowanych w organizacji, aby określić 
miejsce, rolę działalności projektowej oraz jej 
licznych powiązań ze strategią oraz ładem 
organizacyjnym. Zadaniem ładu projekto-
wego jest wprowadzenie porządku wśród 
istniejących praktyk zarządzania projektami, 
wskazywania tych najlepszych, by w  spo-
sób systemowy i uporządkowany wcielać je 
w  całej organizacji, zapewniając przy tym 
realizację jej celów strategicznych. W  tym 
miejscu można pokusić się o pytanie, gdzie 
ład projektowy powinien być umieszczony 
w strukturze organizacji, aby spełniał posta-
wione mu zadania? Odpowiedź na to pytanie 
znajdziemy na rysunku 1.

Ład projektowy musi być wyodrębniony 
od klasycznego zarządzania projektami (sku-
piającego się na bezpośredniej realizacji pro-
jektu), aby mógł metodycznie wspomagać, 
poprzez nadzór i kontrolę, realizację wszyst-
kich projektów w  organizacji, zapewniając 
ich spójność co do strategii i całego systemu 
korporacyjnego. O  ile zarządzanie projekta-
mi bezpośrednio wpływa na osiągane przez 
projekt, program czy portfel projektów do-
konania, w  tym sukces, tak ład projektowy 
polega przede wszystkim na określaniu ce-
lów i kryteriów oceny sukcesu, zapewnieniu 
dostępności zasobów i kontroli efektywności 
ich wykorzystania. 

Od góry do dołu

Wprowadzenie ładu projektowego w  struk-
tury organizacyjne firmy ma zapewniać 
ramy dla etycznego podejmowania decyzji 
i  zarządzania działaniami w  ramach organi-
zacji, które powinny bazować na przejrzy-
stości, odpowiedzialności i definiowaniu ról. 
Chodzi więc o wyznaczanie granic działania 
kierownictwa, określaniu celi organizacji, 
wskazywaniu środków, za pomocą których 
powinny być one osiągane oraz kontrolowa-
niu postępów prac. Ład projektowy należy 
realizować na wszystkich poziomach hie-
rarchii organizacyjnej, zaczynając od zarzą-
du, który określa cele firmy i rolę projektów 
w osiąganiu tych celów, po niższe szczeble 
organizacji.

Ład projektowy powinien być traktowany 
jako kompleksowy system, który:
• standaryzuje zarządzanie projektami, pro-

gramami i portfelami projektów,
• definiuje strukturę, hierarchię projektów 

oraz ustala cele projektów,
• dostarcza informacji o wynikach,
• wspiera projekty w  osiąganiu założonych 

celów strategicznych i operacyjnych.

Implementacja wyżej wymienionych funkcji 
na wszystkich szczeblach organizacyjnych 
zapewni pełną adaptację ładu projektowego, 
systemu nadzoru i decyzji.

Rysunek 1. Ład projektowy jako element systemu zarządzania
Źródło: Too E. G., Weaver P. 2014. The management of project management: A conceptual 
framework for project governance. International Journal of Project Management, 32 (8), 

s. 1382–1394.
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terakcje z kolegami i podwładnymi w sposób 
wyraźnie fałszywy. Czy to szkodzi? Oczywi-
ście, że tak, ponieważ jeśli ktoś się zorientuje 
jaka jest prawda, odczuwa rozczarowanie 
wynikające z  rozbieżności pomiędzy zacho-
waniami, która osoba ta propaguje, a  tym 
co sama robi. Ludzie, którzy głoszą jedno, 
a  robią coś wręcz przeciwnego, uczą cy-
nizmu tych, którzy widzą tę hipokryzję. 
Dodatkowo osoby, które szukają faktycznej 
inspiracji kończą z niczym.

Jest jeszcze jeden negatywny skutek. Oso-
by, które zetknęły się z takimi sytuacjami sta-
ją się nieufne również do rzetelnych badań 
i wniosków naukowych, co znacznie utrudnia 
tworzenie praktyki zarządzania opartej na 
faktach. 

Jedna z  moich klientek opowiedziała mi 
następującą historię. W  kancelarii odpo-
wiadała za obsługę prawną dużego klienta. 
Dzięki wdrożonym przez siebie pomysłom 
kancelaria zarobiła znaczne kwoty. Wiedza, 

na przykład chwil lenistwa, włócze-
nia się przez wiele godzin po lasach 
czy polach, bo to robiłem i do dzisiaj 
robię. Zmarnowany czas to czas 
stracony na głupoty, na idiotyczne 
rozrywki, na bezpłodne rozmowy 
z – delikatnie mówiąc – średnio inte-
ligentnymi ludźmi, na mnożenie nie-
ciekawych kontaktów towarzyskich 
i podtrzymywanie ich z fałszywego 
poczucia lojalności.

Ireneusz Kania

Cynizm i rozczarowanie

Czy opowiadanie zmyślonych historii przez 
tzw. liderów szkodzi? Otóż szkodzi bardzo! 
Wyobraźcie sobie następującą sytuację: 
pewien prezes poza podstawową pracą 
w organizacji poświęca swój czas na zajęcia 
z przywództwa i mentoringu pro bono. Przed-
stawia siebie, swoją organizację, własne in-

Wiara w mityczne historie liderów nieste-
ty nie prowadzi do niczego dobrego. Wręcz 
ma mnóstwo negatywnych konsekwencji. 
Dzięki zrozumieniu, na czym polega tzw. 
świeckie kaznodziejstwo, łatwiej pojmie-
my, dlaczego tak duża część tego, co za-
wierają wszechobecne „budujące” blogi, 
prezentacje, wystąpienia pseudomento-
rów, „inspirujące” wpisy na Instagramie, 
LinkedIn czy krótkie video na TikTok 
oraz oczywiście książki, tylko pogarsza 
sytuację. 

Jako miłośnik literatury, chciałbym aby po-
niższy cytat towarzyszył Państwu w trakcie 
lektury.

(…) już jako młody chłopak dbałem 
o to, by jak najmniej czasu marno-
wać. Każdy z nas marnuje niepraw-
dopodobną ilość czasu! Przy czym 
za marnowanie czasu nie uważam 
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Fakty zamiast inspiracji - czyli 
wielkie rzeczy mogą robić zwykli 
ludzie 

Leonard Dajerling

44

STREFA WIEDZY



kli ludzie mogliby od razu zastosować i uzy-
skać dzięki nim przewidywalne rezultaty. 
Uczenie się na wyjątkowych przypadkach 
nie ma większego sensu, ponieważ przy 
bliższej analizie większość z  nich się nie 
sprawdza. Przykładem służą badania prof. 
Jerkera Denrella, które wskazują, że często 
związek pomiędzy umiejętnościami a  za-
obserwowanymi wynikami jest zadziwiają-
co słaby. Wynika to z tego, że na osiągnięty 
wynik wpływa między innymi szczęście 
i inne przypadkowe zmienne (kontekst sy-
tuacyjny). W  wielu okolicznościach lepiej 
uczyć się od osób, które dobrze sobie radzą 
na swoich stanowiskach, ale nie znajdują 
się na samym szczycie hierarchii, ponieważ 
wyniki tych osób w znacznej części zależą 
od ich umiejętności i  działań niż od przy-
padkowych zdarzeń. 

Inspiracja nie owocuje 
zmianami

Zadajmy sobie pytanie, czy (z  pominięciem 
wszelkich ścisłości empirycznych, logiki 
i  przydatności) opowiadanie inspirujących 
historii jest skutecznym sposobem na spo-
wodowanie zmian? Moja odpowiedź brzmi: 
nie jest! Sama inspiracja oparta na emocjach 
niezbyt sprawdza się jako źródło konkret-
nych zmian, dlatego można bardzo dobrze 
zarobić na życie stale, w kółko, od nowa jej 
dostarczając. 

Wyniki badań wiele mówią o  tym, jak 
zmieniać zachowania, a  inspiracja nie 
znajduje się wysoko na liście strategii 
postępowania. Owszem, inspiracja może 

nie próbowali robić wielkich rzeczy. 
Uczłowieczenie liderów i  pogodzenie się 
z ich słabościami bardzo pomaga przyznać, 
że nawet jeśli jest się omylnym i niedosko-
nałym, to takie same były niektóre z najbar-
dziej interesujących i skutecznych postaci 
w historii. Przykładem może służyć Micha-
el Dyson, który w oparciu o historię zdrad 
małżeńskich Martina Luthera Kinga poka-
zuje, że nie należy mitologizować liderów. 
Ich słabości pozwalają dostrzec dokonania 
we właściwych proporcjach. Dlaczego lu-
bimy nadawać status ideału bohaterom? 
Takie podejście daje pretekst, aby odma-
wiać człowieczeństwa ludziom, o  któ-
rych mamy złe mniemanie. Ludzie pragną 
widzieć i słyszeć tylko dobre rzeczy, jeżeli 
kogoś lub coś popierają, a  ignorować te, 
które im przeczą. Pod względem podstaw 
zachowania człowieka jest to zrozumiałe, 
ale jednocześnie irracjonalne, ponieważ 
w  ten sposób tworzymy portrety liderów 
na podstawie niekompletnych informacji.

2. Inni nie chcą przyjmować do wiadomo-
ści, a  tym bardziej szukać informacji 
o porażkach lub niedoskonałościach su-
perbohaterskich liderów, co pozbawia ich 
możliwości uczenia się na ich błędach, co 
często daje znacznie lepsze rezultaty. Sta-
re powiedzenie „uczyć się na błędach” jest 
wszystkim znane i rozpowszechnione, ale 
też niestety, przeważnie ignorowane.

3. Stawiając za przykład fałszywych lide-
rów usiłuje się nas nauczać na podstawie 
nietypowych i  często przypadkowych 
(jednostkowych) zdarzeń, a  tym samym 
nie opracowuje się wytycznych, które zwy-

wykształcenie i  sukces pozwoliły jej na 
awans. Tym samym stała się najmłodszym 
liderem zatrudnionym w  kancelarii. Wów-
czas, po awansie, kolega z pracy zapropono-
wał, żeby przesunąć ją do innych zadań, zaś 
jej jednostka powinna podlegać jemu. Dzięki 
temu zwiększyłby liczbę swoich podwład-
nych, ale również zyskałby dodatkowe ta-
lenty swoim zespole. Jak na to zareagowała? 
W  odpowiedzi usłyszałem, że wykorzystała 
wiedzę z kursu komunikacji interpersonalnej, 
czyli postanowiła odwołać się do emocji, by-
cia jednym teamem, co miało być próbą na-
prawy relacji i ułożenia sytuacji. Stwierdziła, 
że nauczano, aby zawsze tworzyć w pracy re-
lacje oparte na autentyczności i zaufaniu. Na 
pytanie jak jej poszło, odpowiedziała, że to 
nic nie dało. Kolega nie był zainteresowany 
naprawą stosunków. Zależało mu jedynie na 
przejęciu zespołu. 

Klientka udała się do przełożonych. Za każ-
dym razem podkreślała, że postępowanie ko-
legi jest niezgodne z przyjętymi wartościami. 
Jak myślicie, jaka była reakcja? Otóż żadna, 
nie wliczając nieprzyjemnego przypomnienia 
jej, że musi się w końcu nauczyć samodziel-
nie dbać o własne interesy.

Tak przyjęta wiara prowadzi nie tylko do 
kłopotów w  pracy, ale też do utraty moż-
liwości objęcia atrakcyjnych stanowisk 
w przyszłości. Dlaczego zatem liczni mówcy 
podczas wystąpień sugerują rozwijanie tych 
stron, które w rzeczywistości pogarszają sy-
tuację? Otóż żadna organizacja nie zaprosi 
prelegenta optującego za czymś przeciwnym, 
ze względu na obawy o  reakcje ze strony 
uczestników. Skoro pragną inspirujących, 
pozytywnych, miłych historii i  są gotowi za 
nie płacić, rynek reaguje prawidłowo i  ich 
dostarcza. Skoro wolą rozrywkę od edukacji, 
wolą emocjonalne wzloty od intelektualnego 
oświecenia, dostają to, na czym im zależy. 
Często zdarza się, że osoby, które uczą na co 
dzień liderów pewnego zestawu zachowań, 
opierają swoją ocenę pracownika lub kandy-
data na kierownicze stanowisko poszukując 
wprost przeciwnych cech.

Nierealistyczne 
oczekiwania wobec siebie 
i innych

Kreowanie fałszywego wizerunku doprowa-
dza do trzech niekorzystnych sytuacji: 
1. Inni dochodzą do wniosku, że nie dorów-

nują tym mitycznym postaciom i nie sta-
rają się sięgać po więcej. Problem w tym, 
że nie ma powodu, aby „zwykli” ludzie 
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te aspekty funkcjonowania, przedstawiają 
rezultaty wszystkim zainteresowanym i roz-
liczają pracowników z poprawy tych wskaź-
ników.

Koncepcja moralnego 
przyzwolenia

W 2001 r. psycholodzy Benoit Monin i Dale 
Miller w  artykule pt. Moral credentials and 
the expression of prejudice, opublikowanym 
w Journal of Personality and Social Psycho-
logy, opisali koncepcję moralnego przyzwo-
lenia, polegającą na tym, że kiedy człowiek 
zachowa się etycznie w  jednym przypadku, 
czuje się usprawiedliwiony, by następnym 
razem postąpić mniej prospołecznie czy mo-
ralnie. Efekt ten został wielokrotnie potwier-
dzony. Po zademonstrowaniu przed innymi 
i  sobą samym swoich kompetencji moral-
nych, a  tym samym ugruntowaniu swojej 
tożsamości dobrej i  cnotliwej osoby, ludzie 
czują się uwolnieni od konieczności ponow-
nego udowadniania swojej kryształowości. 
Mają wówczas skłonność do postępowania 
bardziej zgodnego z tym, co naprawdę chcą 
zrobić, bo pozbyli się ograniczeń moralnych.

Skutki tych mechanizmów są jasne. Kiedy 
ktoś nabierze przekonania, że jest świetnym 
liderem – bo na przykład przemawiał, pi-
sał na temat dobrego przywództwa lub był 
chwalony za swoje umiejętności przywód-
cze – często mniej zważa na swoje później-
sze zachowanie.

Gadanie na temat wspaniałego przywódz-
twa prowadzi do dodatkowego problemu: 
liderzy, mając wygórowane mniemanie 
o  swoich umiejętnościach przywódczych, 
chętniej mówią na ten temat niż działają. 
Można zauważyć, że w  wielu przypadkach 
firmy uznają sprawę za załatwioną, kiedy 
już opracują misję i wizję oraz rozpropagują 
je, umieszczając na ścianach i  drukując na 
małych karteczkach. Fałszywych liderów 
gnębi ten sam problem: ludzie, którzy na-
słuchali się o przywództwie, studiowali za-
sady przywództwa, przemawiali na temat 
przywództwa i  głosili wspaniałe wartości 
związane z przywództwem, nabierają prze-
konania, że robią to, o czym mówią. Warto 
na przykład z dużą ostrożnością podchodzić 
do rad udzielanych przez członka wyższego 
kierownictwa firmy, w której rotacja pracow-
ników wynosi około 30 procent.

Można wręcz odnieść wrażenie, że istnieje 
odwrotna zależność pomiędzy wkładem lide-
rów w branżę a  ich rzeczywistym zachowa-
niem. W grę wchodzi jeszcze inny mechanizm. 

dzie zmieniają zachowania, kiedy nakłoni 
się ich do wyznaczenia sobie konkretnych, 
wymiernych celów, przypomina im się, 
do czego się zobowiązali, mierzy się ich 
działania, często dostarczając informacji 
zwrotnych i zapewnia pozytywne wzmoc-
nienie, kiedy robią postępy.

Skuteczne programy pomagające w  prze-
mianie osobistej również doceniają znacze-
nie oddziaływania środowiska społecznego. 
Ludzie, z  którymi utrzymujemy regularny 
kontakt, wywierają na nas głęboki wpływ, 
bo nieustannie dostarczają informacji 
i modelu postępowania. Na przykład bada-
nia grupy ponad dwunastu tysięcy ludzi pro-
wadzone przez trzydzieści dwa lata wykazały, 
że indywidualny przyrost wagi badanych był 
uzależniony od przyrostu wagi osób, z który-
mi łączyły ich więzi społeczne. 

Działania, które rzeczywiście doprowa-
dzają do zmian zarówno u  jednostek, jak 
i  w  organizacjach, mają wiele elementów 
wspólnych. Należą do nich: wykorzystanie 
wsparcia i  presji otoczenia, zapewnienie 
sponsorów lub mentorów, którzy pomogą 
rozliczać się z zachowania i będą zachęcać 
do postępów, oraz docenianie drobnych 
zmian na lepsze i  zrozumienie, że jesteś 
taki jak ludzie, którymi się otaczasz. 

Firmy nie poprawiają jakości produktów 
za pomocą poruszających apeli i rozmów na 
temat tego, jak ważna jest jakość. Rzadko 
nawet słuchają opowieści przedstawicieli 
innych przedsiębiorstw, które poczyni-
ły postępy w  tej dziedzinie. Zamiast tego 
precyzyjnie określają, jakie konkretne środki 
doprowadzą w  ich wypadku do podniesie-
nia jakości, a  następnie regularnie oceniają 

zwiększyć motywację, żeby robić coś inten-
sywniej lub inaczej. Tyle że jej pobudzający 
efekt trwa zwykle bez porównania krócej niż 
zwykłe podniesienie na duchu. Co jeszcze 
ważniejsze, motywacja zrodzona z  inspiracji 
nie wpływa na zmiany sytuacji w miejscach 
pracy – na to, jak ludzie są oceniani i wyna-
gradzani, z kim pracują, co te osoby im mówią 
itd. Kiedy kończy się event, który miał zain-
spirować uczestników, wracają oni do pracy 
w takich samych środowiskach co przedtem 
i  mają do czynienia z  tymi samymi ludźmi 
w miejscu pracy i poza nim.

Jest to szczególnie prawdziwe, gdy nic się 
nie zmienia w  ich otoczeniu informacyjnym. 
Za pomocą torowania, czyli wcześniejszego 
zastosowania licznych określonych bodź-
ców, można znacząco wpłynąć na ludzkie 
nastawienie i  zachowanie. Na przykład, 
osoby często stykające się z  logotypami 
fast foodów są bardziej niecierpliwe. Ludzie 
pracujący w ciemniejszych pomieszczeniach 
są bardziej skłonni do oszukiwania tak, jak-
by ciemniejsze otoczenie wydobywało na 
wierzch mroczniejszą stronę ich natury. We 
wszystkich przypadkach informacje w na-
szym środowisku silnie oddziałują na nasz 
sposób postępowania. Przeczytanie inspi-
rującej książki czy bloga na temat przy-
wództwa albo wysłuchanie inspirującej 
mowy niczego nie zmienia w  środowisku, 
a przynajmniej nie na trwałe, by wywołać 
zmianę postępowania w  miejscu pracy. 
Skuteczne metody zmian uwzględniają zna-
czenie modyfikacji informacji kierowanych do 
ludzi. Większość technik mających za zada-
nie zmianę ludzkich zachowań opiera się na 
prostych, popartych dowodami zasadach: lu-

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

46



Twardo stąpający po ziemi przedsiębior-
ca, naukowiec i  ekspert w  zakresie zarządza-
nia projektami (w tym: badawczo-rozwojowe, 
wysokiego ryzyka inwestycyjnego i  prawne), 
mapowania procesów BPMN 2.0, zarządza-
nia zmianą oraz wykorzystania nowych tech-
nologii w  automatyzacji. Obecnie doradza 
i  szkoli na poziomie executive. Wykładowca 
akademicki na kierunku prawo oraz programu 
EMBA. Kilkakrotnie nagradzany w kategorii na 
najlepszego wykładowcę. Twórca pierwszych 
na świecie studiów podyplomowych z  obsza-
ru no-code. Działa w  obszarze szkoleniowym, 
usług deweloperskich, funduszy inwestycyj-
nych i prawnych.

dr Leonard 
Dajerling

dobrze się wywiąż z tego zadania. Pamiętaj, 
masz tylko jedno życie i nie warto go mar-
nować dla fałszywych liderów!

Doskonałość nie polega na tym, że 
nie można już nic dodać, ale na tym, 
że nie można nic ująć.

Antoine de Saint-Exupéry

Pamiętaj, że zanim zaczniesz, podobnie jak 
w  przypadku inwestorów VC i  tutaj musisz 
się przebić przez rozdmuchaną reklamę, żeby 
móc trzeźwo ocenić mocne i  słabe strony 
badanej osoby. Każdy – Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Bruce Lee i  inny dowolnie 
wybrany człowiek – popełnia błędy, lecz naj-
ważniejsze, aby uczyć się na nich. Wówczas 
przystąpisz do tego nowego przedsięwzięcia 
bez różowych okularów, przez które tyle 
osób pragnie patrzeć. W zamian za to bę-
dziesz lepiej przygotowany do działania 
w danym środowisku i będziesz miał więk-
sze szanse uniknąć głębokiego rozczaro-
wania.

A na sam koniec mała rada. Każdy, ale to 
każdy ulega emocjom. Dlatego warto ota-
czać się zaufanymi ludźmi, którzy w  odpo-
wiednim momencie wcisną nam hamulec 
bezpieczeństwa. 

Żaden myślący inwestor nie zainwestowałby 
pieniędzy w  przedsięwzięcie bez zbadania 
choćby w pewnym zakresie informacji na ten 
temat. Natomiast z  jakiegoś powodu za-
niedbuje się to, gdy chodzi o liderów i ich 
wizje. Opowiada się na ich temat najrozma-
itsze historie i  o  dziwo, im bardziej są one 
heroiczne, tym chętniej ludzie w nie wierzą 
i  w  związku z  tym niczego nic sprawdzają. 
Pragnienie wiary w  bohaterów i  sprawie-
dliwy świat odbiera ludziom zdolność kry-
tycznego osądu. W  rezultacie, podjąwszy 
pracę w  pewnych organizacjach czy podą-
żywszy za wybranymi liderami, przeżywają 
gorzkie rozczarowanie.

Proszę, przyjrzyj się swoim ulubionym 
liderom, o  których słyszałeś fantastyczne 
historie (nawiasem mówiąc, często opo-
wiadane przez nich samych). Poświęć czas, 
aby sprawdzić, czy te opowieści opierają się 
na faktach. W  tym miejscu nadmienię, że 
lidera nie czyni: świetnie zrobione zdjęcie 
biznesowe (aczkolwiek trzeba takie posia-
dać) czy rewelacyjnie wyglądający profil na 
LinkedIn (znam miliardera, którego profil 
świeci pustkami, a często widzę profile sta-
żystów, opisujących swoje zadania tak, jakby 
byli co najmniej wspólnikami i  znajomymi 
Billa Gatesa). Lidera również nie czynią in-
spirujące posty (znam takich, co wprost się 
chwalą, że poświęcają 40 godzin miesięcznie 
na pisanie inspirujących treści pomimo braku 
doświadczenia w biznesie), również nie czyni 
przyciągający uwagę blog (zweryfikowałem 
ostatnio „przedsiębiorcę”, który chwali się, że 
jest deweloperem, prowadzi blog oraz liczne 
webinary, na których sprzedaje swoje kursy – 
problem w  tym, że nigdy nic nie zbudował, 
a wszystko, o czym mówi jest wyssane z pal-
ca, ale ktoś kupuje jego kursy za około 8 tys. 
zł). Mnożyć przykładów można naprawdę 
wiele…, ale co możesz zrobić Ty, Drogi Czy-
telniku?

Możesz poszukać obecnych i  byłych 
współpracowników „lidera” i adekwatnie do 
sytuacji zapytać. Świetnie to funkcjonuje 
wśród specjalistów branży IT. Sprawdź, czy 
interesująca Cię osoba jest być może czy-
imś wspólnikiem, w  jaki sposób i  w  jakiej 
formie prowadzi swoją działalność. Podczas 
tych i  innych badań postaraj się korzystać 
z  różnych niezależnych źródeł. Potwierdzaj 
otrzymane informacje, tak jak w  przypadku 
sprawdzania referencji kandydata na pra-
cownika. Tym razem sprawdzasz zawodową 
historię kogoś znacznie ważniejszego – oso-
by, dla której być może chcesz pracować albo 
wręcz na niej chcesz się wzorować - więc 

Niektórzy starają się odwrócić uwagę od 
swoich prawdziwych zachowań, które czę-
sto bardzo odbiegają od głoszonych przez 
nich opowieści. Stopień ich zaangażowania 
w stawianie takiej zasłony dymnej jest czę-
sto tym wyższy, im gorsze jest ich postępo-
wanie, na podobnej zasadzie działają firmy 
najbardziej zatruwające środowisko prowa-
dzą kampanie reklamowe zachwalające ich 
troskę o  naturę, a  te najmniej płacące za-
trudnionym pokazują wszędzie kilku pracow-
ników zachwyconych przebiegiem kariery.

Badania due diligence, czyli 
jak wykryć ,,oszusta”?

Będąc przedsiębiorcą, inwestorem szcze-
gólnie należy być ostrożnym przy podejmo-
waniu decyzji. Świat pełny jest bajkopisarzy 
opisujących niesamowite pomysły bizne-
sowe, które po bliższym poznaniu nie mają 
najmniejszego sensu. Przykładem niech 
posłużą liczni twórcy start-upów, którzy 
notorycznie kłamią w  pitch deckach, czyli 
w prezentacjach dla inwestorów, gdzie obie-
cuje się złote góry i innowacyjne rozwiązania. 
Robi się to po to, aby zostać zaproszonym 
na rozmowę. Kiedy już do niej dochodzi 
okazuje się, że to co było tak obiecujące 
w pitchu, jest niewiele warte. Pomysłodaw-
cy, którzy obecnie lubią się nazywać foun-
derami, są najczęściej nieprzygotowani do 
profesjonalnej rozmowy biznesowej, gdzie 
liczą się fakty, natomiast nadużywają 
start-upowej nowomowy, na przykład: to 
będzie prawdziwa rewolucja itd. Zawodowy 
inwestor po odsunięciu na bok tych wizji 
zapyta: a co wy właściwie chcecie robić? 
Na czym zarabiać pieniądze? Jak dokład-
nie wygląda wasz plan? Najczęściej okazuje 
się, że to wcale nie jest rewolucyjny biznes, 
a  do czynienia mamy z  kolejnym zwykłym 
e-commerce. W ekstremalnych przypadkach 
spotkałem się z osobami, które na przykład 
nazywały siebie artystami tworzącymi nie-
samowite strony internetowe, podczas gdy 
już po powierzchownej analizie okazywali się 
bezrobotnymi twórcami stron na WordPress 
przy wykorzystaniu gotowych szablonów 
oraz wtyczki Elementor! 

Due diligence to nic innego, jak kom-
pleksowe zbadanie kondycji przedsię-
biorstwa, które z  reguły zlecane jest 
przez zewnętrznego inwestora, zain-
teresowanego kupnem firmy.
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Treating performance metrics as an equiv-
alent of business strategy or at least an 
important factor in shaping it has become 
normal in the last 30-40 years. Strategy 
has a  reputation of being elusive while 
numbers bring it down to earth. Spread-
sheet can be understood and everything, 
including people’s value, can be measured. 
The problem with that approach is simple. 
If done right, it can tell you what to do, but 
never how and most importantly – why.

Strategy is the blueprint for building a house, 
while data is wood, concrete, and everything 
in between. You can build almost anything 
you want with it but try and make a building 
capable of withstanding a  serious storm or 
a hurricane.

What and what for

Metrics are essential to measure progress 
and check if the project or organization itself 
goes in the right direction. Losing the sight 
of why you’re doing the project in the first 

place undermines the very reason data ex-
ists. Data shows us how good the strategy 
is and how well team performs, that’s it. 
Marketing strategy and vision, on the oth-
er hand, provides reasoning and context.

What are the best situations to even use 
metrics? It helps achieve marketing cam-
paigns’ goals, it provides information on how 
well software development team is running 
things. It can also be valuable for human re-
sources.

These are the key benefits of tracking 
business metrics that really matter: identi-
fying bottlenecks, performance improvement, 
comparative analysis, compliance, communi-
cation of ideas, alignment on goals.

All that glitters is not gold

There are two kinds of data: gold nuggets 
and iron pyrite (fool’s gold). In other words: 
valuable base for conclusions and vanity 
metrics. The first is self-explanatory, let’s 
focus on the other one. Some companies are 
interested in how many followers they have 

on social media, how many clicks, how many 
shares can generate a single post, etc. Is it 
really that important?

Here come the “favorite” words of many 
managers: it depends. Does your company 
depend on B2C traffic and organic search? 
Are you trying to grow a community around 
your products? Do you heavily depend on 
traffic that create buzz? Because if not, if 
you’re goal is to build an image known for 
thought leadership and your social media 
channels act like a modern phone book, then 
you can relax. 

Let me be clear: yes, every single like, 
share and comment counts. Every platform 
has algorithms after all. But I would take 10 
leads and one signed contract for every 100 
post displays or interactions over a  1000 
likes, shares and other form of impressions, 
with only one lead. Ergo: social media met-
rics can be crucial for some, but others can 
almost skip them. It’s better to laser focus 
on attracting the right traffic than measure 
artificial factors for report that will land on 
the Growth Hacker’s desk.
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The author is a branding, marketing, company 
scaling, process optimizing, and content ex-
pert. He creates and develops brands, builds 
an image, and marketing communication. He 
believes in a  holistic approach to sales, mar-
keting, public relations, human resources, 
and employer branding. By relying on Cus-
tomer-centric Selling, Design Thinking, and 
Created Shared Value (CSV), he helps compa-
nies increase revenue and build an attractive 
image for both customers, business partners, 
and employees. He published a  few books, 
first at 22 years old. Learn more by visiting 
www.scislak.com.

Jarosław 
Ściślak

What software 
development metrics 
should you use?

Let’s start with an easy one. In the world 
of software development, there are three 
main areas to think about: the develop-
ment stage, maintenance stage and satisfac-
tion assessment stage. Each one holds useful 
tools.
• The development stage. Here we have 

velocity (increment produced during 
a sprint), sprint burnout (work within the 
timeline of the project), release burnout (if 
a product is ready for launch), work in pro-
gress (tasks, tickets, etc.), flow efficiency 
(active and passive tasks).

• Maintenance stage. It holds deployment 
frequency (pivot periods, etc), time for 
changes (time needed to commit a  new 
chunk of code), change failure rates (te-
am’s deployment efficiency). We also 
have reliability, availability, serviceability 
(RAS) – how does the software hold up 
against specifications, and service restore 
time (self-explanatory).

• Satisfaction assessment stage. We have 
the true test coverage (codebase vs types 
of tests coverage – integration, automa-
tion, unit, etc), Employee Net Promoter 
Score (eNPS) for assessing team’s morale, 
and finally Net Promoter Score (NPS) for 
measuring chances the end user will re-
commend a product to other people. 

Which business metrics 
are important?

There is no shortage of these ones, so let’s 
focus on those that are keys to success and 
can’t be replaced by buzzwords popping out 
from time to time. 
• Net sales revenue. An average revenue 

generated per user or customer, revenue 
by product or product line, revenue by ter-
ritory or market and revenue generated per 
sales representative.

• Growth rate. One of the most important 
indicators of your organization’s overall 
condition. It’s good to compare yourself to 
the industry and measure how your com-
pany is doing against competition.

• Churn rate. The percentage of customers 
who cancel or don’t renew their contracts 
or subscriptions for your services or pro-
ducts.

• Return on marketing investment (ROMI). 
This is a tricky one. It generally crosses the 

line between sales and marketing and is, 
or should be, dispersed into both of them. 
Simply put – it’s a  profit generated by 
the marketing department. In reality, it’s 
a profit that should be generated by eve-
ryone in the company – including HR Bu-
siness Partners (more on that in a second).

• Cost per lead (CPL). It’s about a cost of 
identifying, bringing on board, qualifying 
and retaining a customer. It’s important for 
an appropriate budget allocation. 

• Customer acquisition cost (CAC). It’s 
about figuring out how much do you spend 
on turning an interested prospect into 
a paying customer.

• Customer lifetime value (CLV). It’s your 
profit generated by a customer across the 
time he or she is your customer. In this 
case it’s better to measure an average va-
lue of all your customers or at least some 
groups, rather than breaking digits indivi-
dually.

• Conversion rate. It measures a percenta-
ge of users that completed an important 
action like clicking on a  button, sending 
a  business inquiry via online form, down-
loaded a whitepaper, started a trial period.

• Customer retention. It’s a  number sho-
wing you how costly it is to attract new 
customers. It also shows you how much 
efforts should you put into keeping client 
you already have (by investing in a Custo-
mer Success department, for example).

We also have net profit margin, gross prof-
it margin, monthly recurring revenue (MRR), 
customer engagement score, and all kinds of 
different factors that nerds love to hug dur-
ing business hours. Seriously, though: they 
are worth nothing without one simple thing: 
engagement.

Enter Management 3.0 
and Human Resources 3.0

These two are two pieces of a pie. HR 3.0 is 
a fragment of Management 3.0. In a nutshell, 
it’s about energizing people, empowering 
them to achieve unprecedented results, 
aligning goals, development of high-level 
competencies, and incorporating a growth 
structure. More or less, it’s making sure that 
Wolverine gets his adamantium skeleton, so 
he can rip of competition.

After painting this lovely view, let’s focus 
on why it should matter. 2023 is still a year 
of a Great Resignation in US. Europe starts 
to feel it. Companies will undeniably switch 

to quiet hiring. Meaning more work for al-
ready hired. Meaning more frozen recruit-
ment processes. Meaning tight grip over data 
and less thinking about “frivolous” things like 
marketing and sales strategy, company’s vi-
sion and mission.

And that would be a mistake. Why people 
are leaving en masse? Because they can’t see 
a  light in the tunnel. Because none of the 
metrics above translate into work satisfac-
tion. Because customer satisfaction rates 
are overshadowed by project-related num-
bers; profit being the most important ones. 
Especially now, in times of global recession.

In reality – profit is a side product of what 
you do and why in the first place. Let’s go 
back to a  golden circle created by Simon 
Sinek. There is a  heavy mental tendency 
to put aside or even replace strategy with 
metrics. They will not tell you why people 
are leaving. Both employees and customers. 
They will not tell you what is important to 
them or how can you get them back.

All they can do is show you how much 
you are missing out and losing by prioritizing 
spreadsheet over company’s slogan that is 
usually put in an entrance, over the recep-
tion desk.

In time of turmoil, let’s focus on what re-
ally bring food on the table: people and their 
value for the company. There’s a European 
comic book called Human stock exchange, 
where people are measured by their worth, 
literally. And reduces to numbers, because 
they constantly perform under the tyranny of 
the metrics. Let’s make sure it’s a warning, 
not a manual. 
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podlinkować adresata pytania i  poprosić 
o naniesienie odpowiedzi bezpośrednio w do-
kumentacji.

Tablica decyzyjna
Udokumentowanie logik może zaoszczędzić 
mnóstwo czasu programistów, którzy nie 
muszą przeczesywać kodu w  poszukiwa-
niu „jak to właściwie działa”. W  przypadku 
rozbudowanych logik dobrze sprawdzi się 
tablica decyzyjna. Pozwala ona zidentyfiko-
wać wszelkie możliwe kombinacje warunków 
i zaprojektować zachowanie systemu w od-
powiedzi na każdą konstelację. Rysunek 1. 
przedstawia przykładową tablicę decyzyjną 
z  czterema kombinacjami trzech warunków. 
Poniżej nich znajdują się „decyzje”, czyli dzia-
łania, które zachodzą przy spełnieniu danej 
kombinacji warunków. Spełnione wszystkie 
warunki (W1, W2, W3) oznaczają, że doku-
ment wyświetlony jest w  widoku głównym 
dokumentów (D1), ma status „obowiązujący 
w  przyszłości” (D3) oraz można go pobrać 
(D7). Jeśli warunek 1 nie jest spełniony (czyli 
data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu 
nie jest w przyszłości, a zatem jest w prze-
szłości), a pozostałe dwa warunki (W2, W3) 
są spełnione – dokument wyświetli się 
w widoku głównym (D1) ze statusem „aktu-
alnie obowiązujący” (D4) oraz będzie można 
go pobrać (D7). W  przypadku, kiedy treść 
dokumentu nie jest poprawna (W3 nie jest 
spełniony), pozostałe dwa warunki (W1, W2) 
są nieistotne. W  tej konstelacji dokument 

dzą o  jego komponentach i  architekturze. 
Słownik pojęć umieszczony na początku 
dokumentacji ma na celu zbalansowanie tej 
wiedzy. Dla osób technicznych interesujące 
będą pojęcia charakterystyczne dla danej do-
meny biznesowej (na przykład czym w proce-
sie biznesowym obsługiwanym przez system 
jest umowa, a  czym dokument). Z  myślą 
o przedstawicielach biznesu warto wyjaśniać 
techniczne kwestie (na przykład czym jest 
autentykacja, a czym autoryzacja).

As-Is versus To-Be
Kiedy nowe funkcjonalności implikują dużą 
zmianę w istniejącym procesie, warto zacząć 
od udokumentowania obecnego stanu (as-is) 
i  dopiero wtedy przejść do tworzenia stanu 
docelowego (to-be). Pomoże to zidentyfiko-
wać i  uwidocznić odbiorcom dokumentacji 
wszystkie konieczne zmiany w  produkcie. 
Skupiając się od razu na procesie to-be, mo-
żemy pominąć niektóre wymagane zmiany, 
co zwiększy potem koszt implementacji. 

Tracker
Im więcej interesariuszy jest zaangażowa-
nych w  proces doprecyzowania wymagań, 
tym więcej komunikacji oraz ustaleń. Szu-
kanie odpowiedzi w  komunikacji mailowej, 
na czacie komunikatora lub w notatkach ze 
spotkań jest istną zmorą. Można jej uniknąć 
poprzez prowadzenie rejestru pytań w  jed-
nym miejscu dostępnym dla wszystkich. Przy 
pytaniu warto dodać aktualny status oraz 

Kiedy w organizacji nie ma odgórnych wy-
tycznych odnośnie prowadzenia dokumen-
tacji, można zbyt mocno wziąć sobie do 
serca Agile Manifesto, które stawia „dzia-
łające oprogramowanie ponad obszerną 
dokumentację”. Tymczasem dobrze utrzy-
mywana dokumentacja wnosi dużą war-
tość dla całego zespołu. Dokumentacja 
pokryje jak najwięcej obszarów, kiedy bę-
dzie tworzona przez wszystkich członków 
cross-funkcjonalnego zespołu. Warto, aby 
Product Owner czy Project Manager rozu-
miał wagę dokumentacji i dawał przykład 
w jej tworzeniu.

Dokumentację porównać można do inwesty-
cji, która wymaga nakładu czasu, ale pozwala 
zaoszczędzić go nieproporcjonalnie więcej 
w przyszłości. Umiejętnie prowadzona doku-
mentacja stanowi jedyne źródło prawdy oraz 
wyrównuje poziom wiedzy w całym zespole.

Nie taka dokumentacja 
straszna, jak ją malują

Poniżej przedstawiam wybrane metody do-
kumentacji stosowane w moim zespole.

Słowniczek
Nauczona doświadczeniem, nigdy nie zakła-
dam, że odbiorcy dokumentacji postrzegają 
produkt tak samo. Inaczej widzą system 
eksperci w  danym procesie biznesowym, 
a  inaczej deweloperzy, którzy więcej powie-
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Dokumentacja – 
list miłosny do siebie 
w przyszłości 
Renata Puszkiel
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Zawodowo analityczka biznesowa w  IT. Nie-
ustannie poszerza swoją wiedzę z  zakresu 
zarządzania projektami oraz szuka nowych in-
spiracji. Uwielbia pracę zespołową i pozytywną 
energię, jaka się przy niej wyzwala. W wolnych 
chwilach ćwiczy fitness na stepie oraz prze-
mierza kolejne kilometry na rowerze. Nie wy-
obraża sobie życia bez podróży i  poznawania 
świata.

Renata 
Puszkiel

4. Jeśli korzystamy z różnych narzędzi, war-
to dodawać do nich odnośniki. Umiesz-
czenie w  przestrzeni Confluence linków 
do ticketów w Jirze (oraz odwrotnie) uła-
twi poruszanie się między nimi.

5. Dobrym sposobem dokumentowania 
lessons learned są różnego rodzaju in-
strukcje.

6. Listy numerowane liczbami zamiast 
myślnikami czy punktami ułatwiają od-
biorcom odniesienie się do danego punktu 
w mailu czy komentarzu.

7. W  przypadku implementacji nowych 
funkcjonalności, warto dodać w Jirze od-
rębne zadanie na stworzenie dokumen-
tacji technicznej.

8. W  dokumentacji integracji z  zewnętrz-
nymi serwisami przydadzą się dane osób 
kontaktowych, do których można zwró-
cić się w razie awarii.

9. Kiedy przesyłamy komuś linka do naszej 
dokumentacji, sprawdźmy najpierw, czy 
odbiorca ma uprawnienia do wyświetle-
nia strony.

10. W  Definition of Done zespołu można 
uwzględnić punkt „dokumentacja została 
zaktualizowana”.

Pisz listy miłosne 
do siebie już teraz

„Documentation is a love letter that 
you write to your future self”

– Damian Conway

W  pełni zgadzam się z  autorem powyższe-
go cytatu. Umiejętnie prowadzona i  utrzy-
mywana dokumentacja to coś dobrego, co 
możemy zrobić dla nas i naszych zespołów. 
Z pewnością przyda się w sytuacji wymaga-
jącej szybkiego działania, a wtedy będziemy 
mogli sami sobie za nią podziękować. 

nia dokumentować w ten sposób, zwłaszcza 
jeśli wprowadzamy nowy flow do systemu. 
Podobnie jak tablica decyzyjna, scenariusz 
przypadku użycia znacznie usprawni pisanie 
przypadków testowych. Tabela 1. przedsta-
wia taki uproszczony scenariusz. Jednym 
z  jego elementów są sytuacje wyjątkowe – 
miejsca, w  których coś może pójść nie tak. 
Ich przewidzenie i przeanalizowanie pozwala 
na zapewnienie odpowiedniej obsługi błędów.

Subiektywny dekalog 
dobrych praktyk

Zachęcam Czytelników do dzielenia się do-
brymi praktykami w  zakresie prowadzenia 
dokumentacji w  Waszych organizacjach 
i uczenia się od siebie nawzajem.
1. Mniej znaczy więcej. Warto stosować 

pogrubienia najważniejszych pojęć oraz 
spis treści, nagłówki czy screeny z  ko-
mentarzami.

2. Unikajmy niewyjaśnionych skrótów – 
przynajmniej w  jednym miejscu dodajmy 
ich rozwinięcie.

3. Dokumentacja powinna być utrzymy-
walna. Lepiej udokumentować mniej, ale 
aktualizować treść na bieżąco.

wyświetlony jest w archiwum (D2) oraz ma 
status „błędny” (D6).

Rys. 1. Tablica decyzyjna opisująca 
klasyfikację dokumentów do różnych statusów 

i widoków
Źródło: Opracowanie własne 

Scenariusz przypadku użycia
Scenariusz przypadku użycia to nieco starszy 
sposób dokumentowania wymagań, który 
obecnie często wypierany jest przez user 
stories. Mimo to, warto wybrane wymaga-

Tab. 1. Scenariusz przypadku użycia dla procesu akceptowania dokumentów w aplikacji przy 
użyciu kodu SMS

Źródło: Opracowanie własne

Nazwa przypadku użycia Akceptowanie dokumentów

Użytkownicy Przedstawiciele handlowi

Warunki początkowe Użytkownik jest zalogowany i posiada odpowiednie uprawnienia do 
wyświetlenia modułu „Dokumenty do akceptacji”

Warunki końcowe Zaakceptowany dokument wyświetla się w widoku głównym 
dokumentów

Przebieg główny 1. Użytkownik klika na kafelek na stronie głównej aplikacji i przechodzi 
do modułu

2. Użytkownikowi wyświetla się dokument do akceptacji
3. Użytkownik klika przycisk „Zaakceptuj dokument”
4. Wyświetla się okienko z potwierdzeniem – „Do akceptacji 

dokumentu wymagany jest kod SMS”
5. Użytkownik klika przycisk „Wyślij kod SMS”
6. Kod SMS wysłany jest na numer użytkownika zapisany w bazie
7. Wyświetla się okienko z miejscem na 6 cyfr
8. Użytkownik wprowadza kod SMS i klika „Akceptuję dokument”
9. Zaakceptowany dokument wyświetla się w widoku głównym 

dokumentów

Przebiegi alternatywne 
(w odniesieniu do przebiegu 
głównego)

8a1: Użytkownik wprowadził błędny kod SMS
8a2: Wyświetla się komunikat „Wprowadzono błędny kod SMS”

Sytuacje wyjątkowe 
(w odniesieniu do przebiegu 
głównego)

2w1: Wystąpił błąd wyświetlania dokumentu
2w2: W okienku dokumentu pojawia się komunikat „Coś  poszło nie tak, 
odśwież stronę”
6w1: Nie udało się wysłać kodu SMS
6w2: W okienku pojawia się komunikat „Coś poszło nie tak, spróbuj 
ponownie później”

Wymagania niefunkcjonalne Kod SMS wysłany jest w czasie do 10 sekund od kliknięcia przycisku
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zmienia i ewoluuje. Świadomy pracownik, by 
za tymi zmianami nadążać, szuka dla siebie 
potencjalnie najlepszej ścieżki rozwoju. Za-
daniem mądrej i  świadomej organizacji jest 
go więc w tym wspierać. 

Wiele osób zasilających nasze szeregi 
chciałoby spróbować swoich sił w  nowych 
obszarach i my im to umożliwiamy. W ubie-
głym roku blisko 220 osób zdecydowało się 
przeprojektować dotychczasową dziedzinę 
na rzecz pracy z nowymi technologiami lub 
zmiany specjalizacji ramach IT. Jednym z naj-
bardziej popularnych kierunków zmiany był 
Project Management oraz DevOps.

Powody zmiany ścieżki 
kariery na IT według 
pracowników SoftServe

Postanowiliśmy zapytać kilku naszych pra-
cowników o  powody, dla których zdecydo-
wali się na zmianę ścieżki kariery w ramach 
SoftServe. 

Elastyczne podejście 
do pracownika przynosi 
wymierne korzyści 

Branża IT z  roku na rok przyciąga coraz 
więcej osób. Jak wynika z  badania Kompe-
tencje w  IT, perspektywy kandydatów, spe-
cjalistów i  rekruterów, przeprowadzonego 
przez No Fluff Jobs i  Uniwersytet SWPS, 
choć kwestia finansów jest tu istotna, to 
jednak nie najważniejsza. Według badanych, 
najistotniejszym czynnikiem, który przycią-
ga do IT, jest przede wszystkim elastyczne 
podejście do pracowników tego sektora 
(4,55). Zarobki uplasowały się na miejscu 
drugim (4,54), a  innowacyjność branży na 
trzecim (4,32).

Elastyczne podejście do pracownika i pra-
ca dopasowana do jego potrzeb w  dużym 
stopniu wpływają na jego zadowolenie i po-
zytywnie przekładają się na wyniki i kreatyw-
ność, o czym w SoftServe przekonujemy się 
na co dzień. Rynek jednak nieustannie się 

Jednym z  celów pracodawcy powinno 
być tworzenie takiego środowiska pracy, 
które sprzyjałoby i  motywowało do roz-
woju, a  także stwarzało warunki do bu-
dowania kariery najlepiej wykorzystującej 
predyspozycje pracownika. Takie wsparcie 
powinno odbywać się na wielu płaszczy-
znach, bywa bowiem, że pracownicy chcą 
rozwijać się i wkroczyć na zupełnie nową, 
nieznaną dla nich do tej pory ścieżkę. Jak 
to zrobić z korzyścią dla wszystkich zain-
teresowanych? 

Chciałabym podzielić się kilkoma historiami 
pracowników SoftServe, którzy dzięki swojej 
determinacji, postanowili w  ramach orga-
nizacji zmienić dotychczasowe stanowiska 
i  zasilić nasze działy tworzące rozwiązania 
technologiczne dla firm na całym świecie. 
Nie będzie danych, statystyk czy analiz, tyl-
ko historie ludzi, które są dowodem na to, że 
można zmienić ścieżkę karierę i  pracować 
tak, jak to u nich działa. 
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Rekrutacje wewnątrz firmy, 
czyli jak wspierać pracowników 
zmieniających ścieżkę kariery – 
historie prawdziwe 

Joanna Janicka
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Talent Success Team Leader w SoftServe. Przy-
kład człowieka otwartego na zmianę i  ciągłą 
naukę. Zaczynała w  branży farmaceutycznej, 
w dziale sprzedaży, by następnie poznać świat 
szeroko pojętego HR. Studia podyplomowe 
w tym kierunku utwierdziły ją w przekonaniu, 
że uwielbia pracę z ludźmi i dla ludzi. Zmiana 
jest dla niej wyzwaniem, a najlepiej uczy się od 
innych. Uwielbia czytać książki. Ostatnio do 
licznych zainteresowań doszła sztuczna inteli-
gencja oraz szeroko pojęte Metawersum.

Joanna 
Janicka

– W  biznesie najważniejsi są ludzie. Dla-
tego tworzymy dla nich przestrzeń, w której 
mogą się rozwijać, a oni są wartością firmy. 
Środowisko otwartej komunikacji i  feedbac-
ku wspiera chęci zmiany i  rozbudowy kom-
petencji. 

Według Piotra Głódkowskiego, Delivery 
Directora, ludzie zmieniający ścieżkę karie-
ry w  obrębie firmy mają przewagę nad oso-
bami przychodzącymi z  zewnątrz w  dwóch 
aspektach.
– Po pierwsze jest im już znana struktura 

firmy, jej procesy, więc szok związany z wej-
ściem w  nowe środowisko i  obowiązki jest 
znacznie mniejszy niż w przypadku osoby za-
trudnianej z rynku. Taka nowoprzybyła osoba 
nie dość, że przechodzi żmudny onboarding 
do firmy (HR-owy), to jeszcze oczekuje się 
od niej pełnienia roli, do której została za-
trudniona. Drugim pozytywem jest na ogół 
motywacja, gdyż zmianie ścieżki kariery to-
warzyszy wiele nowości – nowa struktura, 
nowe zadania, często nowa stawka wyna-
grodzenia. Takie osoby są też bardziej zdeter-
minowane i chętne do przyjęcia najlepszych 
praktyk – podsumowuje Piotr Głodkowski, 
Delivery Director.

W  SoftServe naszą największą wartością 
są ludzie i  nie są to puste słowa. Nasi pra-
cownicy doceniają nasze elastyczne środo-
wisko pracy i  korzystają z  benefitów, jakie 
oferuje firma, w  tym właśnie szerokie moż-
liwości rozwoju w  obecnym obszarze kom-
petencji lub w  zupełnie nowym kierunku. 
Dlatego w SoftServe to działa. 

Jak wygląda droga 
do celu? Perspektywa 
pracowników

Każdy pracownik SoftServe ma nielimito-
wany dostęp do platformy Udemy for Busi-
ness, a praca z naszymi mentorami pomaga 
dodatkowo wzmocnić rozwój pożądanych 
kompetencji. Ponadto SoftServe University, 
wewnętrzna jednostka szkoleniowa, dostar-
cza całą gamę kursów, ułatwiających zmianę 
ścieżek kariery.
– Chęć zmiany ścieżki inicjuje pracownik – 

firma jedynie tworzy sprzyjające ku temu wa-
runki, poprzez wprowadzenie jasnych zasad 
i dzielenie się success stories. Liderzy powinni 
wspierać chęć rozwoju pracownika i nie blo-
kować tych zmian. Małe kroki, możliwość 
zrozumienia różnych obszarów i kompetencji, 
pozwalają na większą zwinność procesów 
zmiany – wyjaśnia Pavlo Chukhna, Delivery 
Director. 

A jak przebiega sam proces? Według Paw-
ła Brańskiego, u którego zmiana wiązała się 
z dużą ilością nauki: – Proces zmiany wymagał 
ode mnie wcześniejszych przygotowań, które 
rozpocząłem na długo przed zainicjowaniem 
procesu. Uczyłem się, zdobywałem certyfika-
ty i był to wstęp do tego, co działo się później. 
Pewnego dnia skontaktowała się ze mną Ta-
lent Success Liderka opiekująca się kompe-
tencją DevOps w naszej firmie i zapytała, czy 
chciałbym spróbować swoich sił w tej specja-
lizacji. Był to punkt zwrotny w mojej karierze.

Dlaczego ważne 
jest by inwestować 
w wewnętrzne talenty? 

Dostrzeganie potencjału człowieka w  orga-
nizacji jest szalenie ważne. Z doświadczenia 
wiem też jak ciężko pozyskać taki talent 
z rynku i  jak bardzo trzeba o niego dbać, by 
rozwijał się w organizacji. Jak to widzą me-
nedżerowie z SoftServe?
– Determinacja jest tu kluczem do sukcesu. 

Specjaliści, którzy nie mieli wcześniej moż-
liwości zdobycia doświadczenia na przykład 
w Cloudzie, a mają szeroką wiedzę z zakresu 
klasycznej infrastruktury (i  chęć nauki no-
wych technologii), to najbardziej zmotywo-
wana grupa, jaką znam – tłumaczy Łukasz 
Niedźwiedzki, DevOps&Cloud Practice 
Director EU & LatAM.

Mykhailo Garda podkreśla z kolei, że w fir-
mie najważniejszy jest ludzki kapitał i stwo-
rzenie odpowiedniego środowiska, które 
wspiera pracowników w rozwoju.

– Zmieniłem ścieżkę kariery z  analityka 
w kierunku testera, by na końcu zostać Pro-
ject Managerem. Cieszę się, że wszystko 
to udało mi się osiągnąć w  ramach organi-
zacji, od której dostałem dużo wsparcia – 
mówi Mykhailo Garda, Project Manager 
w SoftServe. – Powodem mojej decyzji była 
chęć lepszego zrozumienia roli poszczegól-
nych członków zespołu i ulepszenie komuni-
kacji w jego ramach. Bardzo chciałem także 
zobaczyć projekty z lotu ptaka i móc wybrać 
najlepsze strategie, gwarantujące sukces 
przedsięwzięcia. 

Czasami zdarza się, że decydujemy się 
zmianę, by dodać sobie wiatru w żagle. Nina 
Sokołowska, pracująca wcześniej jako Office 
Manager, próbuje obecnie swoich sił w Pro-
ject Managemencie. Podobną ścieżkę obrała 
Maria Sochaczewska, Project Team Coor-
dinator.
– Lubiłam moje poprzednie stanowisko. 

Każdego dnia przynosiło mi mnóstwo wy-
zwań i  wymagało kreatywności. Przyszedł 
jednak taki dzień, w  którym zdecydowa-
łam, że chcę się rozwijać w  innym kierun-
ku, stanęło na zarządzaniu projektami. Moja 
decyzja dojrzewała dłuższy czas i  poprze-
dzona była rozmowami z  Talent Success 
Lead współpracującą z Project Managerami, 
która wyjaśniła mi, jakie kroki powinnam 
podjąć i  co może pomóc mi w  rozwoju – 
mówi Maria.

Wsparcie w rozwoju 
talentów

SoftServe wspomaga pracowników w  pro-
cesie zmiany wielotorowo – coaching pod 
okiem dyrektora to tylko jedna z opcji wspar-
cia ze strony organizacji. Mentoringi w parach 
ze specjalistami są kolejną odpowiedzią na 
potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy przez 
pracowników. Całe plany zmiany ścieżki 
w  niektórych przypadkach są na tyle popu-
larne, że organizacja opisuje je szczegółowo, 
krok po kroku, ułatwiając tym samym tran-
zycję pracownika.
– Otrzymałam ogromne wsparcie od mojej 

menedżerki. Skończyło się na tym, że obie 
w  zbliżonym czasie zmieniłyśmy ścieżkę 
na Project Managerów. Każda z  nas po-
deszła do tego wyzwania inaczej, ale cel 
miałyśmy wspólny. Teraz ja przekazuję 
pałeczkę dalej i  sama też jestem mento-
rem – niedawno wypuściłam pierwszego Pro-
ject Managera spod moich skrzydeł – mówi 
Maria Sochaczewska, Project Team Coor-
dinator.
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For this special 40th edition of Strefa PMI, 

I  want to present a  different approach to 

project management. So, when I was looking 

for a topic for this article, I thought I would 

ask ChatGPT for some help. In response to 

the question: “What are the topics project 
management experts are searching for?” in 

just in few minutes ChatGPT had produced 

10 ideas.

The first two of them are:

1. Advanced project management techniques 

and methodologies, such as hybrid appro-

aches to Agile and Waterfall.

2. Emerging tools and technologies in project 

management, such as artificial intelligence 

and machine learning.

Being both a  project manager and an entre-

preneur, I have decided to share the entrepre-

neurial project management approach. This 

approach is based on the concept of effectu-

ation and was described in the article Effectual 

Project Management: Thinking Like an Expert 

Entrepreneur by Laura Mathiaszyk, Christine 

Volkmann and Stuart Read, published in PM 

World Journal, Vol. VIII, Issue III – March 2019.

Before we move to the entrepreneurial ap-

proach, let’s define the most common project 

management approaches. The definitions come 

from PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course 

materials.

Predictive (aka Plan-driven or traditional 

waterfall) – the established and highly reliable 

approach to project management where, as 

much as possible, the project needs, require-

ments, and constraints are understood at the 

beginning of the project, and plans are devel-

oped accordingly. 

Adaptive – this encompasses a  range of iter-

ative, incremental, and agile approaches where 

the team works collaboratively with the cus-

tomer to determine the project needs, quickly 

building outputs based on those assumptions, 

getting feedback, and continuing forward or 

adapting as much as needed. 

Hybrid – a  third option is to incorporate 

components of both approaches and create 

a tailored development approach. According to 

PMI® research most projects are hybrids. 

Effectuation

Effectuation is a  concept in entrepreneurship 

that refers to the approach of starting with the 

resources you have available and then creating 

opportunities, rather than first defining the op-

portunity and then seeking out the necessary 

resources. This approach is based on the idea 

that entrepreneurs can shape their future by 

using their existing resources and skills to bring 

their ideas to life. It emphasizes the importance 

of taking action, being resourceful, and building 

partnerships in order to turn ideas into success-

ful ventures.

The principles 
of effectuation

The principles of effectuation are a set of guide-

lines for entrepreneurs to follow when starting 

a new venture. These principles include:

• Start with what you have and who you know. 

Use the resources and skills you already have 

available to begin creating your venture.

• Co-create the future. Work with partners 

and customers to shape the future of your 

endeavour.

• Embrace uncertainty. Recognize that the 

future is uncertain and be flexible enough to 

adapt to changes.

• Focus on affordable loss. Consider the wor-

st-case scenario and what you can afford to 

lose, rather than trying to minimize risk.

• Build relationships. Develop partnerships 

with others to increase your chances of suc-

cess.

• Seek out new opportunities. Be open to 

new opportunities and look for ways to turn 

them into viable projects.

• Be resourceful. Be creative and resourceful 

in finding ways to overcome obstacles and 

achieve your goals.

• Take action. Take small, concrete steps to-

wards your goal, rather than waiting for the 

perfect opportunity.

In effectual project management, the project 

manager and team focus on identifying and 

pursuing opportunities rather than following 

a  predetermined plan. This approach involves 

actively building and shaping the project as it 

progresses, rather than trying to control every 

aspect of it. Effectuation contrasts with caus-

al or linear processes that build on prediction, 

goal-setting, and forecasting.

AgilePMO case study – 
Exam Practice Simulator

Step 1: Who are we? What do we know 
or have? Who do we know?
As a PMI Authorized Training Partner we have 

access to the PMP cloned questions database, 

although this is not very useful during the 

course due to the format. Additionally, through 

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

Advanced Project Management – 
Think Like an Entrepreneur! 
Małgorzata Kusyk

54

STREFA PRAKTYKI



Project management, agile and teal passion-
ate with over 20 years of experience in global 
projects and programs in various sectors and 
industries. Agile coach, mentor, business train-
er and volunteer. She specializes in transitions 
and transformations, combining traditional 
and agile approaches. AgilePMO Founder, Koz-
minski University Program Director, creator 
of innovative training programs and business 
solutions in the field of managing and lead-
ing projects, teams and organisations such as 
Transition Manager Academy, and co-founder 
of the Agile Women Leadership community 
(Zwinna Liderka) and Agile Leadership Acade-
my. She has been awarded "Strong Women in IT 
2019" and "Strong Women in IT 2021 - Global 
Edition".

Małgorzata 
Kusyk

teaching PMP for 10 years we have developed 

a lot of Word and Excel documents with certi-

fication questions. We know programmers and 

project management practitioners, and also 

have access to people who are willing to sup-

port our initiatives in exchange for mentoring 

and the opportunity to gain project or Scrum 

experience. 

Step 2: Possible goal. What can we do? 
After researching the existing solutions for cre-

ating the quiz format, such as Kahoot or Quizlet, 

we decided to build our own engine with the 

support of a  programmer from our communi-

ty. We agreed to upload all of the cloned PMP 

questions as a start and create a Minimum Vi-

able Product (MVP) to be used as a part of the 

PMP prep course. 

 

Step 3: Interact with people we know
Apart from the programmer who offered support 

for sharing the future profit if we decide to go 

to the wider market in the future, we engaged 

the participants of Agile in practice training to 

create the product vision and a first version of 

the backlog.

Step 4: Stakeholders commitment 
All stakeholders committed to continue with 

developing the simulator based on the results 

of the Agile in practice session.

Step 5: New means / New goal
When PMI® introduced the PMP Study Hall, 

this impacted the need for our PMP product, so 

we decided to include other certification exams 

instead of focusing only on PMP/CAPM as it 

was defined at the beginning.

Step 6: Developing product using 
Scrum framework
As a  part of the on-the-job training initiative, 

we set up a team and were developing the 

product iteratively and incrementally. 

Five takeaways from the 
Simulator project

1. Trust! One of our key values is friendship – 

with both clients and partners. Friendship 

requires trust. Without trust, there is no col-

laboration and this is a “must have” in the en-

trepreneurial approach – see Attitude toward 

outsiders in Table 1. Building and mainta-

ining trust is the most difficult aspect in low 

trust cultures like Poland, where only 23% of 

us trust each other.

2. Embracing uncertainty and being adapta-

ble. The team was comfortable with uncer-

tainty and was willing to adapt to changing 

circumstances. Example: introducing PMP 

Study Hall.

3. Focusing on opportunities. Rather than fol-

lowing a predetermined plan, we identify and 

pursue opportunities as they arise. Examples: 

see point 2 and additionally participants of 

PMP prep course joining the project as a part 

of on-the-job training, willing to contribute 

to creating exam questions as a part of their 

preparation time. 

4. Building and shaping the project. We are 

actively shaping the project as it progresses, 

rather than trying to control every aspect of 

it – see examples from point 2 and 3. 

5. Collaborating with stakeholder. We were 

and still are seeking and working closely 

with stakeholders to identify and pursue 

additional opportunities and to adapt to the 

changing project environment. Example: par-

ticipants of our courses, including on-the-job 

training, developers we know, etc. 

Issue Causation 
Prediction Based Heuristics

Effectuation 
Control Based Heuristics

Starting point Goals 
Goals determine the actions and 
thus the resources required for 
a project

Means 
Readily available means, resources and 
contacts define the starting point for 
a project

Risk perception Expected returns 
Project should maximize return on 
investment/outcome

Affordable loss 
Project should not risk more resources 
than are affordable to lose

Attitude 
toward 
outsiders

Competition 
Protection of ideas is important, as 
a project is positioned in competitive 
environment

Partnership 
Partnerships emerge as stakeholders com-
mit resources to the common project while 
influencing its development – collaborate

Attitude 
toward surprise

Avoidance 
Planning and focus on goals help to 
avoid surprises

Leverage 
Surprises provide the foundation for new 
opportunities

View of the 
future

Forecast 
Future environment is externally 
given, forecast provides insight

Create 
Prediction is not possible, since future en-
vironment depends on own actions

Table 1. Effectuation and Causation Principles
Source: Laura Mathiaszyk, Christine Volkmann, Stuart Read, Effectual Project Management: 

Thinking Like an Expert Entrepreneur, PM World Journal, Vol. VIII, Issue III – March 2019.

Figure 1. Contrast of traditional, agile and entrepreneurial approaches
Source: Laura Mathiaszyk, Christine Volkmann, Stuart Read, Effectual Project Management: 

Thinking Like an Expert Entrepreneur, PM World Journal, Vol. VIII, Issue III – March 2019.
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Współczesne realia wymagają od firm stosowania systemu zarzą-
dzania zadaniami, projektami i portfelem prac i projektów, umoż-
liwiającego szybkie i  efektywne dostarczania wartości klientom 
i ułatwiającego dostosowywanie się do zmieniających się warun-
ków otoczenia biznesu.

Taki właśnie system, oparty na Flow Management, który wykorzystuje 
zasady i praktyki Lean, Kanban, Teorii Ograniczeń, psychologii przepły-
wu oraz adaptacyjne zarządzanie celami metodą OKR można zbudo-
wać dzięki platformie Kanbanize (www.kanbanize.com/pl).

System zarządzania wykorzystujący Kanbanize:
• Stanowi uniwersalną platformę pracy osób w firmie – menedżerów 

i pracowników – ze wspólnym, przejrzystym zbiorem informacji, ak-
tualizowanych automatycznie w trybie on-line

• Dostarcza menedżerom, zespołom i  pracownikom wybranych, 
niezbędnych informacji zarządczych w  postaci dostosowanych 
pulpitów informacyjnych (ang. dashboard) umożliwiających podej-
mowanie decyzji opartych o dane

• Jest jednocześnie elastyczny, jak i łatwy i przyjazny w użytkowaniu.
W artykule pokażemy jak platforma Kanbanize implementując różne 
praktyki podejścia Flow Management umożliwia kadrze zarządzającej 
poradzenie sobie z kilkoma kluczowymi wyzwaniami, występującymi 
na poziomie portfela, projektu i zespołu.

Ocena i widzialność stanu wszystkich 
prac i projektów – planowanych 
i realizowanych

Częstym wyzwaniem na poziomie całego systemu projektowego, 
obejmującego zarówno portfel, poszczególne projekty, jak i  prace 
realizowane w  zespołach jest brak oglądu i  przejrzystości aktualne-
go stanu wszystkich tych prac. Pomocą w tej sytuacji służy z jednej 
strony praktyka wizualizacji procesów (portfelowego i  projektowego 
oraz realizacyjnego) i prac (projekty, pakiety pracy (epiki w świecie IT), 
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Elastycznie i efektywnie – 
zarządzanie portfelem 
z Kanbanize 

Dariusz Ciechan, Jerzy Stawicki

szczegółowe zadania), a z drugiej możliwość zbudowania w Kanbanize 
hierarchii powiązanych procesów i w/w rodzajów prac. Można dzięki 
temu zobaczyć (dosłownie!) cały system, aktualny stan zaawansowa-
nia poszczególnych jego elementów i przejść, jeśli zachodzi taka po-
trzeba, do konkretnych projektów, zespołów i realizowanych przez nich 
prac oraz do szczegółowych informacji z nimi związanych. 

Taką wizualizację systemu projektowego przedstawiono na Ekranie 
1. Strzałki pokazują na nim wspomnianą powyżej hierarchię prac: prace 
Q3 -> projekty -> pakiety prac w projektach. 

Ekran 1. Hierarchia poziomów zarządzania i związanych z nimi prac

Stan zaawansowania prac w systemie

Na obraz całości systemu projektowego składa się też informacja o ak-
tualnym stanie zaawansowania poszczególnych prac: zadań, pakietów 
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prac i projektów, itp. Tradycyjnie do uzyskania tych informacji potrzeb-
ny jest system raportowania. Kanbanize natomiast zbiera automatycz-
nie, w  trybie on-line, informacje o  stanie poszczególnych zadań na 
najniższym poziomie hierarchii, pokazując zarówno zadania ukończone 
(w kolumnie Done), jak i stan realizacji zadań w poszczególnych kro-
kach procesu realizacyjnego na poziomie zespołu. Na podstawie stanu 
realizacji zadań oblicza automatycznie stan zaawansowania pakietów 
prac, a następnie stan zaawansowania projektu uwzględniając stany 
zaawansowania pakietów prac. 

Na Ekranie 1 wszystkie trzy pakiety pracy Projektu A są zakończone, 
gdyż znajdują się w kolumnie Done i automatycznie są oznaczone ko-
lorem zielonym. Natomiast żaden z pakietów Projektu B nie jest rozpo-
częty, co sygnalizuje kolor ciemnoniebieski. 

Dzięki takiemu mechanizmowi nie jest potrzebne dodatkowe rapor-
towanie. Informacje o stanie zaawansowania wprowadzane są przez 
członków zespołów na najniższym, realizacyjnym poziomie hierarchii 
prac zdefiniowanym w  Kanbanize i  automatycznie aktualizowane 
w trybie on-line na wszystkich wyższych poziomach hierarchii. Widać 
(dosłownie!) co idzie zgodnie z planem, a gdzie są problemy. Tym sa-
mym łatwiej jest podejmować decyzje zarządcze dotyczące zarówno 
realizowanych, jak i planowanych projektów i zadań.

Bilansowanie możliwości realizacyjnych 
systemu z popytem na prace

Innym, poważnym wyzwaniem systemu zarządzania, jest brak bilan-
sowania możliwości realizacyjnych systemu z popytem na prace, czyli 
z projektami aktualnie realizowanymi oraz planowanymi do realizacji. 
Prowadzi to do wielozadaniowości, długich cykli realizacji prac i  do 
spadku motywacji. W celu rozwiązania tego problemu Flow Manage-
ment i Kanbanize wykorzystują mechanizm ograniczania prac w toku 
(WIP limit). 

Klasyczne zastosowanie tego mechanizmu dotyczy poziomu ze-
społu. Umożliwia on wtedy – poprzez wprowadzenie limitu WIP – 
optymalne określenie możliwości realizacyjnych zespołu i  jego pracę 
zgodnie z tymi możliwościami oraz unikanie „wpychania” (ang. push) 
prac do zespołu, bez uwzględniania jego zdolności realizacyjnych. WIP 
limit może być określany albo jako liczba zadań albo sumaryczna pra-
cochłonność zadań. Mechanizm ten w Kanbanize można zastosować 
także na poziomie projektu (w  odniesieniu do liczby realizowanych 
pakietów prac / epików w projekcie), jak i na poziomie portfela (licz-
ba lub sumaryczna pracochłonność projektów możliwych do realizacji 
w firmie). Z doświadczeń naszych klientów wynika, że ta praktyka 
pozwala zrealizować więcej projektów w krótszym czasie.

Ekran 2 pokazuje limit WIP na poziomie całego portfela projektów. 
Zaimplementowany jest on poprzez dwa równoległe wiersze harmo-
nogramu, które określają maksymalną liczbę (tj. 2) jednocześnie reali-
zowanych projektów w portfelu.

Ekran 2. Limit realizowanych jednocześnie projektów w portfelu

Zarządzanie na podstawie rzeczywistych 
danych oraz mierników – analityki 
platformy

Kolejnym, istotnym wyzwaniem zarządzania portfelem i  projektami 
jest dokładna analiza sytuacji i  wynikające z  niej decyzje zarządcze 
oraz działania usprawniające cały system pracy. Tradycyjnie bowiem 
wiele decyzji i działań podejmowanych jest na podstawie intuicji, „na 
nosa”, w sposób mocno subiektywny, gdyż zebrane dane są nieaktual-
ne lub też metryki nie odpowiadają potrzebom zarządczym.

Bardzo mocnym punktem podejścia Flow Management, jak i plat-
formy Kanbanize są różnorodne, konfigurowalne analizy, wykorzystu-
jące automatycznie aktualne dane i prezentowane w formie graficznej 
metryki Flow, takie, jak: czas realizacji, czas wykonania, przepusto-
wość, efektywność przepływu, wiek prac. Na Ekranie 3 przedstawiono 
podsumowanie najważniejszych wskaźników przepływu.

Ekran 3. Najważniejsze wskaźniki Flow Management

Poszczególne metryki Flow Management oraz ich praktyczne zasto-
sowanie dla skutecznego i efektywnego zarządzania pracami, projek-
tami i portfelem prac i projektów zostaną szczegółowo przedstawione 
w kolejnym artykule cyklu. 

Zarządza projektami, wprowadza i usprawnia zarzą-
dzanie projektami oraz portfelami projektów w orga-
nizacjach. Współpracuje z biznesem w celu rozwoju 
zarządzania projektami w  ich organizacjach. Jest 
oficjalnym recenzentem oraz kontrybutorem między-
narodowych standardów PMI, a także kierownikiem 
projektu i  weryfikatorem polskiego tłumaczenia 
PMBOK® Guide.

Konsultant i trener zarządzania i zarządzania projek-
tami z 25-letnim doświadczeniem.
Wielki fan podejścia Flow Management, wykorzystu-
jącego Lean, Kanban oraz TOC, metody OKR, a także 
gier symulacyjnych. Mówi o  sobie: „pomagam me-
nedżerom, project managerom, zespołom i  firmom 
pracować i zarządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć 
z pracy i zarządzania więcej zadowolenia i satysfakcji”.

Dariusz Ciechan

Partnerzy Kanbanize w Polsce

Jerzy Stawicki
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Fixed Date
W  metaforze ruchu drogowego możemy 
wyróżnić pojazdy, które poruszają się we-
dług wcześniej określonego harmonogramu. 
Na przykład autobusy dalekobieżne, które 
w  określonym czasie powinny dotrzeć na 
ustalone miejsce. Podobnie jest z  pracą 
należącą do klasy Fixed Date. Ta katego-
ria wskazuje nie tylko, co ma zostać zro-
bione, ale również na kiedy. Wyróżniając 
elementy z  tej klasy serwisowej, zwróć 
szczególną uwagę na to, czy konkretna data 
jest w  racjonalny sposób uzasadniona. Na 
przykład, nie będziemy dyskutować z  za-
rezerwowanymi na konkretną datę testami 
wydajnościowymi rozwiązania. Natomiast 
warto być wyczulonym na daty, które zosta-
ły „przyklejone” bez wskazania uzasadnienia.  
Aby odróżnić elementy Fixed Date od stan-
dardowych, warto zadać sobie pytanie: co się 
stanie, jeśli praca nie zostanie dostarczona na 
wskazaną datę? Jakie koszty poniesie organi-
zacja? Czy ktoś jest od dostarczonej przez nas 
pracy zależny i czy wskazał właśnie tę datę? 
Czy znamy uzasadnienie dla tej daty?

Standard
W  końcu możemy zastanowić się, do jakiej 
kategorii skierować większość pojazdów bę-
dących uczestnikami ruchu. Trzecia z  oma-
wianych kategorii to Standard. W metodzie 
Kanban klasa standard jest domyślna dla 

W Kanbanie koncepcję taką nazywamy „kla-
sami usług”, które określają, w  jaki sposób 
będą traktowane elementy pracy wchodzące 
do systemu.

Expedite
Wyobraź sobie autostradę, po której po-
ruszają się pojazdy różnych kategorii. Po-
jazdy uprzywilejowane, takie jak karetki 
pogotowia, poruszają się według spe-
cjalnych, uzgodnionych zasad. Wszyscy 
uczestnicy ruchu rozumieją, że inne po-
jazdy muszą ustąpić pierwszeństwa ruchu 
pojazdom uprzywilejowanym. Analogiczna 
sytuacja w  kontekście metody Kanban ilu-
struje pracę, która jest niezbędna w sytuacji 
kryzysowej – na przykład błędu blokującego 
na produkcji. Taka praca otrzymuje kate-
gorię Expedite (priorytetowe, pilne). Tej 
klasy usług nie należy nadużywać. Zespół 
powinien dążyć do tego, żeby elementy 
typu Expedite pojawiały się możliwe rzad-
ko. Jednocześnie na tablicy powinien wy-
stępować maksymalnie jeden taki element. 
To gwarantuje, że zespół rozwiąże sytuację 
krytyczną priorytetowo, stosując podej-
ście „wszystkie ręce na pokład”. 

W  ruchu drogowym pojazdy uprzywilejo-
wane powinny być łatwo rozpoznawalne. Tak 
samo na tablicy powinniśmy wyraźnie zasy-
gnalizować, że pojawił się element Expedite – 
na przykład za pomocą koloru karty. 

STATIK to sekwencja 9 kroków, licząc 
z  krokiem zerowym. Aby zapoznać się 
z  pierwszymi sześcioma krokami, sięgnij 
po artykuły z 38. i 39. wydania Strefy PMI. 
W  niniejszej, trzeciej części serii, opisuję 
ostatnie trzy kroki.

Czas zatem na grand finale, czyli zaprojekto-
wanie systemu Kanban:
• Krok 6: Identyfikacja klas serwisu
• Krok 7: Zaprojektowanie systemu Kanban
• Krok 8: Dostosowanie systemu oraz pro-

jektu tablicy

Tak jak poprzednio – potraktuj STATIK jak 
przewodnik w  odkrywaniu swojej organiza-
cji, nie musisz odtwarzać kolejnych kroków 
zgodnie z kolejnością podaną powyżej.

Krok 6: Identyfikacja 
klas serwisu

Nadszedł czas, aby porozmawiać z  zespo-
łem, na jakie kategorie możemy podzielić 
realizowane przez nas elementy pracy. Klasy 
serwisowe to zbiór elementów pracy, które 
mają być traktowane w  oparciu o  te same 
zasady. Posługując się metaforą KanBahn 
udostępnioną przez Kanban University (kan-
ban.university/kanban-guide/#kan-bahn), 
opiszemy wyróżnione kategorie pojazdów 
oraz wyróżnione kategorie elementów pracy. 

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

Kanban małymi krokami, cz. 3
STATIK – Systematyczne podejście do wdrożenia 
metody Kanban
Ewa Koprowska

58

STREFA PRAKTYKI

https://kanban.university/kanban-guide/#kan-bahn
https://kanban.university/kanban-guide/#kan-bahn


Od ponad 20 lat związana z branżą IT. W trak-
cie swojej kariery pracowała m.in. jako actuarial 
developer, analityk, project manager, Scrum 
Master, Product Owner i  Agile Coach, dzięki 
czemu może spojrzeć na organizacje i  zespo-
ły z  szerszej perspektywy. Aktualnie w  Bupa 
Global pełni rolę konsultanta w  obszarze no-
woczesnych metod zarządzania i mentora dla 
organizacji, które chcą osiągać zwinność.

Ewa 
Koprowska

niższej liście. Potraktuj ją jako dobry początek 
tej analizy. 
1. Statusy przepływu pracy. Może warto 

dodatkowo pokazać, że trwa projektowa-
nie, implementacja czy testy.

2. Zależności. Zwizualizowanymi zależno-
ściami łatwiej będzie zarządzać.

3. Ograniczenie Pracy w Toku (WIP). Uma-
wiamy się, że w danych statusie danych 
elementów może być nie więcej niż okre-
ślona liczba (np. WIP=3).

4. Polityki, czyli zasady określające, kiedy 
element pracy może zmienić status. 

5. Metryki – warto zacząć od podstawo-
wych metryk metody Kanban, takich jak 
cycle time. Lead time to czas od skomu-
nikowania potrzeby (jeszcze przed podję-
ciem pracy przez zespół) aż do momentu 
realizacji. Delivery Rate to liczba ukończo-
nych jednostek pracy w ustalonym okresie.

Krok 8: Dostosowanie 
systemu 

Masz w tym ostatnim już kroku całkiem doj-
rzałą wizualizację przepływu. Może ona wy-
glądać podobnie do ilustracji na Rysunku 1. 
Zwróć uwagę na punkt podjęcia zobowią-
zania przez zespół (Commitment) i  bramkę, 
która pokazuje zakończenie pracy zespołu 
developerskiego (Delivery). Porozmawiaj z ze-
społem na temat grafiki poniżej. Przydatne do 
tej rozmowy informacje znajdziesz w  Prze-
wodniku po metodzie i  w  książce Essential 
Kanban, z której pochodzi ilustracja.

To już wszystkie kroki metody STATIK. Tutaj 
się zatrzymamy. Spróbuj, Drogi Czytelniku, 
zaimplementować opisane kroki w  swojej 
organizacji. W  razie pytań – chętnie poroz-
mawiam. Powodzenia! 

nych, obszarach. Klasa Intangible (praca 
nienamacalna) jest inwestycją, która chroni 
zdrowy balans zespołu. Pozwala pracować 
szybko, ale bez nerwowości i pośpiechu. Gdy 
zaniedbujemy klasę Intangible, wcześniej 
lub później zespół traci balans i  zaczynamy 
gasić pożary zamiast inwestować w  przy-
szłość. Pracujemy w pośpiechu, chaotycznie, 
rozpoczynając kilka tematów jednocześnie, 
a w konsekwencji znacznie wydłużając cycle 
time i ustalone SLA.

Jak zrealizować ten krok w zespole?
Warsztat, podczas którego zespół wskazuje 
poszczególne klasy serwisowe, można po-
prowadzić w  oparciu o  metaforę KanBahn. 
Na stronie Kanban University znajdziesz po-
mocną infografikę. Możecie też zebrać przy-
kłady różnorodnych elementów pracy na 
tablicy fizycznej lub cyfrowej i  zastanowić 
się, do której z wymienionych wyżej kategorii 
należą. Do wyodrębniania klas serwisowych 
można podejść iteracyjnie. Najpierw uma-
wiamy się, jak oznaczamy element Expedite, 
jeśli się pojawi, i pilnujemy, żeby był co naj-
wyżej jeden. Potem możemy umówić się, jak 
oznaczamy elementy Fixed Date. Następ-
nie pozostałym elementom nadajemy klasę 
Standard, zbieramy dane, aby zbadać cycle 
time i określić SLA. Wreszcie, wyodrębniamy 
elementy Intangible z klasy Standard. 

Krok 7: Analiza zdolności 
i wydajności systemu

Za nami dużo pracy i ciekawych rozmów. Naj-
prawdopodobniej macie już w zespole zwizu-
alizowany przepływ pracy. Gratuluję! Nawet 
najprostsza tablica z trzema statusami ToDo/
In Progress/Done jest dobrym początkiem do 
zbierania danych i  badania systemu, w  któ-
rym jest zanurzony Twój zespół. 
Przykładowe tematy, które sukcesywnie po-
winniście omawiać, są spisane hasłowo w po-

pracy, która nie kwalifikuje się do żadnej 
z  pozostałych kategorii. Klasy tej dotyczą 
przede wszystkim ustalenia określające 
oczekiwania co do przepływu wartości przez 
system (SLA – Service Level Agreement).

Czym jest SLA? Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, musimy wprowadzić metrykę “cycle 
time”. Cycle Time dla pojedynczego elemen-
tu pracy to czas, jaki zespół spędził pracując 
nad tym elementem od podjęcia go aż do do-
starczenia. W metodzie Kanban SLA definiu-
jemy jako oczekiwany Cycle Time elementu 
pracy oraz prawdopodobieństwo, z jakim ten 
warunek zespół spełni. 

Załóżmy, że na podstawie danych histo-
rycznych widać, że 95% elementów pracy 
zostało zrealizowane w  ciągu 5 dni. Zatem, 
nieco upraszczając, możemy powiedzieć że 
w  przyszłości element pracy będzie realizo-
wany w ciągu 5 dni z prawdopodobieństwem 
0,95. Czyli nasze SLA to 5 dni. 

Uwaga: Jeśli chcemy przykładać SLA do 
innych klas serwisowych, pamiętajmy, że dla 
każdej klasy powinno być określone inne SLA. 
Zastanów się przez chwilę nad klasą Expedi-
te – dla niej SLA powinno być krótsze. Mamy 
tutaj przecież sytuację krytyczną i  wszyscy 
rzucają wszystko, aby element klasy Expedite 
zrealizować jak najszybciej. 

Intangible
Omawiając tę klasę, nie będę odnosić się już 
do naszej metafory. Skupmy się na Twoim 
zespole i  tych wszystkich zadaniach, które 
są ważne oraz nie są pilne. Czasami wpada 
do tej kategorii rozwój kompetencji, które 
mogą się przydać w  przyszłości. Czasem 
regularne spłacanie długu technicznego lub 
organizacyjnego. Wymiana doświadczeń 
i  kompetencji z  innymi zespołami. Ta praca 
powinna mieć swoją kategorię, ponieważ 
niewidoczna może być odkładana w nieskoń-
czoność i w konsekwencji mogą pojawiać się 
zaniedbania w  ważnych, dotychczas niepil-

Rys. 1. Wizualizacja przepływu
Źródło: D. J. Anderson, Essential Kanban Condensed
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sadności biznesowej? „Po co do tego wracać? 
Przecież Business Case został zatwierdzony. 
Temat zamknięty, robimy!” Tak, tylko kiedy 
to było? Co od tego czasu się zmieniło? Ile 
razy jeszcze musimy przeczytać w  różnych 
publikacjach, usłyszeć w trakcie prezentacji 
czy podcastów, żeby zrozumieć co oznacza 
to, że żyjemy w  świecie VUCA czy BANI? 
Świat pędzi w ogromnym tempie i wszystko 
dookoła nas zwyczajnie się zmienia. To do-
tyczy też naszych projektów. W wyniku tych 
zmian bardzo łatwo jest w  trakcie projektu 
zgubić potrzebę klienta, którą budowany pro-
dukt miał za zadanie zaspokoić. Co więcej, od 
momentu zatwierdzenia projektu, potrzeby 
klienta mogły zwyczajnie zostać zaspokojo-
ne w  inny sposób, przez inny produkt, zna-
nej, popularnej i atrakcyjnej marki, w wyniku 
czego na naszym rynku pojawiła się konku-
rencja. To ona skorzysta z efektu pierwszeń-
stwa, a  pozyskanie wcześniej szacowanego 
udziału w tym rynku może być już nierealne. 
Z drugiej strony potrzeby te mogły też stra-
cić na aktualności. Jeżeli mój projekt polega 

naprawdę zależy nam na jego powodzeniu. 
Już od etapu wczesnych prac koncepcyjnych 
nad produktem powinniśmy zastanawiać się:
• dla kogo jest ten produkt?
• jaką wartość przyniesie naszemu odbiorcy?
• jakie potrzeby powinien zaspokajać?
• czy te potrzeby, są na tyle ważne, że klient 

będzie gotów zapłacić, aby je zaspokoić?
• czy istnieją inne produkty, które zaspoka-

jają te potrzeby i jeżeli tak, to co będzie wy-
różniać nasz produkt? Dlaczego klient ma 
zdecydować się właśnie na niego?
Odpowiedzi na te pytania powinny towa-

rzyszyć nami przez cały czas trwania projek-
tu, w tym również przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących każdej zmiany, którą będziemy 
w nim rozważać.

Ciągła zasadność 
biznesowa

Czy wystarczy raz odpowiedzieć na powyż-
sze pytania? Dlaczego mówi się o  ciągłej 
zasadności biznesowej, a nie po prostu o za-

Ile razy słyszeliście o  sukcesie projektu 
i  jednoczesnym niepowodzeniu na rynku 
produktu, który ten projekt dostarczył? 
Czy Waszym zdaniem świadczy to o  suk-
cesie, czy może o  porażce kierownika 
projektu? Czy w  roli PM-a  powinniśmy 
ograniczać się do fazy delivery i  dostar-
czenia wskazanego produktu, zgodnie 
z zakresem, o określonej jakości, w danym 
budżecie i czasie? 

Tutaj pewnie natkniemy się na różne opinie, 
jednak zwróćcie uwagę, że chociażby PRIN-
CE2, jako metodyka zarządzania projektami, 
w  ramach pierwszego z  pryncypiów wska-
zuje ciągłą zasadność biznesową. Pytanie na 
dziś brzmi: co możemy zrobić, aby zmaksy-
malizować szanse na sukces zarówno projek-
tu jak i produktu?

Dla kogo to robię?

To jedno z tych pytań, które warto sobie za-
dawać przez cały czas trwania projektu, jeżeli 

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

Praca z wizją końca, czyli jak 
nie zgubić wartości w projekcie? 

Szymon Urbaniak, Andrzej Kacperski
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podzielić się swoim pomysłem z  organiza-
cją i  przedyskutować go w szerszym gronie. 
Rozpocznijcie konsultacje jak najszybciej. 
Poświęcanie tygodni na rozwijanie pomysłu 
ograniczonego do własnego punktu widzenia 
nie ma sensu. Przygotowanie materiału do 
pierwszych dyskusji powinno zająć około go-
dziny – to cały czas, którego potrzebujemy, 
aby rozpocząć konsultacje!

Organiczny rozwój 
koncepcji

W trakcie dyskusji z kolejnymi osobami w or-
ganizacji może okazać się, że ten produkt nie 
jest tym, czym jako organizacja powinni-
śmy się zajmować – nie jest zgodny z naszą 
strategią, nie pozwoli organizacji obsługiwać 
klientów w sposób, w jaki sobie to wyobra-
ża lub został już przez kogoś zaopiekowany. 
To jest w porządku! Poświęciliście tylko go-
dzinę na przygotowanie dokumentu, odbyli-
ście kilka spotkań, aby lepiej poznać swoją 
organizację, rozwinąć swoją perspektywę 
i stwierdzić, że nie warto podejmować tego 
tematu. Z  drugiej strony, jeżeli po pierw-
szych konsultacjach z bliskimi współpracow-
nikami, wydaje się, że pomysł wspiera cele 
firmy, chyba warto to zrobić! Każde spotka-
nie może dostarczyć inne spojrzenie na kon-
kretne aspekty produktu i  potrzeby klienta. 
Po spotkaniach prawdopodobnie będziecie 
musieli przygotować kolejną wersję swoje-
go dokumentu, która zostanie uzupełniona 
o nowe ważne pytania i  która będzie coraz 
lepiej wskazywać potrzeby klienta. Unikaj-
cie tworzenia złożonych i skomplikowanych 
materiałów. Dokument powinien przed-
stawiać tylko kluczowe potrzeby klientów, 
które zostaną zaspokojone, a nie wszystkie 
potrzeby.

zwoli im zaspokoić. Jaka będzie największa 
wartość, jaką im dostarczyliście? Jak zmieni 
to ich dotychczasowe doświadczenia i  jak 
wpłynie na ich zachowania? Może czeka ich 
prawdziwa rewolucja! Im więcej entuzjazmu 
będzie Wam towarzyszyć przy tworzeniu wi-
zji, tym większa szansa na to, że ten entu-
zjazm będzie towarzyszył Waszym klientom 
w użytkowaniu produktu. 

Stwórzcie materiał prasowy (Press Rele-
ase – PR), w którym opowiecie o pierwszych 
doświadczeniach klientów i  ich zaspokojo-
nych potrzebach. Zastanówcie się, co po-
tencjalny klient chciałby wiedzieć o Waszym 
produkcie, jakie może mieć pytania? Przyj-
rzyjcie się zewnętrznej perspektywie klien-
ta, który może być zainteresowany tym, ile 
kosztuje produkt, gdzie można go kupić, czy 
ma określoną funkcję lub dlaczego jest lepszy 
od innych produktów na rynku? Te wszyst-
kie pytania zbierzcie w FAQ (ang. frequently 
asked questions) i… odwróćcie perspektywę. 
Przejdźcie do stworzenia listy zagadnień, 
które mogą budzić ciekawość interesariuszy 
wewnętrznych, takich jak powody urucho-
mienia danego projektu, pomysły na rozwój 
czy utrzymanie produktu.

Zderzanie punktu 
widzenia z innymi

Myśląc o  potrzebach klienta, w  większości 
przypadków robimy to przez pryzmat wła-
snych potrzeb i doświadczeń. Niestety to, co 
sami uważamy za problem, dla innych, w tym 
dla potencjalnych klientów, może problemu 
nie stanowić wcale. Poza tym zarówno cel 
strategiczny, który będzie wspierał nasz po-
mysł jak i problem, który chcemy rozwiązać, 
mogą być już zaadresowane przez inne pro-
jekty, o  których nie wiemy. Dlatego warto 

na założeniu pierwszego w mieście kantoru 
stacjonarnego, a w trakcie projektu wystąpi 
popularyzacja kantorów internetowych, któ-
re mają niższe koszty i przez to mogą zaofe-
rować lepsze kursy walut, rynek stacjonarnej 
wymiany walut skurczy się. Jeżeli do tego 
dojdzie popularyzacja kart wielowalutowych, 
skurczy się znacząco. Jak rozwijać nowe po-
mysły i  realizować projekty, aby utrzymać 
skupienie na potrzebach klienta? Jak nie 
przeoczyć sytuacji, w  której okazuje się, że 
tych potrzeb już nie ma? Pomóc może w tym 
podejście o nazwie Working Backwards.

Working Backwards – 
w teorii

„Working Backwards to systematyczny spo-
sób weryfikacji pomysłów i tworzenia nowych 
produktów. Jego kluczową zasadą jest rozpo-
częcie od zdefiniowania doświadczenia klienta, 
a następnie iteracyjna praca wstecz od tego 
punktu, aż zespół osiągnie jasność myślenia 
o tym, co powinien zbudować. Jego głównym 
narzędziem jest druga forma pisemnej narracji 
zwana PR/FAQ (Public release and frequently 
asked questions), co jest skrótem od informa-
cji prasowej/najczęściej zadawanych pytań”.1 

Working Backwards (dalej: WB) pomaga 
zapewnić skalowalność i  ujednolicenie po-
dejścia w inicjowaniu, prowadzeniu i komuni-
kowaniu nowych przedsięwzięć czy inicjatyw. 
Jako część szerszych ram zarządzania port-
felem, WB może być stosowana jako jedna 
z  głównych zasad podejścia do nowych te-
matów.

Kilka przykładowych zasad podejścia WB:
1. WB zaczyna się od „pożądanego doświad-

czenia klienta” opisanego za pomocą PR-
FAQ.

2. Metryki/Wskaźniki – koncentrujemy się 
na metrykach wejściowych – nie na me-
trykach wyjściowych.

3. Nie dostarczamy obietnic i nie przekracza-
my oczekiwań klientów.

4. Pracujemy z wizją „końca”.
5. Oszczędność – osiągamy więcej za mniej 

(Frugal Mindset).

Working backwards – 
w praktyce

Zaczynamy od końca. Wybierzcie się w men-
talną podróż w przyszłość, gdy Wasz projekt 
zostaje ukończony, a produkt trafia na rynek. 
Zastanówcie się, jak Wasi klienci zareagują 
na produkt, jakie pilne i ważne potrzeby po-
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Ekspert Portfolio Management oraz Senior 
Project Manager z  wieloletnim stażem (20+). 
Pracownik Allegro od ponad 10 lat. Entuzja-
sta pracy w  międzynarodowych korporacjach. 
Realizator strategicznych projektów z  obsza-
rów e-commerce oraz sektora finansowego. 
Współtwórca PMO. Współautor frameworku 
allegrowego Value Creation Plan oraz Syn-
cWeeka. Zwolennik podejścia portfelowego 
do zarządzania wartością dużych organizacji. 
Wielki fan dobrze dopasowanych i lekkich roz-
wiązań – niekoniecznie standardowych.

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

Szymon 
Urbaniak

Andrzej 
Kacperski

Chcecie wiedzieć więcej o  podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych w  oparciu o  Wor-
king Backwards? Sięgnijcie do poprzedniego 
numeru Strefy PMI i  przeczytajcie artykuł 
Andrzeja Kacperskiego: To Go or Not to Go 
Wonders CEO… Go! Go Backwards! 

6. Colin Bryan, Bill Carr, Working Backwards, Mac-
millan, 2021, rozdział 5, strona 98, wydanie an-
gielskie

jego cel, co oznacza, że jeśli dojdziecie do de-
cyzji, odniesiecie sukces niezależnie od tego, 
jaka to decyzja. Kiedy PR/FAQ nie zostanie 
zatwierdzone, to i tak współpracownicy „wy-
grywają”, dowiadując się więcej o  klientach 
i organizacji. Dzięki temu ten iteracyjny pro-
ces skutkuje lepszymi pomysłami w przyszło-
ści i zwiększa kompetencje pracowników.

…i leadership

Wdrożenie powyższego procesu przygoto-
wywania nowych pomysłów to nie wszystko. 
Kluczem do sukcesu jest przywództwo i po-
czucie odpowiedzialności za pomysł i  jego 
realizację. Istotnym jest szerzenie kultury 
organizacyjnej zachęcającej pracowników 
do samodzielnego prowadzenia i  rozwijania 
swoich pomysłów. Stworzenie takiego śro-
dowiska sprawia, że nowe idee mogą rodzić 
się w każdym miejscu w organizacji, być two-
rzone i prowadzone przez lidera wraz z innymi 
obszarami w  organizacji, co pozwala w  peł-
ni wykorzystać potencjał drzemiący w całej 
firmie (a nie na przykład tylko w komórkach 
R&D).

Sukces projektu 
i produktu

A co z istniejącymi projektami? PR/FAQ moż-
na wykorzystać do rewizji pomysłu i uzyska-
nia jego jasnej wizji, a  zdarza się, że takiej 
wizji w projektach brakuje. Jasna wizja tego 
co, dlaczego i dla kogo robimy stanowi prze-
cież istotny element z punktu widzenia moty-
wacji i zaangażowania zespołu projektowego. 
Dokument pomoże też podejmować lepsze 
decyzje w przyszłości co do wprowadzanych 
i odrzucanych zmian oraz pozwoli utrzymać 
właściwy kierunek rozwoju produktu. Jeżeli 
szukacie sposobu, aby zmaksymalizować 
swoje szanse na sukces projektu i produktu, 
to Working Backwards jest właśnie dla Was!

Szerzej, wyżej, 
aż do sponsora

Zadbajcie o to, aby Wasza koncepcja została 
przedyskutowana z uwzględnieniem różnych 
obszarów w organizacji. Szeroka konsultacja 
pozwoli Wam spojrzeć na produkt z różnych 
punktów widzenia, na przykład od strony 
możliwości jego produkcji, dostarczenia czy 
obsługi zgodnie z  przyjętymi założeniami. 
W  miarę rozwoju koncepcji, zaczniecie ją 
konsultować również na wyższych szcze-
blach organizacji, aż w  końcu dojdziecie do 
decydenta, który podejmie decyzję o  rozpo-
częciu realizacji projektu. Pomysły są różne, 
a w zależności od skali, stopnia wpływu na 
organizację i jej biznes, decyzja może wyma-
gać nawet zaangażowania CEO. Im wyższy 
poziom w  organizacji, tym więcej bardziej 
dokładnych danych będzie potrzebnych do 
podjęcia decyzji inwestycyjnej, jednak w dal-
szym ciągu najważniejsze będzie, aby Wasi 
rozmówcy uwierzyli w  Waszą wizję, wizję 
opisaną w PR/FAQ.

Rys. 1. „How does the Working Backwards 
Process Work?”  

Źródło: diagram z wewnętrznego szkolenia 
dla pracowników w Allegro

Kluczem do sukcesu jest 
proces…

Nowy pomysł jest opisany w  PR/FAQ, ale… 
nie chodzi tylko o  dokument – to proces, 
który nauczy pracowników rozwijać swoje 
pomysły poprzez współpracę między ob-
szarami w  organizacji, zamieniając ich po-
mysły w  działanie. PR/FAQ może napisać 
każdy – to pierwszy krok, gdy ktoś ma po-
mysł. Często wiele PR/FAQ wpływa na siebie 
nawzajem, tworząc ostateczny koncept. Ten 
proces, w  zależności od przypadku, może 
kończyć się na różnych poziomach organiza-
cyjnych decyzjami „go” lub „no go”. Taki jest 
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ership Development In 2020. The authors 
report surveyed for over 21,000 “employees 
to assess leaders’ effectiveness which shown 
disturbingly, rampant misalignment within 
employees in organizations”2 29% of employ-
ees say that their leader’s vision for the future 
always seems to be aligned with the organi-
zation’s which means that 71% is totally not 
aligned! This is exactly why the power of 
alignment cannot be underestimated. 

How to unleash this 
invisible power? 

Alignment is created definitely by proper 
communication but this is not all. Imagine 
that there is a  certain strategy set by the 
top management of the organization. It 
is communicated as high level goals by in-
ternal formal communication – e-mails, 
internal web pages, information on the 

that brings this understanding? You may tell 
as well, it is moving in the same direction or 
arranging things in a similar way. 

Cambridge Dictionary explains that align-
ment is “an agreement between a  group of 
countries, political parties, or people who 
want to work together because of shared in-
terests or aims.”1 

Why is alignment considered a key issue? 
In order to be more efficient in achieving 
mentioned shared interests or goals align-
ment is significant. As we all know, an organ-
ization, a project or any other unit within the 
enterprise will have those shared goals which 
are led by vision, mission and strategy but 
are brought to life by all the employees. Due 
to lack of alignment organization may even 
stop existing, projects may fail and teams 
may stop delivering agreed products. Marc 
Murphy in his Forbes article describes Lead-
ership IQ’s new report, The State Of Lead-

Alignment in the organization can be con-
sidered within multiple aspects. You can 
think of alignment of goals to organiza-
tion strategy, IT strategy to business one, 
mid-management to top-level manage-
ment, project portfolio to strategic goals 
or simply communication on the level of 
the team realizing tasks together. 

What is alignment? What happens if it disap-
pears? How to create alignment within your 
organization, project, program or team? It’s 
worth scrutinizing the alignment as invisible 
magic in the organization as this is much 
more powerful than you can think. 

Magic word – alignment 

What does the word alignment actually 
mean? Would you define it as a common un-
derstanding? Maybe this is a set of actions 
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Invisible Power of Alignment – 
Do Not Underestimate This Magic! 
Anna Gambal
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Figure 1 shows very well how the efforts 
would look like inside the organization in 
case of lack of proper alignment – please 
compare the gray example to the green one. 

You may have additional questions now – 
does it mean that all the employees realizing 
strategic goals will agree with them? Prob-
ably not as alignment is not fully the agree-
ment itself but it still brings the ability to 
move into one direction. 

To understand the concept of alignment 
better, take a  look at Figure 2 where Brett 
Simpson from Elevate Simply is showing in 
a  very depictive way where the power of 
alignment lies in the performance of employ-
ees that are realizing the goals of the organi-
zation, department or project. 

How to make magic 
happen in practice?

The father of modern management – Peter 
Drucker – puts it in simple words how to 
make this magic happen - “The task of lead-
ership is to create an alignment of strengths in 
ways that make weaknesses irrelevant.”3 

Key is communication that comes from 
leaders but also comprehending of what is 
communicated that shall come from employ-
ees. How could management make it hap-
pen? You as a  leader need to listen to your 
employees, meaning not only have a micro-
phone to communicate but also have head-
phones to hear questions, different ways of 
interpretation of what was cascaded. Then 
you can use your microphone to explain (in 
case you hear misalignment) or paraphrase 
(in case you hear lack of comprehension). 
This will be your magic that will make it easy 
to go in the same direction, empower and 
motivate employees, direct their efforts into 
goals set. 

Additionally, give your employees the pos-
sibility to evolve with the ideas, do not try 
to make them go only the path you have in 
mind. No matter if your organization is a big 
enterprise, the department, team, project 
team or group of people in a startup you shall 
remember about mentioned points not to be 
lost in a darkness of misalignment.

Alex Larralde from Betterworks sums up few 
points which may help you to build efficient 
organizational alignment:4 
1. Identify common purpose – business 

strategy
2. Set individual and team goals – align 

them with the strategy 

understand what the goals mean, what top 
management would like them to achieve, the 
fulfillment of the goals will be very inefficient. 
Why? People act in different directions with 
different understanding of the aims as well 
as within their own priorities. Even if they 
may understand the idea of the goal they 
may have different interpretations and do 
not fully get the strategic intention set. All 
employees are unique – thinking diversely, 
having their filters to comprehend what was 
communicated and even more – have differ-
ent ways of getting to the same points. This 
brings huge complexity and may also create 
incredible chaos in the organization. 

Communication without comprehending 
is just a  set of sentences and words and 
comprehension without communication is 
keeping things for yourself. Do you get what 
the intersection is? This is alignment. 

all-hands meeting, cascaded goals to the 
employees etc. The responsibilities for the 
goals achievement are set. Top management 
considers all is clear but they are not giving 
people any possibility to speak up. Creating 
very strong pressure they are trying to make 
sure that goals will be achieved. Complexi-
ties, different interpretations, actions in the 
different directions are creating contradicto-
ry activities for the employees. The company 
is failing for months to start realizing their 
goals. Maybe you can relate this organiza-
tional situation to your project or program? 
Have you experienced such problems before? 
What is missing to be successful in such 
a situation?

Comprehension is the key! In case, the 
top management is not letting their employ-
ees comprehend, what means, they don’t 
let people ask questions, check and really 

Figure 1. Strategic alignment 
Source: https://workcompass.com/strategic-alignment-more-important-now-than-ever/

Figure 2. Intersections of performance
Source: https://medium.datadriveninvestor.com/19-preparation-the-intersection-of-insight-

alignment-752fd11af553
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Enterprise
purpose

Business
Strategy

Organizational
Capability

Resource
architecture

Management
Systems

The Interdependent Components That Make Up a Strategically
Aligned Enterprise
The value chain is only as strong as its weakest link.

How well does our 
business strategy 
fulfill our enterprise’s 
purpose?

How well does our 
organizational 
capability support 
delivery of our 
business strategy?

How well do our 
resources enable 
development of our 
required organizational 
capability?

How well do our 
management systems 
drive performance of 
our valuable 
resources?

Delivery Director in an IT company leading 
a  business unit delivering different types of 
projects for the success of the Clients. Certi-
fied Project Manager who is considering Project 
Management as a science and an art. Project 
Manager working in complex cross functional 
and international environments realizing pro-
jects such as innovation and transformation, 
HR with focus on improvements, system im-
plementations, transitions, integrations/ splits 
(M&A), go-to-market etc. After work - traveler 
who is looking for undiscovered and surprising 
places in Europe as well as all over the world. 
Amateur of macro photography, who likes 
listening to good music and interesting audi-
obooks. Usually, looking for perfection in the 
world around.

Anna 
Gambal

ject goal and strategy that it supports. You 
shall consider as well the capability that the 
project produces vs. how well it will be deliv-
ered by your team. Additionally, what is the 
linkage with how the management system 
can support performance of your valuable 
employees in the project to achieve its goal. 

As you can see, the magic is simple and 
complex in its nature, bit tangible and in-
tangible at once as well as can be utilized 
in different worlds and circumstances. The 
alignment is important on various levels and 
dimensions of the organization but it cannot 
be neglected. Only with proper alignment – 
communication and comprehension in your 
organizations, departments or projects, you 
can really efficiently achieve set goals. Do 
not underestimate the importance of it. For 
me, it is one of the most important bases 
of collaboration within any endeavors I  do 
take. Think about it and reflect how it is in 
yours? 

1. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/alignment

2. https://www.forbes.com/sites/
markmurphy/2020/08/28/a-shock-
ing-number-of-leaders-are-not-aligned-with-
their-companies-visions/?sh=4b84f3241acf 

3. https://quotefancy.com/quote/888121/Peter-
F-Drucker-The-task-of-leadership-is-to-create-
an-alignment-of-strengths-so-strong

4. https://www.betterworks.com/magazine/or-
ganizational-alignment/

5. https://www.entrepreneur.com/leadership/
the-4-levels-of-organizational-align-
ment/249312

6. https://hbr.org/2017/02/how-aligned-is-your-
-organization

4. employee – organization – leadership 
helping employees to see bigger picture, 
understand how they are contributing to 
the overall goal 

How strong is your 
magic? 

Jonathan Trevor and Barry Varose in their 
HBR article are pointing out that the 
strength of your organization is dependent 
on how strong are the links in the value chain. 
The components themselves may be super 
strong and can be set for success, though 
if you forget about the linkages between 
them your “value chain is only as strong as its 
weakest link”.6

How to understand it in the context of 
your project? You as a  leader shall always 
remember about linkages between the pro-

3. Foster ownership – employees’ account-
ability 

4. Encourage collaboration – between 
teams, projects, departments 

5. Implement right tools – give proper 
toolset to collaborate 

The magic of alignment shall be implemen-
ted also on various levels of the organization 
to be more comprehensive:5

1. employee – role – make sure proper per-
sons are hired for certain roles 

2. employee – goal – employees goals shall 
be valid and relevant for organization as 
well as employee themselves, shall be 
understood and SMART

3. employee – team – employee goals shall 
support team objectives as well as team 
mission which helps to be motivated to 
strive together to the goal 

Figure 3. Value chain and the strength of an organization
Source: Jonathan Trevor and Barry Varcoe, How Aligned Is Your Organization?, Harvard 

Business Review, https://hbr.org/2017/02/how-aligned-is-your-organization
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nej współpracy wszystkich zaangażowanych 
stron, traktowanie priorytetów Allegro jako 
nadrzędnych w  stosunku do indywidualnych 
celów i interesów oraz angażujący i konsulta-
cyjny proces podejmowania kluczowych decy-
zji bez narzucania ich innym.

Model Operacyjny Allegro to spójny spo-
sób, w  jaki Allegro generuje wartość poprzez 
wyznaczanie celów, łączących biznes i  tech-
nologię oraz zespoły operacyjne w  zinte-
growane, dobrze uporządkowane wirtualne 
jednostki pozwalające osiągać ambitne cele 
biznesowe i polepszać doświadczenia naszych 
konsumentów i sprzedawców. Taka wirtualna 
jednostka, składająca się z zespołów bizneso-
wych i technologicznych, jest odpowiedzialna 
za dedykowany proces end-to-end i poszcze-
gólne strumienie przychodów, upoważniona 
do podejmowania decyzji pozwalających na 
przyspieszenie wejścia na rynek rozwiązań, 
produktów lub usług realnie wpływających 
na te strumienie. Decyzje te są podejmowane 
przez upoważnionych managerów w miejscu 
powstania potrzeby, a te wymagające szerszej 
perspektywy biznesowej lub technologicznej 
przekazywane są do kadry wyższego szczebla. 

wyłącznie na celach biznesowych? Gdzie 
wobec tego jest odpowiedzialność za okre-
ślone strumienie przychodów?

• Gdzie kończy się odpowiedzialność po-
szczególnych obszarów za procesy bizneso-
we i kto za nie odpowiada, na przykład gdzie 
jest odpowiedzialność za rejestrację klien-
tów, kto odpowiada za prezentację produk-
tów i ofert, kto za sprzedaż, kto za dostawę, 
a kto za ewentualne zwroty?

• Kto i  na jakim poziomie jest upraw-
niony i  podejmuje decyzje w  zespołach 
cross-kompetencyjnych?

• Czy faktycznie skupiamy się na realizacji 
globalnych celów ogólnofirmowych i  stra-
tegii firmy, a  nie ich kosztem realizujemy 
tylko partykularne cele lokalne?

A może działajmy razem?

By mitygować powyższe ryzyko i  zapewnić 
maksymalną synergię między działami biz-
nesowymi i  produktowo-technologicznymi 
w  Allegro stworzyliśmy odpowiedni Model 
Operacyjny. Podstawą tego modelu jest bu-
dowanie na sile kultury Allegro, czyli efektyw-

Trudno znaleźć współczesne przedsiębior-
stwo, które nie korzysta z  narzędzi infor-
matycznych. A już zupełnie niemożliwe jest 
wyobrażenie sobie dużej firmy z  obszaru 
e-commerce, która nie musi rozwijać swo-
jego produktu-platformy, wdrażać nowych 
rozwiązań technologicznych, śledzić, a na-
wet kreować nowych trendów, aby tym sa-
mym dążyć do zapewniania jak najlepszych 
doświadczeń swoim klientom. I to wszyst-
ko na rynku charakteryzującym się dużym 
wzrostem i konkurencją, zmianami oczeki-
wań i zachowań klientów, ciągle pojawiają-
cymi się nowymi rozwiązaniami. 

Naturalnie, jak każde inne przedsiębiorstwo, 
firmy z  obszaru e-commerce mają przede 
wszystkim swoje cele biznesowe, a nie tylko 
te związane z  rozwojem produktu. Takie śro-
dowisko pociąga za sobą wiele dyskusji:
• Czy to działy biznesowe powinny decydo-

wać, w  jakim kierunku rozwijamy produkt 
i  traktować technologię wyłącznie jak 
wykonawcę, a  może to działy produkto-
wo-technologiczne wiedzą najlepiej, jak 
rozwijać produkt, a  biznes ma się skupić 
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Biznes czy technologia, kto 
ważniejszy w firmie technologicznej? 
A może i biznes, i technologia? 

Przemysław Kustoń

Pasjonat dostarczania wartości i  osiągania 
celów poprzez projekty. Mający ponad 20 lat 
doświadczenia w zarządzaniu projektami, pro-
gramami i portfolio projektów, w środowiskach 
rozproszonych, międzynarodowych i  wielo-
kulturowych. Ekspert posiadający praktyczną 
wiedzę w różnych metodykach, który rozumie, 
że zwinne cele biznesowe wymagają: ciągłej 
innowacji, zdolności adaptacji produktu, lu-
dzi i  procesów, wiarygodnych wyników. En-
tuzjasta i champion OKR (Objectives and Key 
Results), współpracownik Collegium Da Vin-
ci. W Allegro pracuje ponad 10 lat (prowadził 
projekt wydzielenia Allegro po sprzedaży przez 
Naspers), obecnie w  Allegro Portfolio Office 
zajmuje się portfolio projektów strategicznych.

Przemysław 
Kustoń

też swoje długofalowe plany oraz cele roczne, 
rewidowane i  uaktualniane w  zależności od 
sytuacji na rynku i  stanu realizowania celów. 
Mamy też ponad 4800 pracowników w Polsce 
(łącznie ponad 7000 w sześciu krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej), którzy zgodnie z  na-
szym DNA ciągle szukają możliwości uspraw-
nień i okazji biznesowych.

Nie jest łatwo zrozumieć, jak działa taka fir-
ma, zrozumieć powiązania i zależności między 
strukturą organizacyjną i  operacyjną, między 
podejściem projektowym i produktowym, biz-
nesem i  technologią, poszczególnymi proce-
sami biznesowymi i  działami komercyjnymi, 
a dodatkowo działać zwinnie, efektywnie, tak 
by maksymalnie szybko reagować na potrzeby 
rynku i  naszych klientów. Dlatego ciągle się 
zmieniamy i  ulegamy transformacji, tak by 
nasze procesy i  struktury były jak najprost-
sze, skalowalne, nie tworzyły biurokracji i nie 
generowały dodatkowej pracy, ale faktycznie 
wspierały realizację naszych celów. Toteż 
obecnie stymulując „obserwujemy”, jak nasza 
struktura organizacyjna płynnie adaptuje się 
do struktury operacyjnej, a ta z kolei ciągle się 
upraszcza, tak by eliminować zbędne zależno-
ści i działać jak najsprawniej. A to jeszcze nie 
koniec naszych transformacji, bo zawsze moż-
na lepiej. Aksjomatem pozostaje to, że biznes 
i technologia są partnerami i powinny działać 
ramię w ramię, wzajemnie się wspierając i ro-
zumiejąc, że sukces jest wspólny, a prawdopo-
dobieństwo osiągnięcia go jest dużo większe, 
gdy szukamy synergii i po partnersku działamy 
razem, realizując wspólne cele. 

decyzje zapadały sprawnie, a  każdy uczest-
nik procesu znał podział odpowiedzialności 
i umiał odpowiednio przekazywać informacje 
właściwym osobom. Pomaga w  tym stwo-
rzenie macierzy odpowiedzialności tzw. RACI 
(Responsible, Accountable, Consulted, Infor-
med). Jak to wygląda w  praktyce? Przykła-
dowo, mając precyzyjnie określone granice 
procesu i  znając macierz odpowiedzialności, 
wspomniana jednostka biznesowa – kupujący 
będzie wiedziała, że to Dział Wsparcia Klienta 
będzie dla niej naturalnym partnerem i  źró-
dłem wiedzy w  doskonaleniu procesu zaku-
powego. To właśnie ten dział udziela bowiem 
odpowiedzi na pytania kupujących, rozwiązuje 
ich bieżące problemy i najlepiej orientuje się 
w przyczynach niezadowolenia kupujących – 
jest więc najlepszym źródłem informacji, któ-
re pomogą usprawnić proces. 

Co jeszcze jest istotne? Ustalenie wspól-
nych bądź wspierających się wzajemnie celów 
dla każdego z uczestników procesu – techno-
logii i biznesu. Dzięki temu zespoły będą mogły 
wspólnie działać, solidarnie dążąc do wspólnie 
określonego efektu.

A co z innymi?

By zapewnić efektywność procesu, ważne jest 
korzystnie z właściwych zasobów organizacji, 
w tym jednostek wspomagających, takich jak 
właśnie dział wsparcia klienta czy marketin-
gu. Takie jednostki, funkcjonując jako centra 
kompetencyjne, dostarczają wiedzę, trendy 
i  inicjatywy niezbędne w  osiągnięciu strate-
gicznych celów biznesowych firmy.

Każda z  tych jednostek realizuje również 
strategię w  swoim obszarze kompetencji 
(marketing w  pozyskiwaniu klientów, Dział 
Wsparcia Klienta w zakresie defektów w do-
świadczeniach klientów i kontaktu z klientami).

Czy można lepiej?

Zawsze!
Allegro ma swoją strategię, która służy nam 

jak kompas, wskazujący kierunek rozwoju. Ma 

Jak działać razem?

Każda jednostka biznesowa ma:
• szefa biznesowego i technologicznego, któ-

rzy działają wspólnie, wspólnie podejmują 
decyzje i  wspólnie ponoszą odpowiedzial-
ność,

• pełną odpowiedzialność za cały proces (lub 
procesy) biznesowy i doświadczenie klienta 
w tym procesie,

• odpowiedzialność za określone strumienie 
przychodów,

• współdzielone cele współpracujących ze-
społów biznesowych i  technologicznych, 
wchodzących w skład jednostki biznesowej,

• zdefiniowane punkty styku z  innymi BU 
(ang. Business Units), procesami i  obsza-
rami, na bazie których określone są zasady 
wzajemnej współpracy.

A jak to wygląda 
w praktyce?

Doskonałym przykładem może być w Allegro 
jednostka biznesowa skupiająca się na na-
szych kupujących. Jej celem jest zapewnienie 
takiej oferty, która sprawi, że nasza platforma 
będzie jeszcze chętniej wybieranym miejscem 
do robienia zakupów, oraz zbudowanie najwy-
godniejszego miejsca i sposobu robienia zaku-
pów, tak by kupujący polecali Allegro innym 
i chętnie sami wracali po więcej.

Jednostka biznesowa – kupujący odpowia-
da za cały proces zakupowy dla naszych kupu-
jących. Proces ten obejmuje:
• rejestrację kupujących,
• wyszukanie produktu,
• wybór najlepszej oferty,
• zakup i płatność,
• zarządzanie zamówieniem,
• dostawę,
• ewentualne zwroty.

Zarządzając procesem, należy bardzo precy-
zyjnie określić jego granice oraz jasno zdefinio-
wać role i obowiązki, wskazać osoby decyzyjne 
za poszczególne elementy, tak by niezbędne 

Rys. 1. Zakres i granice procesu zakupowego
Źródło: materiały Allegro
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kąd tylko zaczęłam pracę z projektami, grał 
w mojej duszy. Jego wartości były i są mi bli-
skie. Agile to przede wszystkim stan umysłu 
(z  ang. mindset), a  nie tylko inne podejście 
do dostarczania rozwiązań. I  nie ważne czy 
na co dzień pracowałam w podejściu kaska-
dowym, czy iteracyjnym, najważniejsze dla 
mnie było to, w jaki sposób podchodziłam do 
zarządzania. Tak ewoluowała po drodze moja 
rola i poszerzały się moje umiejętności. Śmia-
ło mogę stwierdzić, że jestem Agile Coachem 
(skrót: AC), i nawet jeśli mam rolę kierownika 
projektu, delivery leada, Scrum Mastera lub 
jakąkolwiek inną, w mojej pracy działam też 
jako Agile Coach. Poza tym, że lubię tą pracę, 

Po sześciu latach pisania tej serii artykułów 
postanawiam zakończyć pewien cykl i  tym 
samym otworzyć zupełnie nowy, ale o  tym 
trochę później. W dwudziestu trzech poprzed-
nich numerach poruszyłam szeroki wachlarz 
narzędzi, które mogą przydać się w świecie 
zarządzania projektami i produktami. 

Współczesny kierownik 
projektów

Od pewnego czasu przemycałam dość spo-
ro praktyk opartych na zwinności, przez te 
sześć lat zmieniało się otoczenie, potrzeby 
biznesowe, a  także moja rola. Agile, od-

Kim obecnie jest Project Manager? Jakie są 
jego obowiązki? Jakie umiejętności i kom-
petencje powinien posiadać? Czy współ-
czesny PM jest nam jeszcze potrzebny? Te 
i inne pytania coraz częściej stają się powo-
dem naszych rozważań i debat na różnych 
forach i spotkaniach. Czy w dobie kryzysu, 
cięcia kosztów organizacje nadal potrze-
bują kierownika projektów? „Wszędobylski” 
agile, samoorganizacja i ciągłe transforma-
cje coraz bardziej poszukują liderów, którzy 
są w stanie zrobić coś ponad klasyczne za-
rządzanie projektem. Na warsztat bierzemy 
zatem nie tak już nową, ale coraz bardziej 
popularną rolę Agile Coacha. 
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Nikt nie potrzebuje już PM-a. 
Rozwój, transformacja i wachlarz 
nowych kompetencji
Project Managera skrzynka z narzędziami, cz. XXIV
Ada Grzenkowicz
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i  przyjemna. I  taka też jest, ale to wymaga 
ogromnej wprawy, doświadczenia, a  także 
konkretnych predyspozycji. Bazuje na zesta-
wie kompetencji miękkich, które nie zawsze 
są widoczne gołym okiem, i  tu, wydaje mi 
się, tkwi największa pułapka. Może nam się 
wydawać, że aktywne słuchanie, facylitacja, 
coaching to proste zagadnienia, a tak nie jest. 
Dla niektórych jedne mogą być zwyczajnie 
łatwiejsze lub bardziej naturalne, jednak nie 
dla wszystkich. 

Nie oceniajmy zbyt pochopnie pracy Agile 
Coacha, bo nie wszystko, czym się zajmuje, 
można łatwo zmierzyć i  ocenić. Na efekty 
pracy czasami musimy poczekać i  uzbroić 
się w  cierpliwość. Rola ta jest bardzo sze-
roka i zależy od otoczenia i zespołu, w jakim 
przyjdzie nam pracować. Każdorazowa zmia-
na zespołu, projektu, organizacji czy produk-
tu będzie wpływać na oczekiwany rezultat 
i efekt naszej pracy. 

W  książce Lyssy Adkins Coaching zwin-
nych zespołów, która moim zdaniem powin-
na być biblią każdego Agile Coacha, autorka 
mówi, że „zgodnie z tym co przedstawiono na 

i  zarządzania, od tradycyjnego, poprzez hy-
brydowe, po zwinność w  pełnej krasie. Co 
prawda, już wraz z poprzednią wersją dostęp-
ny był dodatek dedykowany zwinności, jed-
nak od publikacji ostatniej wersji wydaje mi 
się, że dużo bardziej zauważalny jest fakt, że 
techniki, narzędzia i metody to jedno, a war-
tości są w tym wszystkim nadrzędne. A te są 
przede wszystkim podstawą dla podejścia 
agile. 

Kim zatem jest współczesny Project Ma-
nager? Nie ma na to pytanie jednoznacznej 
odpowiedzi. Rola na pewno pozostanie, ale 
oczekiwania wobec niej się zmieniają i to bę-
dzie ewoluować i zmieniać się w zależności 
od kontekstu. Jedną z  możliwości jest wła-
śnie rozwijanie kompetencji w obszarze zwin-
ności i zostanie Agile Coachem. 

Agile Coach nic nie robi

Nie każdy może i  będzie Agile Coachem. 
Nie jest to ani łatwa rola, ani też lekka. Nie 
wierzcie w mity zasłyszane od innych. Rola 
ta czasem z  pozoru wydaje nam się łatwa 

to widzę ogromną potrzebę tej roli, abstrahu-
jąc od metody czy uzgodnionych ram postę-
powania, jakie przyjął zespół projektowy lub 
produktowy.

Spójrzmy też na ostatnią, siódmą wersję 
A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK® Guide) i  transformację, 
jaka dokonuje się w samym Project Managa-
ment Institute (PMI®). Największa rewolucja 
jaka zaszła w  PMBOK-u,  to wyraźne za-
znaczenie różnych podejść do dostarczania 

Rys. 3. Filozofia Agile stanowi tło dla innych umiejętności, z których korzystamy, aby 
pogłębiać zrozumienie i stosowanie podejścia zwinnego.

Źródło: Lyssa Adkins, Coaching zwinnych zespołów, Kompendium wiedzy dla Scrum Masterów, 
Agile Coachów i kierowników projektu w okresie transformacji, Helion, Gliwice 2020, str. 30.

Rys. 1. PMBOK® Guide, Seventh Edition. 
Niezależnie od tego, jaką rolę pełnicie 

w projektach, gorąco polecam zgłębić treść 
tej książki, bo to kompendium wiedzy 

niezbędne w pracy projektowej.
Źródło: pmi.org

Rys 2. Agile Practice Guide, dodatek do 
PMBOK® Guide, Sixth Edition. Może nie 
obowiązkowa lektura na temat Agile, ale 

z pewnością praktyczny poradnik.
Źródło: pmi.org
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Definicja tej roli jest bardzo szeroka i wy-
maga szeregu kompetencji, którymi żon-
glujemy w  zależności od sytuacji. Od lat 
najbardziej rozpowszechniony i znany model, 
jaki funkcjonuje dla opisu umiejętności Agile 
Coacha, to ten zilustrowany przez Lyssę Ad-
kins i  Michaela Spayda. W  sieci znajdziemy 
wiele opisów i rysunków tego modelu, jednak 
wszystkie bazują właśnie na ośmiu kompe-
tencjach, tj.:
• Praktyk Agile-Lean
• Nauczyciel
• Mentor
• Coach
• Facylitator
• Techniczne mistrzostwo
• Biznesowe mistrzostwo
• Transformacyjne mistrzostwo 

Model kompetencji dla roli Agile Coacha 
powstał w  Agile Coaching Institute i  od 
wielu lat na jego kanwie organizacje budują 
oczekiwania i  rozwój swoich pracowników 
aspirujących do roli AC. Jest bardzo udany 
i  zdecydowanie pokazuje, jaki zakres zadań 
nas dotyczy i  o  jakie kompetencje powin-
niśmy zadbać, aby stać się jeszcze lepszymi 
w swojej pracy. W kolejnych numerach sku-
pimy się właśnie na szczegółowym omówie-
niu każdej z kompetencji, a także wrócimy do 
narzędzi. Postaram się zainspirować Was do 
skorzystania z  tych najciekawszych, o  któ-
rych jeszcze nie pisałam.

Transformacja – 
czas start

Jako że to artykuł o  skrzynce narzędziowej, 
a na razie poleciłam tu jedynie książki, czuję 
się w powinności zaprezentować co najmniej 
jedno narzędzie. Mimo że tylko jedno, za to 
takie, które wierzę, że przyda się Wam bar-
dzo, niezależnie od tego, na jakim etapie je-
steście. 
Jest to narzędzie, które pomoże Wam w oce-
nie własnych kompetencji pod kątem goto-
wości podjęcia roli Agile Coacha. Na pewno, 
jeśli sami będziecie chcieli, znajdziecie wiele 
gotowych opracowań, jednak sama na po-
trzeby warsztatów dla przyszłych AC poczy-
niłam pewne poszukiwania dobrej ankiety 
opartej na umiejętnościach, jakie powinni po-
siadać. Z wielu opcji, jakie znalazłam i prze-
studiowałam, najlepsze, w mojej ocenie, jest 
opracowanie na stronie organizacji Scrum 
Alliance. Do pobrania ze strony mamy dwa 
pliki, jeden to PDF zawierający szczegółowy 
opis kompetencji, a  drugi to PowerPoint, 

mentorami, mediatorami, koordynatorami 
współdziałania i  osobami rozwiązującymi 
problemy. Korzystamy ze swojej wiedzy, aby 
móc wyrażać to, co w podejściu zwinnymi jest 
wymagające, pełne ogromnych możliwości, 
niuansów i  głębi.(…) Agile Coach swoim za-
chowaniem przez cały czas ucieleśnia ducha 
filozofii agile, samo jego bycie jest przykładem 
dla innych.” 

rysunku jako filozofię agile można postrzegać 
jako tło wszystkich działań – zestaw warto-
ści, praktyk, zasad oraz ról, których się podej-
mujemy, pracując z ludźmi, po to, aby zwinne 
podejście było odpowiednio stosowane. Aby 
tak się stało, korzystamy z umiejętności z róż-
nych pokrewnych dyscyplin, co pozwala nam 
w pełni wejść w rolę w Agile Coacha. Stajemy 
się facylitatorami, nauczycielami, coachami, 

Rys. 4. Osiem kompetencji Agile Coacha, plakat ilustrujący model przygotowany przez Lyssę 
Adkins i Micheala Spayda.

Źródło: https://dandypeople.com/blog/agile-coaching-in-a-nutshell/

Rys. 5. Domeny roli Agile Coacha, kołowy diagram do oceny własnej.
Źródło: https://resources.scrumalliance.org/Article/agile-coaching-growth-wheel
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Liderka, pasjonatka zwinnej pracy projektowej. 
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pra-
cy w zespołach wielokulturowych. Wspiera ze-
społy w osiąganiu celi i dostarczaniu projektów 
lub rozwiązań, które spełniają oczekiwania 
klienta. Wierzy, że w pracy na pierwszym miej-
scu są ludzie i to ich wspiera w dotarciu do celu. 
Projektuje gry i  interaktywne warsztaty szko-
leniowe. Akredytowany trener PMP® oraz SAFe 
SPC®. W wolnym czasie fanka aktywnego wy-
poczynku, kryminałów, pieczenia i gotowania.

Ada 
Grzenkowicz

trendów. Po trzecie warunkiem koniecznym 
jest rezonowanie z wartościami i pryncypia-
mi Agile Manifesto, rozumienie ich i respek-
towanie. Jeśli to ostatnie, z jakiegoś powodu, 
z  nami nie „klika”, możemy próbować, ale 
będzie to długa i żmudna praca. 
Jest to jednak ogromna możliwość dla obec-
nych PM-ów, aby stawali się AC. Nie ma 
jednej konkretnej drogi, to Wy powinniście 
wytyczyć swoją ścieżkę rozwoju i  po niej 
kroczyć. Ona może się zmieniać, a wpływ na 
to będą miały naprawdę różnorodne czynniki, 
zaczynając od własnych predyspozycji i chę-
ci, kończąc na tym gdzie pracujemy i w jaki 
sposób. Na koniec warto również określić so-
bie, które kompetencje to nasze przysłowio-
we „asy w rękawie” oraz te, gdzie mistrzami 
nie zostaniemy i  może warto ten fakt zwy-
czajnie zaakceptować. 

Koniec skrzynki Project 
Managera

Tak, to koniec tego cyklu. Razem z  tym, to 
już 24 artykuły, prawie 100 stron, 6 lat zbie-
rania i dzielenia się swoimi doświadczeniami 
i  praktykami. Teraz czas na nowe… 40. nu-
mer Strefy PMI wydaje mi się idealny do tego, 
by rozpocząć coś nowego, coś, co i mnie sa-
mej jest obecnie bardzo bliskie w pracy zawo-
dowej. Od kolejnego numeru zaczynam cykl 
Skrzynka z  narzędziami Agile Coacha, póki 
co zapowiada się, że będzie to osiem części, 
każda z nich o innej kompetencji AC i oczy-
wiście o narzędziach przydatnych do pełnie-
nia tej roli, pracy z  zespołem i  organizacją. 
Tymczasem zachęcam do rozpoczęcia nowej 
przygody od zrobienia ewaluacji, jak Wy sami 
czujecie się w różnych obszarach związanych 
z Agile Coachingiem. 

dokonaniem oceny gorąco zachęcam do spi-
sania własnych przemyśleń, mocnych i tych 
słabszych stron. Podejdźcie do tego świado-
mie, nie musicie być najlepsi w każdym z ob-
szarów, ale może odkryjecie te, w  których 
już jesteście całkiem dobrzy, a możecie być 
jeszcze lepsi. 

Kierownik projektu 
zostaje Coachem, Agile 
Coachem

Czy próbuję stwierdzić, że każdy będzie albo 
zostanie Agile Coachem? Absolutnie nie. Po 
pierwsze nie jest to rola, którą każdy będzie 
chciał i  mógł pełnić (niczym aktorzy w  roli 
Bonda, Jamesa Bonda). Po drugie wymaga 
często od nas dużego wkładu pracy, nie-
ustannego rozwoju i  znajomości nowych 

w  którym robimy swoja własną ocenę. An-
kieta nazywa się kołem rozwoju (ang. Agile 
Coaching Growth Wheel Self-Assessment). 
Na jej rzetelne wypełnienie, z własnymi ad-
notacjami, dlaczego dajemy taką, a nie inną 
ocenę, ewentualnymi notatkami, pomysłami 
na dalszy rozwój, zajmie nam około 1-2 go-
dzin. To naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę, 
że chcemy się rozwijać i zostać prawdziwym 
mistrzem Agile Coachingu. 

Jest to darmowe narzędzie, dobrze opra-
cowane i pomocne w dalszym rozwoju. Nie-
ważne na jakim etapie zmiany jesteście, jeśli 
praca AC wydaje się dla Was odpowiednia, 
warto uczciwie zacząć od oceny własnych 
umiejętności i predyspozycji. Potrzebne ma-
teriały można pobrać i znaleźć pod tym lin-
kiem: https://resources.scrumalliance.org/
Article/agile-coaching-growth-wheel. Poza 
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nie uwagę – mowa na przykład o  trendzie 
wygody, zdrowotnym, ekologicznym czy 
wszelkich działaniach marek na rzecz planety.

W końcu sam wybór produktu, jego smak, 
gramatura czy opakowanie powinny wynikać 
nie tylko z analizy rynku, ale też z odpowiedzi 
na pytania: czego nasz konsument potrzebu-
je czy w jakich sytuacjach życiowych będzie 
go spożywać (podejście behawioralne).

Gdy już wybierzemy – naszym zda-
niem – najodpowiedniejszy produkt, roz-
poczynamy  intensywne prace nad jego 
designem. Co jak co, ale to właśnie opako-
wanie pozwoli nam przyciągnąć wzrok na-
bywców w  punkcie sprzedaży detalicznej, 
dlatego też poświęcamy sporo czasu na 
dopracowanie kwestii wizualnych. Na tym 
etapie z  reguły możemy już posiłkować się 
badaniami konsumenckimi (na przykład 
grupy focusowe, badania eye-trackingowe), 
które „wspierają” nas przy wyborze odpo-
wiedniej etykiety.

W  międzyczasie działy marketingu i  R&D 
pracują nad  recepturą produktu  i  poprzez 

nych, dzięki czemu nowy produkt może oka-
zać się sprzedażowym hitem.

Inicjacja

Proces wprowadzenia nowości na rynek za-
czyna się od pogłębionej analizy. Bierzemy 
pod uwagę szereg danych, które pozwolą nam 
podjąć decyzję o nowym produkcie. Jakich?

Otóż na początku naszej analitycznej 
przygody powinniśmy wziąć pod uwagę  po-
jemność i potencjał rynku, na którym chcemy 
działać – czy wykazuje on tendencje wzro-
stowe, jacy gracze się na nim znajdują oraz 
jakie dostrzegamy bariery wejścia (przydatna 
może być analiza Portera, dane Nielsen i wie-
le innych).

Kolejnym bardzo istotnym elementem 
jest baczne przyglądanie się wszystkim tren-
dom, które aktualnie występują na rynku. Ma 
to kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia 
nam dopasowanie nowości do istniejących 
zjawisk i  tendencji, a  tych w  dzisiejszym 
świecie nie brakuje i  konsument zwraca na 

Wprowadzenie nowego produktu na ry-
nek FMCG jest niezwykle złożoną i  ab-
sorbującą „sztuką”, której odpowiednie 
opanowanie pozwala producentom dóbr 
realizować zakładane cele przedsiębior-
stwa – w  skrócie: zarabiać. Projekt ten 
wymaga zaangażowania niemalże każdego 
działu w firmie – od marketingu, finansów, 
przez przedstawicieli handlowych, aż po 
logistyków. 

Jednym z pierwszych pytań, na jakie powin-
niśmy sobie odpowiedzieć, zastanawiając się 
nad nowym produktem, jest fakt,  dlaczego 
to robimy  – jaki cel ma dane wprowadze-
nie z  perspektywy samej firmy. Zależy nam 
na stworzeniu nowej kategorii produktowej, 
rozszerzeniu segmentu, a  może chcemy po 
prostu odpowiedzieć na działanie konku-
rencji? Wdrożenie produktu na rynek należy 
traktować projektowo, przechodząc przez 
kolejne fazy cyklu życia projektu. Wszystko 
zaczyna się od dobrze przygotowanej fazy 
inicjacji i  zebrania jak największej ilości da-
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Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej 
w  Krakowie oraz Szkoły Przywództwa Insty-
tutu Wolności. Od początku kariery zawodowej 
związany z branżą FMCG, gdzie odpowiada za 
marketing, trade marketing i zarządzanie pro-
jektami. Miał przyjemność dołożyć swoją ce-
giełkę do komunikacji i rozwoju znanych marek 
jak: Lubella, Tymbark, Hit czy Cadbury. Aktual-
nie zarządza europejskim portfelem marek fir-
my Mondelez i współodpowiada za ich wyniki 
finansowe na ponad 20 rynkach. Wykładowca 
na kierunku Digital Transformation Manager 
na swojej Alma Mater. Pasjonat ekonomii be-
hawioralnej.

Michał 
Barcik

waliśmy w  naszym  action planie. I  to jest 
właśnie moment prawdy…

Produkt znajduje się na rynku, rozpo-
częliśmy komunikację w  różnych kanałach 
(jesteśmy obecni w digitalu, TV oraz na po-
wierzchni sklepowej) i  wszyscy zadajemy 
sobie pytanie:  czy się przyjmie?  Wszyscy 
wierzymy, że tak, jednak tutaj niezawodne 
okazują się skrupulatny monitoring action 
planu i gotowość do wprowadzania ewentu-
alnych planów naprawczych.

Zakończenie

Jak pokazują dane Nielsena, tylko  około 
20% nowości zostaje na rynku dłużej niż rok. 
Niemniej jednak każde wprowadzenie – sku-
teczne czy nieskuteczne – daje nam olbrzy-
mią wiedzę i lekcję na przyszłość. Jak mawia 
klasyk: „analiza wsteczna zawsze skutecz-
na” – w erze Big Data zawsze jest nad czym 
pracować i z czego wyciągać wnioski.

Na koniec chciałbym zostawić Was z bar-
dzo ważną wskazówką:  nawet idealnie za-
projektowany produkt to nie wszystko. Liczy 
się współpraca i wsparcie wszystkich wspo-
mnianych na początku działów – od samego 
insightu, aż po egzekucję rynkową. Proces 
nie kończy się na sprzedaniu produktu deta-
liście i chwili pojawienia się go na półce. Ja-
sne, nie ma co kryć – to jest bardzo ważne, 
ale nie możemy zapominać o jak najlepszym 
doświadczeniu pozakupowym konsumenta, 
wsparciu odsprzedażowym dla detalisty oraz 
cyklu życia produktu. 

kanałów sprzedaży (np. kanał tradycyjny, 
e-commerce). Musimy jednak zejść na ziemię 
i  zwrócić uwagę na bariery wejścia w  dany 
segment, których – na przykład jako mały 
rynkowy gracz – nie będziemy w stanie prze-
skoczyć.

Ba, nawet jeśli nasza pozycja rynkowa oraz 
wielkość przedsiębiorstwa gwarantują nam 
możliwość szerokiej dystrybucji, to i tak po-
winniśmy przygotować ofertę dla poszcze-
gólnych formatów sklepów  (pomocne mogą 
być również nowe technologie, które na 
dobre zagościły w FMCG, na przykład geolo-
kalizacja), przemyśleć przewidywaną rotację, 
a  w  końcu – przekonać decydentów z  po-
szczególnych kanałów sprzedaży, że warto 
mieć nasz produkt na półce.

Na półce, ale w  pożądanym przez nas 
miejscu! Tutaj z  pomocą przychodzi cate-
gory management oraz nasza rekomendacja 
planogramu, czyli właśnie ułożenia produktu 
na półce.

Architektura cenowa
Niezwykle istotnym elementem przy wpro-
wadzaniu produktu jest również  określenie 
jego architektury cenowej. Jak to zrobić wła-
ściwie?

Po pierwsze:  wychodzimy od rachunku 
zysków i  strat (P&L) oraz informacji o  tym, 
ile my, jako producent, zarabiamy na każdej 
sztuce naszego produktu – czyli jaką narzu-
cimy marżę. Tak naprawdę już w momencie 
myślenia o  nowości powinniśmy znać jej 
pułap cenowy. Naszym nabywcą będzie 
osoba kupująca produkty premium? A może 
jednak ta wybierająca rozwiązania bar-
dziej „ekonomiczne”?

Olbrzymi wkład w  sukces wprowadzenia 
ma  dział sprzedaży  – Key Account Mana-
gerowe i  Przedstawiciele Handlowi. To oni 
rozpoczynają negocjacje z  kupcami sieci 
handlowych czy właścicielami sklepów, sta-
rając się egzekwować strategiczne ustalenia. 
Wyposażeni w selling story (czyli argumenty 
sprzedażowe i  uzasadnienie nowości – za-
równo dla detalisty, jak i konsumenta), próbki 
produktowe oraz strategię cenową, rozpo-
czynają rozmowy. Ich efekt i  skuteczność 
często zależą od aktualnej siły negocjacyjnej 
przedsiębiorstwa, atrakcyjności oferty czy 
proponowanego wsparcia.

Realizacja

Po zbudowaniu dystrybucji (dostępności 
fizycznej) ruszamy z  szeregiem działań ak-
tywacyjnych zgodnych z  tym, co zaplano-

szereg analiz sensorycznych dobierają od-
powiedni smak. Wszystko to ma oczywiście 
znaczący wpływ na finansowe kalkulacje 
nowości.

Planowanie

Wsparcie wprowadzenia
Mamy zaprojektowany i  stworzony produkt. 
Teraz, aby znacznie podnieść szansę na jego 
rynkowy sukces, musimy opracować  szcze-
gółowy plan działań marketingowych, tra-
de-marketingowych oraz sprzedażowych. 
Powinien to być spójny zestaw aktywności, 
które wesprą produkt w batalii z rynkowymi 
konkurentami.

W  dzisiejszych czasach nabywca/konsu-
ment bombardowany jest tysiącami komuni-
katów – ważne jest więc to, by znaleźć się 
w jego polu uwagi. Jak dowiódł noblista Da-
niel Kahneman (Thinking fast and slow) i jak 
głoszą ekonomiści behawioralni,  około 95% 
naszych decyzji zakupowych jest podejmo-
wanych nieświadomie. Dlatego tak istotne 
jest zapewnienie mentalnej dostępności na-
szych produktów.

Czym jest ta marketingowa nowomowa? 
Ano tym, że zgodnie z  założeniami guru 
marketingowego – Byrona Sharpa – to 
właśnie  marki, które mają zbiór czytelnych 
wyróżników oraz prowadzą stale „odświeża-
ną” komunikację są bardziej zapamiętywane, 
a co za tym idzie – istnieje większe prawdo-
podobieństwo, że ich produkty trafią do ko-
szyka zakupowego.

Powinniśmy więc dążyć do tego, by wspar-
cie marketingowe wprowadzenia produktu 
prowadzone było zgodnie ze strategią 360 
stopni (oczywiście w zależności od budżetu, 
który posiadamy) – tj. w  kanałach digita-
lowych, TV, billboardach, za pomocą prasy 
handlowej, POSM czy ofert dedykowanych 
detalistom. Dobry insight i spójność komuni-
kacji zawsze są w cenie.

Dystrybucja
Planowanie, planowanie i  jeszcze raz stra-
tegia – tym razem dystrybucyjna. Wycho-
dząc od naszych zasobów firmowych, czyli 
podstawowych informacji, takich jak: nasze 
możliwości logistyczne, moce produkcyj-
ne, magazyny, a  kończąc na liczbie przed-
stawicieli handlowych, możemy stwierdzić, 
jakie są nasze  realne możliwości sprzedaży 
produktu.

W  idealnym świecie adresowalibyśmy go 
do sklepów wszystkich formatów (np. su-
permarkety i  sklepy małoformatowe) czy 
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są zasoby z innego projektu, oraz DSG, czyli 
dodatkowa automatyzacja głównych proce-
sów napędzających projekt.

Specyfika jazdy

Mówi się, że obecnie samochody to tele-
fony na kółkach. Pełno w  nich elektroniki, 
a w niewidocznych miejscach ciągną się ki-
lometry kabli. Wiele elementów wyposażenia 
komunikuje się ze sobą. Aktywne systemy 
bezpieczeństwa pomagają podczas jazdy, 
a pasywne czekają na swój czas. Rola kierow-
cy z każdym rokiem sprowadzana jest do mi-
nimum, a celem są całkowicie autonomiczne 
pojazdy. Póki co, to jednak osoba siedząca na 
przednim fotelu za coraz mniejszą kierow-
nicą, jest tą, która decyduje, w  jaką stronę 
i z jaką prędkością jedzie auto. Praca projek-
towa to również mieszanka automatyzacji 
i  manualnej pracy – systemów wspierają-
cych i tych przeszkadzających, które rzekomo 
mają pomagać. Pełna jest nawyków, ryzyk 
i  decyzji podejmowanych w  krótkim czasie. 
Mnóstwo w niej zależności oraz mechani-
zmów, o których nie wiemy, albo które dobrze 
znamy. Każda podróż jest inna, bo ma swój 
cel, początek oraz koniec, ale czasem trwa 

z automatycznej skrzyni biegów na manual-
ną, coś tam szarpnie, zawyje czy zachrobo-
cze. Co do zasady jednak, prowadzenia auta 
trzeba się po prostu nauczyć, potem zdać 
egzamin i dużo, dużo jeździć, żeby nabrać do-
świadczenia. Z kierowaniem projektem jest 
dokładnie tak samo… pomijając egzamin. Tak 
naprawdę nie potrzebujesz żadnego papieru, 
żeby zacząć. Do takich właśnie osób skie-
rowana jest ta metoda, choć i doświadczeni 
kierowcy projektów znajdą coś dla siebie.

Segmentacja

Tak jak nie każde sportowe auto musi być 
czerwone, tak nie każdy projekt musi mieć 
podobną strukturę. Metoda DA klasyfikuje 
projekty do dziesięciu głównych segmentów 
(Tabela 1). Dodatkowo w  obrębie każdego 
z nich stosowana jest customizacja, inaczej 
zwana tailoringem. Jest to dopasowanie 
WBS-a  (Wyposażenia Bardzo Standardowe-
go) do własnych potrzeb, głównie na etapie 
konfiguracji projektu. Do najbardziej zna-
nych należy opcja AWD (potocznie zwana 
4x4), czyli dodatkowy napęd, gdy projekt 
utknie, pakiet BOX, czyli kontrolowane 
zwiększanie zakresu, HAK – jeżeli potrzebne 

Nie ma drugiej rzeczy, która pachnie tak 
pięknie jak nowe auto. Z reguły ten zapach 
utrzymuje się przez rok-dwa, w  zależno-
ści od poziomu eksploatacji. A ile pachnie 
nowy projekt? Niestety zdecydowanie 
krócej. Po początkowym zachwycie i pięk-
nym planie zostajemy z  setkami zadań 
i  problemów do rozwiązania. Nie mamy 
gwarancji ani prawa do reklamacji. Co tak 
naprawdę samochód ma wspólnego z  za-
rządzaniem projektami? Czy PM to bardziej 
dyrygent, czy może kierowca auta (będą-
cego na potrzeby tego artykułu alegorią 
projektu)? Jeżeli szukasz intuicyjnej oraz 
skompresowanej niczym rodzinne kombi 
metody prowadzenia projektu, zapraszam 
za jego kierownicę. 

Tytułowa metoda DA może sugerować związ-
ki z Disciplined Agile®, ale to tylko zbieżność 
nazw. Jej właściwe rozwinięcie to Das Auto, 
a wywodzi się z branży automotive.

Uprawnienia

Czy jazdy samochodem, podobnie jak tej na 
rowerze, się nie zapomina? Raczej tak. Cza-
sem tylko, jak się człowiek nagle przesiądzie 
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Na co dzień ratuje życia jako etatowy PgM 
w branży Automotive Safety. Uważa, że jakość 
jest za darmo i że zawsze jest jakieś rozwiąza-
nie problemu. Propaguje niestety wciąż rzadkie 
podejście do ryzyka mówiące, że to nie jest 
z góry tylko złe. Początkujący facylitator lubią-
cy zmiany i kreatywne zadania. Co roku wybie-
ra nowy ulubiony sport, ale od lat wierny fan 
polskiej piłkarskiej ekstraklasy. Wierzy, że każ-
dy PM ma wiele twarzy, niekoniecznie tylko 50.

Marcin 
Wilczak

w  monitorowaniu ciągle zmieniającego się 
otoczenia wewnątrz, jak i  na zewnątrz pro-
jektu (pojazdu). Warto w nie spoglądać, od-
bywając retrospektywę, czyli tzw. manewr 
cofania. Skoro wbijając wsteczny w  praw-
dziwym aucie, w lusterku widzimy przyszłość 
(na przykład słup, w który możemy uderzyć), 
w projekcie również może nam to uratować 
du…żo. Patrz w lusterka, ryzyka są wszędzie.

Jesteś u celu

Jeżeli udało Ci się doczytać do tego miejsca, 
zasługujesz na małe sprostowanie. Jak się za-
pewne domyślasz, tak naprawdę nie ma ta-
kiej metody jak Das Auto. Tym bardziej nie ma 
takiej metodyki, a już na pewno nie ma takiej 
metodologii (czyli dziedziny nauki często my-
lonej z  wcześniejszymi pojęciami). To zmy-
ślone środowisko miało na celu pomieścić 
elementy zarządzania projektami, które uwa-
żam za najważniejsze. Wszystkie one zostały 
pogrubione. Jeśli teraz przeskakujesz cały 
artykuł tylko po nich, uzyskasz obraz projek-
tu, jaki chciałem przekazać. Swoje symbolicz-
ne znaczenie miało też samo odwołanie do 
kierowania samochodem, które nie ma w so-
bie prawie żadnych ograniczeń dotyczących 
wieku, płci czy miejsca zamieszkania. Jeśli 
więc zdrowie pozwala, łap za kierownicę pro-
jektu, zanim zrobi to sztuczna inteligencja lub 
inna osoba. 

korekta trasy. W  ultra-zwinnych projektach 
mówi się o MOP-owaniu co 2 godziny (głów-
nie ze względu na zmęczenie kierującego). 
Planowanie obejmuje wiele czynności, jak 
sprawdzenie stanu zasobów niezbędnych do 
pokonania trasy. Należy też przeanalizować 
całą drogę od punktu A do punktu B pod ką-
tem wykonalności. Sprawdzić, czy nie jest 
zaciągnięty hamulec ręczny (ograniczenia) 
i  czy wybrana trasa jest najlepszą pod ką-
tem czasu trwania oraz wykorzystania za-
sobów. Stałym elementem WBS-a  są pasy 
bezpieczeństwa oraz poduszki powietrzne, 
które jako Lessons Learned odpowiadają na 
kluczowe zagrożenia minimalizując ich nega-
tywnych wpływ. System satelitarny na bieżą-
co wyszukuje ryzyka (szansy i  zagrożenia) 
na efektywniejsze pokonanie trasy. Ważną 
czynnością przed wyruszeniem w  trasę jest 
ustawienie lusterek. DA zaleca, aby każdy 
pasażer projektu czasem w nie zerknął, aby 
dokonać oceny tego, co za nim. 

Monitorowanie i kontrola

Głównym elementem wyposażenia aktywnie 
wspierającego PM-a podczas jazdy jest deska 
rozdzielcza (potocznie zwana dashboardem). 
Zacznijmy jednak od wyjaśnienia różnicy 
między monitorowaniem i  kontrolą. Kiedy 
podczas jazdy spoglądasz na wskaźnik pręd-
kości, to go monitorujesz, a jeśli dodatkowo 
analizujesz znaki, tak aby mieścić się w gra-
nicach tolerancji, to prędkość kontrolujesz 
(oczywiście po to, żeby dokonać korekty). 
Najważniejszym wskaźnikiem w  metodzie 
DA jest KPI24, czyli limit ujemnych punktów 
przyznawanych za niewłaściwe stosowanie 
jej zasad. Po jego przekroczeniu PM kiero-
wany jest na kurs doszkalający. Analogicz-
nie do znanych z wnętrza auta wskaźników, 
oprócz aktualnej prędkości projektu (APP) 
należy pilnować PPZ (poziomu paliwa ze-
społu), PCZ (poziom ciśnienia w  zespole), 
systemu START/STOP (cykliczne spotkanie 
zespołu ustalające, jakie elementy projektu 
należy poddać modyfikacji) oraz najważ-
niejszego: SERVICE (rejestr ryzyk). Również 
wspomniane wcześniej lusterka pomagają 

i kosztuje, nie zawsze tyle, ile planowaliśmy. 
Raz są piękne widoki, a  innym razem mizer-
ne. Czasem to droga po dziurach, a czasem 
po autostradzie. Zdarza się stanąć w  korku 
albo zjechać na pobocze. Napotykasz kon-
trole, pomiary, progi zwalniające, bramki. Wy-
bierasz objazd albo drogę na skróty. Czasem 
masz wrażenie, że jeździsz w  kółko. Jeśli 
w tym momencie czujesz, że nie wiesz, czy 
czytasz o  jeździe autem czy o prowadzeniu 
projektu, to bardzo dobrze. Obie te rzeczy są 
do siebie bardzo podobne.

Płyta podłogowa

Różnorodne podejścia do projektów mają 
swoje fundamenty (np. wspomniany na 
wstępie Disciplined Agile® ma ich aż 6). Me-
toda Das Auto definiuje je jako płyty podło-
gowe, które podlegają bardzo wysokiemu 
stopniowi standaryzacji. W  zależności od 
kraju, w  którym projekt jest prowadzony, 
wyróżniamy różne ich typy (np. MQB, MEB 
czy EMP2). Dobra płyta to gwarancja bez-
pieczeństwa i  komfortu projektu. Zaczyna-
jąc bądź przejmując po kimś projekt, warto 
sprawdzić, na jakim typie został zbudowa-
ny. Choć konstrukcyjnie nie powinno się łą-
czyć się dwóch (lub więcej) aut w jedno, to 
w przypadku metody Das Auto zalecane jest 
dobranie najlepszych dostępnych rozwiązań. 
Podejście to promowane jest pod hasłem 
#GoHybridProject. Jeśli masz wątpliwości 
jakiej płyty użyć, zbuduj projekt na warto-
ściach etycznych lub jakościowych.

No to w drogę

Każda podróż zaczyna się od wręczenia 
PM-owi (kierowcy) kluczyka, będącego swe-
go rodzaju autoryzacją dla osoby siadającej 
za kółkiem. W tym momencie projekt może 
ruszać. Metoda Das Auto nazywa to włącze-
niem zapłonu (inicjacją). Zanim ruszymy jed-
nak w drogę, całą trasę (lub kluczową część, 
np. do pierwszego MOP-u) należy zaplano-
wać. MOP to odpowiednik Major Milestone 
oznaczający Miejsce Obsługi Projektu, w któ-
rym odbywa się ocena postępów i ewentualne 

Tabela 1. Opracowanie własne. Segmenty projektów w metodzie DA odwołujące się do typów aut klasyfikowanych w Europie

Segment A B C D E F S H J M

Opis Miniprojekty Małe projekty Średnie 
projekty

Duże projekty Duże projekty 
LUX

Projekty 
prestiżowe

Projekty 
szybkie

Projekty 
otwarte

Projekty SUV Megaprojekty

Charakter Krótkie, 
zwinne, 
budżetowe

Krótkie, 
o ograniczo-
nym zakresie, 
ekonomiczne

Uniwersalne, 
kompaktowe, 
czasem o po-
szerzonym 
zakresie (tzw. 
Kombi)

Wysokobu-
dżetowe, 
mało zwinne, 
bezpieczne

Segment D + 
podwyższone 
standardy 
oraz systemy 
bezpieczeń-
stwa

Flagowe dla 
korporacji 
lub organów 
administracji

Szybkie 
i zwinne, ale 
głośne i drogie

Tzw. cabrio, 
czyli z otwar-
tym zakresem

Powiększone 
Segmenty 
B,C,D

Duże, nie-
standardowe, 
pojemny WBS
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z rzeczywistością. W naturalny sposób ujaw-
niają się wówczas liczne problemy związane 
z  niewłaściwą definicją potrzeb użytkowni-
ka, niedookreśleniem parametrów obsługi-
wanych przez instalację produktów, błędami 
projektowymi, wadami materiałowymi itd. 
Skutkiem tego okres, który powinien do-
starczyć pierwsze owoce wdrożenia często 
przeistacza się w  niespodziewany wyścig 
z  czasem, spory odnośnie odpowiedzialno-
ści za brak rezultatów, czy przedłużające się 
oczekiwanie na dostawy komponentów ko-
niecznych do dokonania korekt.

Jak zastosować hybrydę 

Podobne doświadczenia skłaniają ku mo-
dyfikacji podejścia do zarządzania takimi 
projektami. O ile oczywistym jest, że w sfor-
malizowanym procesie projektowo-budow-
lanym trudno jest zapewnić pełną zwinność, 
o  tyle na etapie uruchomienia, po zasto-
sowaniu drobnych modyfikacji w  projekcie 
instalacji, można pozwolić sobie na szyb-
sze testowanie i  „rozpoznanie bojem”. Nie 
wszystkiego naraz, a  poszczególnych prze-
krojowych funkcjonalności instalacji – po 

gotowuje się szczegółowy projekt instalacji, 
następnie w całości montuje się komponen-
ty mechaniczne, potem elektryczne, w dal-
szej kolejności wdraża się oprogramowanie 
automatyki, komunikuje się je z  nadrzęd-
nymi systemami informatycznymi, po czym 
przystępuje się do wdrażania całego zakresu 
do faktycznego użytkowania. Ten końcowy 
etap, określany jest mianem „ramp-up” od 
zwiększającej się wydajności i  niezawodno-
ści instalacji.

Tradycyjny, kaskadowy układ czynności 
projektowych w  założeniu służy osiągnięciu 
korzyści skali poprzez wnikliwie zaplanowa-
ne, seryjne i nieprzerwane wykonywanie za-
dań tego samego typu przez poszczególnych 
wykonawców. Cała ta układanka może się 
jednak szybko rozpaść w sytuacji, gdy na koń-
cowym etapie „uruchomienia” okaże się, że 
teoretycznie idealny projekt nie działa zgod-
nie z założeniami, a skala koniecznych zmian 
niweczy założony budżet i harmonogram.

Wyścig z czasem 

W praktyce ramp-up stanowi okres, w któ-
rym teoretyczne założenia konfrontują się 

Czy można realizować projekty infrastruk-
turalne zwinnie? Gdy słyszymy „agile”, 
z  reguły przychodzi nam na myśl rozwój 
oprogramowania, prace badawczo-roz-
wojowe czy reorganizacja procesów 
biznesowych. Zakres tych projektów, 
w  przeciwieństwie do „twardych” budów, 
montaży i  uruchomień, z  reguły jest ela-
styczny, więc zastosowanie do ich realiza-
cji metodyk zwinnych jest naturalne.

Tymczasem przy wyborze metodyki zarządza-
nia projektami liczą się również inne aspekty, 
takie jak wysokie ryzyko projektu czy moż-
liwość sukcesywnego dostarczania wartości 
dla użytkownika. Projekty wdrażania auto-
matyki i  robotyki często są właśnie takie – 
składają się z komponentów dostarczających 
osobną wartość dla użytkownika, a ponadto 
bywają w  znacznej mierze unikatowe, co 
upodabnia je do prototypów obarczonych 
wysokim ryzykiem błędów i niezgodności.

Typowy waterfall?

Wdrożenie tych projektów tradycyjnie od-
bywa się w postaci kaskady. Najpierw przy-
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Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Projekt-
Solartechnik S.A. (Grupa TDJ). Od ponad 10 lat 
zarządza działami operacyjnymi oraz portfelami 
projektów infrastrukturalnych w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych. Specjalizuje się w  opty-
malizacji działalności operacyjno-projektowej 
oraz transformacji przedsiębiorstw w organiza-
cje zorientowane projektowo. Absolwent Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, Letterkenny 
Institute of Technology w Irlandii oraz Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Michał 
Bernhard
PMP

waż w normalnym trybie funkcjonalność ta 
byłaby udostępniana łącznie z  pozostałymi 
dopiero w  końcowej fazie projektu, można 
było mówić o zapewnieniu jej o 89% wcze-
śniej. Sukcesy były jednak widoczne również 
w  innych obszarach – ostatnia funkcjonal-
ność została wdrożona do testowego użytko-
wania o 18% wcześniej, docelowe parametry 
niezawodności zostały osiągnięte aż o 50% 
wcześniej („testowanie bojem” odbywało 
się w  końcu równolegle z  uruchomieniem), 
a  zespół automatyków spędził na obiek-
cie w sumie o 11% mniej roboczogodzin niż 
pierwotnie zakładano, co przeczyło „efek-
tom skali” spodziewanym w  kaskadowej 
realizacji. Dodać należy wysoką satysfakcję 
zespołu z nadzwyczaj sprawnej komunikacji 
oraz współpracy z koordynatorami elektryki 
i  mechaniki stanowiącymi część zespołu 
scrumowego. Ponadto klienci wydawali się 
być szczególnie usatysfakcjonowani fak-
tem, iż postęp wdrożenia był dla nich stale 
widoczny, korzyści z użytkowania instalacji 
pojawiały się wyjątkowo szybko, a problemy 
były sygnalizowane w sposób transparentny 
na tyle wcześnie, że z  reguły udawało się 
wypracować rozwiązanie bez znaczących 
nakładów.

Metodyki zwinne nigdy nie staną się pa-
naceum umożliwiającym bezproblemową 
realizację każdego zakresu projektów in-
frastrukturalnych. Z  mojej praktyki wynika 
jednak, że jeżeli projekt charakteryzuje się 
wysokim poziomem ryzyka lub może być 
oddawany do użytkowania etapami, korzyści 
z wdrożenia elementów zwinnych znacznie 
przewyższają koszty. Z tego powodu należy 
zawsze w sposób otwarty podchodzić do wy-
boru metod zarządzania projektami i nie bać 
się zastosowania hybrydowych rozwiązań. 

czanie fragmentów wartości przeważa nad 
zaplanowaniem wszystkiego z  góry i  ko-
rzystaniem z  „efektu skali” nieprzerwanego 
realizowania tych samych prac na całym 
obiekcie? Jak to zwykle bywa, prawidłowa 
odpowiedź brzmi: „to zależy”.

Studium przypadku

Przykładem, który może stanowić pewien 
punkt odniesienia może być jeden z  pro-
jektów wdrożenia kompleksowego syste-
mu automatyki magazynowo-logistycznej 
przez firmę Mecalux. Instalacja składała się 
z  magazynu automatycznego z  4 urządze-
niami odkładającymi towary w  regały (tzw. 
układnicami), strefy wysyłek zbudowanej 
z  kilkunastu linii, na których buforowane 
były palety gotowe do wysyłki oraz przeno-
śników transportujących palety z ładunkiem 
pomiędzy powyższymi obszarami. Projekt 
charakteryzował się wysokimi wymaganiami 
odnośnie niezawodności (tzw. „dostępno-
ści”) instalacji, dlatego kluczowe było za-
stosowanie odpowiednio długiego procesu 
testowania w  rzeczywistym środowisku 
(ramp-up) w  celu wprowadzenia koniecz-
nych optymalizacji i modyfikacji.

Pierwotnie planowano realizację w trybie 
kaskadowym, jednakże docelowo podjęto 
decyzję o  zastosowaniu metod zwinnych 
od momentu rozpoczęcia prac nad urucho-
mieniem urządzeń. Dzięki temu możliwe 
było porównanie pierwotnego, kaskadowe-
go planu z rezultatami zastosowania metod 
zwinnych.

W  toku planowania pierwszych sprintów 
uznano, że najistotniejszym z punktu widze-
nia ryzyka oraz użyteczności jest zapewnie-
nie przepływu ładunków przez przenośniki 
stanowiące serce systemu, oraz przetesto-
wanie po jednym urządzeniu z  pozostałych 
obszarów (układnicy oraz przenośnika gra-
witacyjnego w strefie wydań). Dla dalszych 
sprintów zaplanowano zwiększanie wydaj-
ności poprzez iteracyjne uruchamianie ko-
lejnych maszyn w oparciu o doświadczenia 
zdobyte w toku parametryzacji i modyfikacji 
pierwszych urządzeń.

Wyniki wdrożenia

Rezultaty okazały się bardzo zachęcające. 
Niejako oczywistym wynikiem „zwinności” 
było zapewnienie pierwszej użytecznej funk-
cjonalności (przesyłu ładunków z  produkcji 
do strefy wysyłek z bardzo ograniczoną wy-
dajnością) już po pierwszym sprincie. Ponie-

to, aby możliwie najszybciej zidentyfikować 
problemy, wyciągać na bieżąco wnioski, 
ograniczać zakres modyfikacji i  dostarczać 
fragmenty wartości z  każdą iteracją czy 
sprintem. Aby to osiągnąć, w  chwili gdy 
rozpoczyna się uruchamianie automatyki, 
a montaż jest już dość zaawansowany, moż-
na pokusić się o  przestawienie mechaniki 
pracy zespołu na metodyki zwinne.

Przy takim rozwiązaniu buduje się inter-
dyscyplinarny zespół projektowy skoncen-
trowany wokół programujących instalację 
automatyków, w którym koniecznie uczest-
niczyć powinny również osoby odpowiedzial-
ne za koordynację prac mechanicznych czy 
elektrycznych. Bardzo istotnym jest tutaj 
odpowiednie określenie zakresu pierwszych 
iteracji. Podobnie jak w  innych projektach 
zwinnych decydującą rolę w  priorytetyzacji 
zadań ma wartość, jaką dany obszar wniesie 
dla użytkownika oraz ryzyko, które może się 
zmaterializować przy okazji uruchomienia. 
W  myśl zasady mówiącej, że konieczność 
zmiany zidentyfikowana na późnym etapie 
projektu jest znacznie bardziej kosztowna 
od zmiany zidentyfikowanej w  jego wcze-
snej fazie. Po określeniu zakresu pierwszych 
iteracji zespół projektowy może pracować 
w  typowych agile’owych sprintach i  komu-
nikować się na codziennych stand-upach, 
elastycznie reagując na ujawniane problemy 
i zmieniające się priorytety.

Oczywiście należy pamiętać, że projek-
ty infrastrukturalne to praca na fizycznych 
urządzeniach, a  nie systemach kompute-
rowych czy kartkach papieru, wobec czego 
szczególną wagę należy zwrócić na bezpie-
czeństwo ludzi. W  żadnym wypadku nie 
należy pomijać gotowości systemów bez-
pieczeństwa w  celu osiągnięcia wyższego 
postępu. Trzeba również mieć świadomość, 
że modyfikacja instalacji bez jej zatrzymania 
nie zawsze jest możliwa z punktu widzenia 
bezpieczeństwa czy technologii. Z tego po-
wodu istotnym jest rygorystyczne uzgod-
nienie warunków korzystania z  częściowo 
oddanego zakresu. Z  reguły wiąże się to 
z  podporządkowaniem bieżącej wydajności 
instalacji bezpieczeństwu i  zakresowi ak-
tualnie wykonywanych prac – warto więc 
zapewnić, że ewentualna możliwość wcze-
śniejszego korzystania z części instalacji bę-
dzie bardziej bonusem niż oczekiwaniem czy 
wymaganiem.

Czy w  związku z  powyższymi ogranicze-
niami wdrożenie elementów zwinnych do 
tego typu projektów przynosi korzyści? Czy 
szybka detekcja błędów i  wczesne dostar-
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Problemy
ze zdrowiem

Problemy
z relacjami
rodzinnymi87% 72%

jawia się w momencie, kiedy zadań do realiza-

cji jest tak dużo, że nie da się wykonać celów 

w  terminie, a  nadgodziny wydają się nie mieć 

końca. W takim przypadku warto przyjrzeć się 

czterem podstawowym przyczynom. 

1. Podejmowanie się wykonania 
kolejnych, ponadprogramowych 
zadań 
Problem wydaje się łatwy do wykrycia, jednak 

warto przemyśleć jakie są przyczyny podejmo-

wania się kolejnych zadań, na które nie ma się 

czasu. Do czynników, które wpływają na doda-

nie kolejnego obowiązku do listy to do zalicza się 

między innymi: 

• Obawa przez krytyką i/lub zwolnieniem 

oraz chęć bycia lubianym. Dużo bardziej 

skłonny do przyjęcia nowych obowiązków 

jest człowiek, który pracuje w zespole i któ-

remu zależy na wspólnym osiągnięciu celu. 

Poczucie zobowiązania i  chęci bycia lubia-

nym sprawia, że jesteśmy skłonni podjąć się 

wszystkiego, co potrzebne do realizacji pro-

jektu. Każdy człowiek ma potrzebę bycia po-

dziwianym i  szanowanym, więc gdy istnieje 

ryzyko pojawienia się negatywnego komen-

tarza w naszą stronę (szczególnie jeśli kryty-

kującym jest szef lub klient) dużo trudniej jest 

odmówić.

• Chęć podejmowania się nowych zadań, 

które są ciekawe i  lepsze niż codzienne 

obowiązki. Nowa i  niestandardowa praca 

jest dużo przyjemniejsza niż rutynowe za-

dania. Naturalną skłonnością człowieka jest 

wskazuje, że 64% Polaków pracuje za dużo. 

Obciążenie zadaniami, przemęczenie i nadmiar 

obowiązków w pracy sprawiają, że ponad 70% 

ankietowanych widzi pogorszenie w  relacjach 

z rodziną i przyjaciółmi, a prawie 90% wskazuje 

na problemy zdrowotne. 

Odpowiednie zarządzanie zadaniami i  cza-

sem pracy daje możliwość terminowej realiza-

cji danych celów bez dodatkowego stresu czy 

potrzeby pracy po godzinach. Dobre podejście 

do obowiązków przekłada się na zwiększoną 

efektywność i skuteczne osiąganie celów. Krót-

ko mówiąc – umiejętność zarządzania czasem 

i zadaniami w pracy przekłada się na poprawę 

komfortu życia, zwiększone poczucie szczęścia 

oraz obniża poziom stresu i  frustracji, a  także 

pozytywnie przekłada się na nasze zdrowie i re-

lacje z otoczeniem. 

Dlaczego w pracy jest 
za dużo zadań? 

Wiadomym jest, że czas pracy trzeba wykorzy-

stać w  pełni, a  liczba godzin i  trwanie przerw 

określone są przez Prawo Pracy. Problem po-

Zbliża się godzina zakończenia dnia pracy, 

bo przecież minęło 8 godzin, ale czujesz, że 

do końca zrealizowania zadań z Twojej listy 

jest wciąż daleko. Teoretycznie możesz za-

kończyć pracę, ale przecież zbliża się deadli-
ne i obiecałeś/aś klientowi, że na jutro nowa 

funkcjonalność w  systemie będzie skoń-

czona. Decydujesz się dolać kawy do kubka 

i  posiedzieć dodatkowe kilka godzin przed 

monitorem. Jeszcze tylko musisz odmówić 

znajomym zaplanowanego na dziś wspólnego 

wyjścia do kina i już nic nie przeszkodzi koń-

czeniu tego zadania!

Jeśli choć trochę ten opis pasuje do Ciebie oraz 

masz wrażenie, że jesteś w ciągłym biegu i nie 

masz na nic czasu, to warto skupić się na dzia-

łaniach związanych z  efektywnym zarzadza-

niem czasem w pracy.

 

Dlaczego zarządzanie 
czasem jest takie ważne? 

Przeprowadzone przez serwis Livecareer.pl 

badanie na próbie ponad 1000 respondentów 
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Co robić, by się wyrobić?
Efektywne zarządzanie czasem 
i zadaniami w pracy  
Paulina Banasik

Rys. 1. Wpływ nadmiaru obowiązków na problemy osobiste
Źródło: Opracowanie własne na podstawie

https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/czas-pracy-badanie
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Project Managerka w projektach IT, od ponad 
5 lat zainteresowana tematyką zarządzania 
projektami oraz metodykami agile. Stale po-
szerza swoją wiedzę z tego zakresu oraz szuka 
nowych obszarów do rozwoju i wykorzystania 
w praktyce. Dobrze odnajduje się w pracy ze-
społowej i  wierzy, że dobre relacje i  otwarta 
komunikacja to podstawa do zakończenia 
projektu sukcesem. Prywatnie fanka kotów, 
tańca, wycieczek po górach oraz podcastów 
kryminalnych.

Paulina 
Banasik

nie postępów pracy i  zaplanowanie dalszych 

kroków. 

Wykorzystanie Kanbana – pozwoli 
ograniczyć pracę w toku
Kanban to tylko propozycja i jedna z wielu me-

tod, ale uwidoczni zadania, które zostały rozpo-

częte i niedokończone z różnych względów. Jeśli 

zadanie spadło na niższy priorytet to nie ma nic 

złego w tym, że nie zostało zrealizowane. Jed-

nakże, jeśli notorycznie się to powtarza, warto 

przyjrzeć się podejmowanym decyzjom i  reali-

zowanym procesom. 

Dodatkowo tablica Kanban wskaże zadania, 

które udało się zamknąć i  zrealizować. Zobra-

zuje to ogrom wykonanej pracy oraz postępy, 

zadziała też motywująco. 

Asertywność i odmowa 
Ostatnia, ale bardzo ważna rada na ko-

niec – musisz nauczyć się mówić „nie”. Jeśli 

odmówienie nie jest możliwe, zaproponuj inny 

termin realizacji, w którym będziesz mieć czas 

na zajęcie się tym zadaniem. Pamiętaj jednak 

o  wspomnianych wcześniej punktach. Istotne 

jest działanie zgodnie z  wyznaczonym kierun-

kiem i  priorytetami. Realizacja mało ważnych 

obowiązków w  dużej ilości nie jest pożądana. 

Skupiaj się na tym, co naprawdę ważne. Jeśli 

to możliwe, przekaż zadanie – deleguj – innej 

osobie. 

1. https://www.prawo.pl/kadry/ilu-polakow-
-pracuje-za-duzo-a-ilu-ledwo-wystarcza-
-pieniedzy-na,516858.html, dostęp na dzień 
20.02.2023.

2. https://www.livecareer.pl/porady-zawo-
dowe/czas-pracy-badanie, dostęp na dzień 
20.02.2023.

Ułożenie i wizualizacja 
wykonywanych obowiązków
Zapisz co robisz każdego dnia. Pozwoli to okre-

ślić, ile czasu poświęcasz na zadania rutynowe, 

ile na nowe oraz wskaże również czynności, 

z których można zrezygnować, ponieważ są nie-

potrzebne lub nieproduktywne.

Stworzenie harmonogramu zadań na dany 

dzień umożliwi Ci szybką weryfikację tego, czy 

możesz podjąć się jeszcze jakiegoś zadania czy 

lepiej asertywnie trzymać się planu na dany 

dzień. Harmonogramy najlepiej robić minimum 

dzień wcześniej, ponieważ wpłynie to również 

na Twój spokój i  obniży poziom stresu – bę-

dziesz wiedzieć co na Ciebie czeka i nie będziesz 

się obawiać, że o  czymś zapomniałeś/aś. Do 

każdego zadania na liście możesz określić mak-

simum czasu, które chcesz na nie przeznaczyć. 

Nie zapominaj o przerwach. Z pozoru krótkie 

i mało znaczące wyjście na kawę, może znacz-

nie poprawić produktywność i  efektywność 

pracy. 

Przegląd kalendarza i prawidłowa 
organizacja spotkań 
Planuj tylko potrzebne spotkania, ponieważ 

każdy ma ich za dużo w  swoim kalendarzu. 

Dbaj o  to, żeby spotkania były produktywne 

i  płynęły z  nich odpowiednie ustalenia i  plan 

dalszego działania. Pilnuj czasu trwania spo-

tkań. Jeśli spotkanie skończy się wcześniej, niż 

zaplanowany slot, to nie marnuj tego czasu. 

Prawo Parkinsona mówi o  tym, że jeśli został 

określony czas na dane zadanie, to zostanie ono 

wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie. 

Nie wpadaj więc w tą pułapkę i realizuj zadania, 

kiedy pojawi się taka możliwość w kalendarzu. 

Szanuj również czas innych! Jeśli wiesz, że nie 

dasz rady pojawić się na spotkaniu lub spóźnisz 

się – poinformuj. 

Zaplanowanie czasu pracy i zadań 
na podstawie ustalonych celów 
i priorytetów 
Przy planowaniu pracy i  zadań można wyko-

rzystać popularną macierz Eisenhowera, która 

dzieli zadania na cztery kategorie: ważne i pilne, 

ważne i  niepilne, pilne i  nieważne oraz niepil-

ne i nieważne. W ten sposób łatwo wyłonić te, 

które mogą zostać zrealizowane w późniejszym 

czasie, a którymi trzeba zająć się właśnie teraz. 

Zaplanowanie slotów na pracę 
własną
Pozostaw chociaż 20% czasu wolnego, bez żad-

nego spotkania czy zadania. Z pewnością znaj-

dzie się takie, które zostało niedoszacowane. To 

jest czas na nadrobienie zaległości, sprawdze-

podejmowanie się nowych rzeczy, które 

wpływają na nasz rozwój, doświadczenie oraz 

dają satysfakcjonujące, widoczne efekty. 

• Źle oszacowana praco- i  czasochłonność 

zadania. Informacja odnośnie wielkości i zło-

żoności zadania często dostępna jest dopiero 

w  momencie jego realizacji. W  trakcie jego 

wykonywania wychodzić mogą dodatkowe 

czynniki i  komplikacje, które wcześniej nie 

były brane pod uwagę i nie został zaplanowa-

ny dla nich odpowiedni bufor czasowy.

2. Błędna analiza zadania do wykona-
nia i niewykrycie zależności z innymi 
obszarami
Zmiana w  jednym obszarze projektu może ze-

psuć lub spowodować zmiany w innym obszarze, 

którego początkowo nie dało się zweryfikować. 

Dodatkowym aspektem jest nieprawidłowe 

przygotowanie się do zadania. Często potrzeb-

na jest ekspertyza lub opinia innej osoby do jego 

dokończenia, a eksperci/specjaliści w organiza-

cji nie są dostępni, bo akurat idą na urlop albo 

po prostu sami mają za dużo zadań i potrzebują 

znaleźć czas na spotkanie/wykonanie zadania 

w swoim terminarzu. 

3. Niezaplanowana praca 
Oczywistym jest, że wszystkiego nie da się 

zaplanować. Dobra organizacja czasu powinna 

dawać elastyczność i umożliwić szybkie dosto-

sowywanie się do potrzeb i priorytetów danego 

dnia. Często jednak okazuje się, że na prośbę in-

nych robimy drobne i mało istotne poprawki czy 

zadania, bez jakiejkolwiek weryfikacji ich priory-

tetu. Taka praca „kradnie” czas zaplanowanym 

zadaniom i tworzą się opóźnienia.

4. Sprzeczne priorytety lub brak 
priorytetów 
Ostatnia przyczyna łączy się z  poprzednimi 

punktami. Brak widocznie wyznaczonych 

priorytetów w projekcie, sprincie czy przedsię-

biorstwie powoduje chaos i sprawia, że nie do 

końca wiadomo czym się zająć i w jakiej kolej-

ności. Przy podejmowaniu się kolejnego zadania 

warto mieć świadomość, że może się to wią-

zać z  rezygnacją z  innego obowiązku. Trzeba 

się wtedy zastanowić, które z tych zadań jest 

ważniejsze.

 

Jakie działania warto 
podjąć? 

Działań, których trzeba się podjąć dla ułożenia 

czasu pracy i  zadań jest sporo. Warto zacząć 

jednak od podstaw – przyjrzeć się konkretnym 

radom i odpowiednio je dostosować. 
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wskaźnik obrazujący spadek strat wody w sie-
ci dystrybucyjnej. Dzięki zaangażowaniu i pracy 
wielu zespołów poziom strat wody w ciągu de-
kady zredukowano ponad dwukrotnie. Obecna 
wartość poniżej 10% budzi uznanie w branży 
nie tylko w Polsce, ale również w Europie. 

Jak to się dzieje, że ten cichy bohater Wro-
cławia tak dobrze sobie radzi w  tak trudnym 
otoczeniu?

Kluczem do tego sukcesu okazało się stwo-
rzenie środowiska wspierającego eko-innowa-
cje. W  tym artykule prezentujemy kluczowe 
działania, które przyczyniły się do sukcesu 
MPWiK Wrocław.

Interdyscyplinarny zespół 
wspierany przez Zarząd

W  2011 r. w  strukturach MPWiK Wrocław 
zostało powołane Centrum Nowych Tech-
nologii – interdyscyplinarny zespół, który 
ma jasno określony cel – doskonalić pracę 
Spółki, wdrażać w jednostce nowe technolo-
gie zwiększające efektywność oraz chroniące 
środowisko.

Zespół CNT składa się z  kilkunastu Pro-
ject Managerów, zrekrutowanych wewnątrz 
organizacji wspieranych przez pracowników 
naukowych. To ważne, ponieważ projekty re-
alizowane przez zespół obejmują zakres dzia-
łalności całego przedsiębiorstwa. Decyduje 

wystarcza, bo my – konsumenci – w swej na-
turze mamy rosnące wymagania. 

MPWiK – cichy bohater 
Wrocławia

MPWiK Wrocław zapewnia dostawy wody, 
a  także odbiera i  oczyszcza ścieki dla miesz-
kańców Wrocławia oraz aglomeracji. Jest to 
idealny przykład przedsiębiorstwa, które musi 
stale się doskonalić, żeby zapewniać coraz lep-
szą jakość usług oraz, by sprostać rosnącym 
potrzebom szybko rozwijającej się aglomeracji 
wrocławskiej. 

Wśród wyzwań można wymienić między 
innymi dynamiczny wzrost wynagrodzenia, 
rosnącą populację Wrocławia, zwiększającą 
się powierzchnię obszarów zamieszkałych, 
czy stale rozwijający się rynek mieszkaniowy. 
Mimo to, w ostatnich 10 latach przedsiębior-
stwo wodociągowo-kanalizacyjne wyraźnie 
zmniejszyło liczbę awarii, co najlepiej pokazuje 

Czy możliwe jest realizowanie projektów 
wdrożeniowych o wysokim potencjale inno-
wacyjnym w jednostkach finansowanych ze 
środków publicznych? Z  jednej strony wy-
obrażamy sobie te podmioty jako raczej sko-
stniałe i obarczone dużą inercją, działające 
według sztywnych procedur, nie stworzone 
do realizacji innowacyjnych projektów.

Z  drugiej jednak strony, my – klienci przed-
siębiorstw komunalnych, takich jak Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji, 
chcemy, aby woda była czysta, zdatna do picia 
bez przegotowania, smaczna i  zdrowa i  żeby 
płynęła w  naszych kranach stale, by rury 
w mieście nie pękały, a rachunki nie rosły.

Okazuje się jednak, że nie jest to takie pro-
ste. Aglomeracje zwiększają swoją populację 
i „rozlewają” się na nowe tereny, wynagrodze-
nia rosną, dostępność wody maleje, pojawiają 
się susze oraz inne kryzysy naturalne. Ponadto 
sam fakt, że woda jest w kranach już nam nie 
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Jak stworzyć środowisko 
wspierające eko-innowacje 
w przedsiębiorstwie komunalnym 

Przemysław Chrobot, Bartosz Zych

Rys. 1. Straty wody w sieci wodociągowej we Wrocławiu 
Źródło: MPWiK Wrocław
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prowadzone jest w interwałach miesięcznych, 
a każdy projekt przechodzi przez fazy, po któ-
rych pojawiają się bramki decyzyjne. 

Poszczególne fazy 
projektów MPWiK 
Wrocław

Analiza pomysłu
Krok 1. Benchmark zewnętrzny – czy istnieją 
już rozwiązania tego zagadnienia?
Krok 2. Analiza techniczno-ekonomiczna wraz 
ze wstępnym studium wykonalności rozwiązań. 

Pilotaż
Krok 3. Pilotaż – wytwarzamy produkt lub 
produkty w  formie prototypu i  testujemy na 
naszych instalacjach badawczych.
Krok 4. Sprawdzamy, jak nasz prototyp lub 
rozwiązanie ma się do innych już istniejących 
rozwiązań.

Wytworzenie pełnoskalowego 
rozwiązania
Krok 5. Tworzymy agendę badawczą.
Krok 6. Realizujemy projekt na pełną skalę.

Uruchomienie w produkcji
Krok 7. Decyzja o uruchomieniu nowego roz-
wiązania w pełnej skali przedsiębiorstwa.

Przykładem projektu, który przeszedł pełen 
cykl – od pomysłu do decyzji o  wdrożeniu – 
jest opracowana w  zakresie projektu B+R 
technologia dotycząca zagospodarowania od-
cieku z  pras mechanicznych pracujących we 
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. 

Zarządzanie przepływem 
pracy

MPWiK realizuje projekty finansowane głów-
nie ze środków publicznych. A  takie mają 
swoją specyfikę. Tempo prac nad projektem 
często zależy od ograniczeń proceduralnych 
(Prawo Zamówień Publicznych, Wytyczne 
Unijne). Co robić jeśli projekt „czeka”? Za-
zwyczaj uruchamiany jest do realizacji kolejny 
projekt. Akceptowane jest wówczas ryzyko 
spiętrzenia pracy, ponieważ czasem zawie-
szony projekt aktywuje się wcześniej niż za-
kładano. Nie ma na to złotej recepty. Czasem 
trzeba podjąć decyzję o zawieszeniu któregoś 
projektu, czasem akceptowane jest chwilo-
we spiętrzenie pracy. Najlepszym rozwiąza-
niem staje się w takich przypadkach dyskusja 
w zespole i wybranie rozwiązania najbardziej 
optymalnego w oparciu o doświadczenie pra-
cowników.

Sukces wymagał od dyrekcji dużej dozy cier-
pliwości oraz zaufania dla nowego zespołu, 
ponieważ pierwsze mierzalne efekty pracy 
jednostki B+R były widoczne dopiero po kil-
ku latach od jej założenia. Ważna była jednak 
postawa całego zespołu wobec reszty organi-
zacji. CNT mocno wsłuchiwało się w potrzeby 
pracowników i starało się im sprostać. Obecnie 
Centrum Nowych Technologii jest ogromnym 
wsparciem dla pracowników MPWiK.

Zarządzanie portfelem 
projektów

Stale rozwijające się Centrum Nowych Tech-
nologii, w  sposób elastyczny doskonaliło za-
sady i mechanizmy działania, dopasowując je 
tym samym do zmieniającego się otoczenia 
i zwiększającej się liczby projektów.

Raz do roku MPWiK Wrocław przeprowadza 
kalibrację strategii. Podczas kilkudniowych 
warsztatów weryfikowane są kluczowe kierun-
ki rozwoju oraz projekty strategiczne niezbęd-
ne dla rozwoju MPWiK. Strategia jest również 
głównym punktem odniesienia do działań ze-
społu CNT. 

Ponadto zespoły techniczne na bieżąco 
mogą zgłaszać potrzeby wsparcia, a partnerzy 
naukowi oraz biznesowi wspólnie z  MPWiK 
stale opracowują rozwiązania techniczne oraz 
technologiczne. 

Cykliczna analiza pracy zespołu CNT po-
zwala odpowiedzieć na kluczowe pytania 
weryfikujące dalszą działalność, między in-
nymi jak oszacować liczbę projektów oraz ich 
pracochłonność, które projekty kontynuować, 
a  które wycofać? Sposób podejścia określa 
wdrożona w 2018 roku Polityka B+R+I MPWiK. 
Choć zespół nie korzysta z konkretnej metody-
ki, to sposób planowania jest dość mocno usys-
tematyzowany i  uporządkowany. Planowanie 

więc przede wszystkim wiedza i  doświadcze-
nie z różnych obszarów technicznych funkcjo-
nowania MPWiK. Chodzi o to, żeby w zespole 
zebrać kompetencje, które pozwolą zmierzyć 
się niemal z każdym wyzwaniem technicznym.

Samo przedsiębiorstwo MPWiK opiera się 
na procedurach, zasadach, przepisach i regula-
minach. W tym przypadku jest to szczególnie 
ważne, ponieważ chodzi o wodę, czyli kluczo-
wy zasób, zapewniający komfort życia miesz-
kańców.

Realizacja projektów wychodzi poza ramy 
całej organizacji. Zespół projektowy ma dużą 
swobodę działania i bezpośredni, szybki dostęp 
do najwyższego kierownictwa firmy. Decyzje 
strategiczne w sprawie projektów podejmowa-
ne są bardzo szybko bez zbędnych formalności.

Każdy projekt ma swojego menedżera, któ-
ry jednocześnie może być członkiem zespołu 
w zasobach innego projektu. Wymaga to dużej 
odpowiedzialności oraz odpowiedniego nasta-
wiania do pracy, dlatego kolejnym istotnym 
czynnikiem w  tworzeniu zespołu była posta-
wa jego członków – proaktywna typu servant 
leader.

PM-owie mają dużą swobodę działania. Po-
cząwszy od możliwości wyboru: praca zdalna 
versus biurowa, kończąc na doborze narzędzi 
i  metod zarządzania projektami. MPWiK wy-
chodzi z założenia, że to PM najlepiej wie co 
w danym przypadku się sprawdzi, a co nie.

Oczywiście pewne rygory są utrzymywane. 
Projekty nadal są realizowane według harmo-
nogramu oraz budżetu. Na przykład dla najważ-
niejszych projektów stosowana jest aplikacja 
P2Ware, wdrożona w  MPWiK specjalnie do 
ich monitorowania. W wielu przypadkach PM-

-owie rozwinęli także swoje własne narzędzia 
oparte na przykład na Excelu.

W pierwszych latach działania zespołu klu-
czowe było wsparcie i zaufanie Zarządu Spółki. 
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Absolwent Biotechnologii oraz Inżynierii Che-
micznej i  Procesowej na Politechnice Wro-
cławskiej, studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania zespołem oraz certyfikowany pro-
ject manager wykorzystującym zróżnicowane 
metodyki zarządzania projektami (PRINCE2, 
Agile, Scrum, PMBOK). Od 2012 roku związa-
ny z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji we Wrocławiu. Od 2016 roku pełni 
funkcje zarządcze w Spółce, obecnie jako Me-
nedżer Centrum Nowych Technologii zarządza 
zespołem 47 osób. Odpowiada za tworzenie 
ekosystemu innowacji we Wrocławiu.

Człowiek renesansu, którego motywuje możli-
wość rozwoju i nauki. W swojej pracy uwielbia 
łączyć zdolności analityczne z umiejętnościa-
mi miękkimi, dlatego swoje doświadczenie 
zawodowe zdobywał jako konsultant, koordy-
nator projektów unijnych oraz key account ma-
nager. Obecnie jako kierownik zespołu realizuje 
w  Centrum Innowacji i  Biznesu Politechniki 
Wrocławskiej projekty łączące naukę z bizne-
sem. Prywatnie mąż i  ojciec. Po godzinach 
wędrowiec po okolicznych lasach. Wierzy, że 
różnorodność to zaleta, a nie wada i że mniej 
oznacza często lepiej.

Przemysław 
Chrobot

Bartosz 
Zych

zaplecze IT. Istotny we współpracy z  firmami 
jest model podziału zysku z efektów projektu. 
Każdy partner ma prawo udziału w  tych zy-
skach, co skłania konsorcjantów do angażowa-
nia się w projekt na etapie realizacji, ale również 
na etapie wprowadzenia rozwiązania na rynek.

Jaka jest więc recepta na zbudowanie środo-
wiska wspierającego eko-innowacje w dużej 
publicznej organizacji?
1. Duża odwaga i  cierpliwość kierownictwa fir-

my w oczekiwaniu na pierwsze sukcesy. Duże 
projekty B+R charakteryzuje odroczony czas 
uzyskania pierwszych wymiernych rezultatów.

2. Zespół o  komplementarnych kompeten-
cjach, nastawiony na działanie i wspierany 
przez Zarząd 

3. Elastyczność w  doborze metod i  narzędzi, 
miks konserwatyzmu dla całej organizacji 
oraz elastyczne działanie projektowe. 

4. Zacieśnianie współpracy z otoczeniem, któ-
re wspiera zmianę i ogranicza ryzyko. 

Angażowanie otoczenia 
do współpracy

Ważnym elementem sukcesu okazało się 
również angażowanie otoczenia MPWiK, przy 
czym elementy otoczenia nie są przypadkowe:

1. Instytucje naukowo badawcze 
Przykładem jest szeroka współpraca z  Poli-
techniką Wrocławską, która uzupełnia moż-
liwości MPWiK Wrocław swoim potencjałem 
naukowym oraz infrastrukturą. Uczelnie 
często dysponują badaniami podstawowymi, 
z  których może skorzystać Spółka. Jednocze-
śnie tworzenie konsorcjów przy projektach 
badawczych zmniejsza konsekwencje w przy-
padku braku sukcesu projektu. Konsekwencje 
rozkładają się na wiele podmiotów i są mniej 
dotkliwe, a wnioski składane przez konsorcja 
często są lepiej oceniane przez instytucje fi-
nansujące.

2. Sieci wspierające benchmarking
MPWiK przystąpiło do trzech stowarzyszeń, 
które wspierają benchmarking. Na przykład 
European Benchmarking Corporation daje 
dostęp do danych od niemal 140 milionów 
użytkowników sieci. Patrząc na krok 1. fazy 
każdego projektu badawczego MPWiK, zna-
czenie takich inicjatyw jest ogromne. 

3. Firmy
System uzupełnia współpraca z firmami, które 
wnoszą kilka dodatkowych korzyści. Głównie 
świeże podejście do projektu oparte na myśle-
niu biznesowym. Przykładem jest tutaj wdroże-
nie systemu informatycznego SmartFlow, który 
wykorzystuje ponad 100 urządzeń monitoru-
jących ilość i  ciśnienie wody przepływającej 
przez sieć wodociągową oraz liczne loggery 
szumu, które łatwo mogą zlokalizować jeden 
z najtrudniejszych typów awarii wodociągowej 
czyli tzw. „ukryty wyciek”. Projekt został zreali-
zowany przez MPWiK we współpracy z Micro-
soft oraz Future Processing, które dostarczyły 

Infrastruktura 
dająca możliwość 
eksperymentowania 
oraz testowania

W przypadku projektów IT testując coś bezpo-
średnio „na produkcji” możemy zwyczajnie ze-
psuć aplikację, zazwyczaj mamy jednak kopię 
bezpieczeństwa. Owszem, jest to stresujące, 
ale w najgorszym scenariuszu kończy się bra-
kiem w dostępie do usługi.

W  przypadku gospodarki wodno-ściekowej 
sprawa jest bardziej skomplikowana. Testo-
wanie nowych rozwiązań w  sieci, tej rzeczy-
wistej – wodociągowo-kanalizacyjnej, może 
doprowadzić do znacznie poważniejszych pro-
blemów.

Aby uniknąć takich sytuacji MPWiK zainwe-
stowało w  instalacje służące do testowania. 
Duża część z  tej inwestycji została sfinanso-
wana ze środków UE, niemniej była to ważna 
i  trudna decyzja. Powstały dwa zakłady eks-
perymentalne:
1. Mini zakład produkcji wody na terenie Za-

kładu Produkcji Wody „Mokry Dwór”
2. Stacja Badawcza na terenie Wrocław-

skiej Oczyszczalni Ścieków – fermentacja 
i oczyszczanie biologiczne.

Obie instalacje dają możliwość bezpieczne-
go sprawdzania pomysłów oraz hipotez, a co 
równie istotne, szanse testowania techno-
logii otworzyły zupełnie nowe możliwości do 
pozyskiwania środków unijnych. Duża część 
konkursów unijnych na projekty tak zwane 
wdrożeniowe dotyczy technologii, które znaj-
dują się na wysokim poziomie TRL (5-6), czyli 
takich, które były już testowane w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. Posiadanie tego 
typu infrastruktury oraz kompetencji zwią-
zanych z  samodzielnym pisaniem wniosków 
pozwoliło na pozyskanie dofinansowania na 
projekty o łącznej wartości ponad 20 milionów 
złotych. 

F
o
t
.
 
M
P
W
I
K
 
W
r
o
c
ł
a
w

82



and recombine in different ways in different 
contexts. So I can take Scrum as one exam-
ple, the lowest level of granularity includes 
a sprint. There is no reason why I shouldn’t, in 
some circumstances, replace the sprint with 
a three-month timebox or the retrospective 
with continuous scanning. It is what good 
consultants do anyway – they select and 
modify aspects of method sets to the local 
context. What is the value of this ecosystem 
for managers who are trying to make their or-
ganizations more agile? Right now they have 
access to the frameworks, tools, and tech-
niques. They can combine their own frame-
work. Do they need the ecosystem? Hexi, 
which is the ecosystem, will allow them to 
recognize what they have done to date, then 
add or replace things in an evolutionary path-
way. That was you don’t start with a highly 
disruptive and ineffective ’transformation 
program’ and instead through multiple inter-

a religion condemning other ‘framework’ us-
ers as heretics. Worst still people collating 
any method into an overarching Borg-type 
framework destroys diversity in the environ-
ment.

What is the difference between a  frame-
work and an open-source ecosystem?

One is an important part of the other. 
Any ecosystem will require methods, tools, 
frameworks and so on to work and it will 
need them to interact to produce novel, 
emergent outcomes.

On AgileByExample 2022 you mentioned 
the Agile open-source ecosystem you 
work on. Can you give our readers more 
details about this solution?

It’s pretty simple – we break down meth-
ods, tools and frameworks into their lowest 
coherent level then allow them to combine 

How important is managing complexity 
(and chaos) in a time of crisis?

Assuming you are referencing the EU Field 
Guide of that name than very. For the first 
time, it lays out a  comprehensive set of 
methods and approaches to allow organiza-
tions to prepare themselves to handle the un-
knowable unknowns and also, the unknown 
known. The first is by focusing on creating an 
organization that has the ability to respond 
dynamically to uncertainty as it emerges and 
the second is by using employees as a human 
sensor network, to allow leaders to find peo-
ple who are seeing things that other people 
are missing.

Why you are fed up with frameworks?
I’m not, I’ve created a few in my time. I’m 

fed up with people calling loose collections 
of methods with context-specific applica-
tions as frameworks and treating them like 
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Scenario planning may make you more vul-
nerable as it may restrict your vision, instead, 
we now look (my latest framework) at map-
ping the energy cost of change and from that 
watching the pathways with the lowest en-
ergy cost, mapping the counterfactuals (the 
things which are unlikely to change) and so 
on. Understanding where we are and what 
could happen next is more important than 
trying to second-guess the uncertainty. I’d 
also be very cautious about the current trend 
to digitization (and all management fads). If it 
is heavily promoted by leading management 
consultants proceed with extreme caution. 
Humans are not computers and vice versa, 
you need to know the limits of effective dig-
itization and the value of analog processing.

How to be successful in juggling multiple 
demands at once?

Use networks, follow coherent pathways 
(we can measure coherence) and ignore in-
coherent ones. Do small things in multiple 

and information can flow quickly in a crisis – 
focus on building the pipes don’t worry for 
now what will flow through them. Second-
ly, to use your employees and customers as 
a human sensor network so that Black Swans 
become visible early enough to do something 
at a  lower energy cost than after they are 
self-evident. Next, to map what you know 
at a fine enough level of granularity that you 
can rapidly repurpose existing capability for 
novel use, you won’t have time to invent 
things from scratch.

All of those (plus a  lot of other things in 
the guide) are about creating an organization 
that is naturally resilient, not about trying 
to forecast and plan for that which cannot 
be forecast, or even if can will not gain suffi-
cient attention early enough.

What are the emerging trends that leaders 
should pay special attention to?

One really – we are moving into a world 
where there are few if any uncertainties. 

actions between people and methods over 
time enable a  transformation of the organ-
ization and more importantly the services it 
offers. In effect, you can combine the best of 
many approaches from different vendors rath-
er than lock yourself into something based on 
an average of other companies’ practices. Not 
only that you can go directly to the originator 
of the method for training and support.

What will be the key elements – pillars of 
this ecosystem?

Well, there is a core kit that provides for 
different types of interactions, key concepts, 
disruptive concepts and quotations, common 
errors and so on. Then multiple extension 
packs for different methods or tool sets with 
their methods broken down to that optimal 
level of granularity. There is also supporting 
material for brainstorming using different 
typologies and a host of other ideas that are 
starting to build into the ecology as people 
get involved. Critically it’s open source – an-
yone can produce a set, or provide material 
and we will produce without censorship. No 
lock-in. Training in facilitation will emerge, 
both physical and virtual and we are already 
experimenting there but it won’t be a  lock-
ing. Every Hexi in the kit has a QR code that 
takes you to back up material, in our case, 
our method cards link back to the open 
source Wiki and that is available to other 
participants or they can use their own.

Complexity and uncertainty management 
methods seem to have recently become 
a  priority for organizations and strate-
gic decision-making. There is a lot of talk 
about VUCA, BANI, Black Swans and your 
model. What should we choose to manage 
different areas today?

Cynefin is a  framework, not a  model! 
A model seeks to represent reality, a frame-
work should provide different perspectives 
on reality. VUCA, BANI etc. for me fall into 
the ’so what?’ category. They describe some-
thing we already know, they don’t tell us 
what to do. Cynefin also provides guidance 
as to what you can and can’t do depending 
on the context so it is a  description that 
leads to action rather than just a description. 
Taleb with Black Swan did us all a  favor in 
bringing attention to something that the 
whole foresight community was ignoring, 
but then the ‘so what?’ question follows. 
The EU Field guide says to do three things: 
Firstly, to stimulate the formation of infor-
mal networks across silos so that knowledge 
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so that theory and practice are maintained 
by a community. I talk with a lot of people 
and connect with people rather than try and 
codify their knowledge. My recent keynote 
at KM World summarizes that, and the three 
frameworks. 

blic seems crucial for stability and ma-
naging emotions. Can you point to any 
specific case of chaos management from 
recent years? Pandemic, war, organization 
behavior.

Oh, the response of New Zealand to the 
pandemic, decisive action to keep options 
open for as long as possible, the UK and Swe-
den did the opposite with different results 
which is worth looking at. The Ukraine situa-
tion is causing a complete rethink on warfare 
with civilian engagement, drones etc. and 
those in the field are dinging solutions that 
we should be looking at. Otherwise, a  large 
part of our work is measuring attitudes in 
populations – that is key as attitudes are lead 
indicators and small micro-nudges can keep 
things stable and allow focused interven-
tions – that is a whole two-day session in its 
own right by the way but you can find stuff on 
our web site about citizen engagement.

We have noticed that you like to make 
notes during panels. How do you ‘organi-
ze’ your personal knowledge and how do 
you manage it in Cognitive Edge? What 
are your favorite methods, tools and tech-
niques you practice in your organization?

I use four colors in four fountain pens!  Blue 
or black for notes, green for my thoughts, 
red for action. I  also have a  lot of books 
with a lot of notes in the margin – and I can 
find stuff there quickly. I  am a  great be-
liever in Wikis and we moved out methods 
into an open-source one a  year or so ago 

areas that keep options open for as long as 
possible.

An economic recession seems to be inevi-
table in the coming years. What key ele-
ments of the Cynefin modality are able to 
help managers make decisions that will 
minimize the risk of mistakes?

For complex issues you can’t afford to lay 
off capabilities that have evolved over time, 
so focus. Cost reduction works in ordered do-
mains by cutting things, ion complexity by us-
ing things in different ways. Recessions create 
opportunities for innovation but few compa-
nies focus on that. Again the EU Field Guide 
has recommendations on specialist crews to 
manage in a crisis and that can be taken side-
ways into responding to a recession.

This is an extremely challenging time for 
leaders and communication with the pu-

He divides his time between two roles: found-
er Chief Scientific Officer of Cognitive Edge 
and the founder and Director of the Centre for 
Applied Complexity at the University of Wales. 
His work is international in nature and covers 
government and industry looking at complex 
issues relating to strategy, organizational de-
cision making and decision-making. He has 
pioneered a science-based approach to organi-
zations drawing on anthropology, neuroscience 
and complex adaptive systems theory. He is 
a popular and passionate keynote speaker on 
a range of subjects and is well known for his 
pragmatic cynicism and iconoclastic style. He 
previously worked for IBM where he was a Di-
rector of the Institution for Knowledge Man-
agement and founded the Cynefin Centre for 
Organisational Complexity; during that period 
he was selected by IBM as one of six on-de-
mand thinkers for a  worldwide advertising 
campaign. Prior to that he worked in a range of 
strategic and management roles in the service 
sector and was a of the founding members of 
the DSDM consortium, one of the three feeds 
into the Agile Manifesto.

Dave 
Snowden
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half-century in putting project management 
on the map and formalizing the profession. 
With the critical role project management 
plays worldwide, project professionals are 
well positioned to drive impact as CEOs and 
government officials push their transforma-
tion agendas. That’s why it is not a surprise 
to see the demand for project management 
skills continuing to grow. Our research has 
found that the GDP contributions from pro-
ject-oriented industries are forecasted to 
reach $20.2 trillion over the next 20 years. 
The PMI Talent Gap report predicts that 
there will be a gap between the demand for 
project management skills and the availa-
bility of talent, leading to job opportunities 
for project professionals. It is estimated 
that 2.3 million people will need to enter 
project management-oriented employment 
each year to close the talent gap and meet 
demand. It’s a  great privilege to join PMI 
when I  think about the opportunity ahead, 

How did you celebrate becoming the Pre-
sident of PMI?

In truth, I had so much to do to prepare 
that it was challenging to find time to cel-
ebrate! That preparation has included going 
through the process of studying for certifi-
cations myself in order to develop a strong, 
firsthand understanding of the user experi-
ence. I studied for my CAPM, and the plan 
is for me to take the PMP next, once I have 
been able to implement the structural 
changes I need to focus on this year. It was 
a  whirlwind first few months, but I, fortu-
nately, had the opportunity over the holidays 
for some skiing with my sons in the French 
Alps, a trip we make a priority each year. 

What made you interested in PMI as an 
organization?

It would have been very difficult to say 
no to PMI. It’s remarkable to consider what 
this community has achieved over the past 

What was your first impression of PMI?
The thing that has impressed me the most 

at PMI is its extraordinary community and 
the enormous impact its members make 
around the world. PMI reaches so many dif-
ferent industries and is at the heart of corpo-
rate and global transformation. It is quite an 
exciting time in PMI’s history, with a contin-
ued emphasis on globalizing, digital transfor-
mation, and scaling our impact. As I’ve met 
with members, volunteers, and certification 
holders around the globe, I’ve been struck by 
the consistent passion and enthusiasm they 
all demonstrate for the community. People 
are so engaged with PMI because it satisfies 
many needs at the same time. It acts almost 
like a family at times. It’s also an ecosystem 
providing a wide range of offerings and capa-
bilities – thought leadership, trainings, cer-
tifications, and more to satisfy intellectual 
curiosity. Above all, I’m proud that we have 
a clear ‘for purpose mentality.’
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teams and not adhering perfectly to a spe-
cific framework. Embracing agility and the 
continuous improvement mindset will help 
practitioners thrive and improve as project 
professionals. Project practitioners will need 
to draw upon a wide range of skill sets and 
capabilities, well beyond many of the tech-
nical skills that have been at the heart of the 
profession for so long. PMI training and cer-
tifications are no longer just about matters 
like scheduling, budget and scope creep; to-
day, the challenge is increasingly to identify 
the right way of working. By the way, please 
note that agile now comprises about 50% of 
the PMP. The PMI Talent Triangle provides 
a useful framework for practitioners to think 
about all of the skill sets that they need – 
Ways of Working (whether agile, predictive, 

in which you are operating give you the op-
portunity to suddenly move faster than oth-
ers and achieve great results that would not 
have been possible in a stable environment. 
In order to enhance the agility of our teams, 
project managers need to demonstrate 
these behaviours by themselves shaping the 
team culture towards empowerment and ul-
timate customer focus.

How to strengthen these skills?
On top of that, customization is key, giv-

en the nuances and differences of every pro-
ject or product. We learned over the years 
that there is no such thing as ‘one size fits 
all.’ Project managers need to be proficient 
in ways of working and in selecting the 
methods that provide the best fit to their 

especially in regard to our community ap-
plying their skills in driving impact. As I have 
said in the past, we primarily offer three 
things that we are very good at – connec-
tions, knowledge, and impact. 

What was the most challenging project 
you participated in?

One challenging project that comes to 
mind; colleagues still reach out from a com-
pany I ran 25 years ago and still talk about 
how we converted its product line and lifted 
digital products from 0% to 70% of revenue 
in less than four years. This experience pre-
pared me well for the high levels of uncer-
tainty that leaders face today.

If you could share with our readers some 
big failures that turned out to be a great 
lessons for you?

I’ve made my mistakes – recruitments, in 
M&A  moves, in other areas. And I  will still 
make some. There is, however, no big fail-
ure that I never recovered from. I learned, all 
along my career, that things are never going 
as well as you want, but they are also never 
as bad as you think. We all are continuously 
learning in many situations – from our lead-
ers, from our colleagues and from mistakes. 
How we approach mistakes psychologically 
is very important and with experience and 
the perspective of others, we get better at 
that. That’s one reason why PMI’s mission 
is so important. We are continuously sharing 
knowledge to support people and help them 
excel in their career journeys.

What are the skills of the future for pro-
ject managers?

Regardless of the industry, we’ve all known 
people who are comfortable with the status 
quo, even in the middle of great change. This 
is not a good approach for making an impact 
within an organization, especially for project 
managers. The future of work for project 
managers requires a  mindset of innovation 
and acquiring new skills. Another aspect 
that will continue to be critical in our in-
dustry is mastering agility. I don’t mean only 
on the team level in terms of incorporating 
agile practices, but primarily on an individ-
ual level. At its best, agile is about ‘getting 
better at getting better.’ Being agile means 
fully embracing an open mindset and con-
tinuous learning, seeking frequent feedback 
and adjusting to maximize delivered value. 
What I have experienced in my career is that 
unforeseen events or changes in the context 
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What will leadership look like in the 
future?

I actually believe there are many styles of 
leadership and the important consideration 
is to find the one that works for you, wheth-
er you’re a  CEO or leading a  small project 
team. Leadership is about the ability to in-
spire and ultimately drive action and change 
around you. This, I think, won’t change. But 
of course, leadership is about your impact on 

speaking at events and serving as subject 
matter experts, our volunteers lead and 
power the global project management com-
munity. We have over 11 000 volunteers 
contributing to our collective impact each 
year. While this network is impressive, it 
only makes up less than 2% of PMI’s mem-
bers, indicating we still have plenty of room 
to grow!

design thinking, or new practices still to be 
developed), Power Skills (interpersonal skills 
like collaborative leadership and commu-
nication) and Business Acumen (to better 
understand macro and micro influences im-
pacting their projects). Above all, it is critical 
for professionals to continue learning and 
upskilling throughout their career journey. In 
one McKinsey study, nearly 80% of business 
leaders cited capability building as ‘very’ or 

‘extremely’ important to their organization’s 
growth, compared with 59% before the pan-
demic. PMI is well-positioned to continue 
helping practitioners navigate their personal 
learning journeys. In a time of many uncer-
tainties, we strive to help our community de-
velop skills that last a lifetime. Our ultimate 
goal is to help our members and volunteers 
be more influential and drive greater impact 
not just as managers, but as leaders.

How to build a  productive organization 
based on volunteers?

In the case of PMI, it all started with vol-
unteers. They are the core of our commu-
nity in Poland just as anywhere else in the 
world. From running chapters, writing and 
reviewing our certification exams, develop-
ing our codes and standards, and supporting 
our product development, to planning and 
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The President & Chief Executive Officer of the 
Project Management Institute. As a  global 
executive with a  multi-cultural background, 
Pierre Le Manh brings a  proven track record 
of delivering results and guiding organizations 
through complex transformations. He is pas-
sionate about leading teams in innovating and 
creating new ways to disseminate specialized 
knowledge, upskilling and education. He was 
born and raised in France by a Vietnamese fa-
ther and a French mother. He has lived in sev-
eral countries before settling in New York City 
in 2013. He likes traveling the world to visit 
his very large family and his friends, watching 
Paris Saint-German soccer games and wander-
ing around Manhattan on his electric scooter.

Pierre 
Le Manh 

in every interaction we have. They should 
guide our day-to-day behaviors, the way we 
recruit, the way we assess performance, and 
the way we interact across our community. 
But we need to start with all learning them 
by heart, with the exact words and in the 
right order! It’s an important first step and it 
is not that difficult. 

time because it is usually on my own, at my 
own pace. I always go out a couple of times 
with friends during the weekend, usually in 
the evenings, but sometimes in the daytime 
too, depending on what we do. When trav-
eling, I meet with as many people important 
to PMI as possible, to help further advance 
the project management profession – from 
government officials to corporate executives 
to chapter leaders. 

What is your superpower?
I don’t know if I have a  ‘superpower’ be-

cause that would sound presumptuous. But 
people who know me well always say that 
I am very perceptive. Ever since I was a small 
child, I was able to cultivate a strong sense 
of ‘weak signals’, including what others 
were thinking, feeling, or about to do. This is 
a useful skill, of course; it helps with antic-
ipating issues and adjusting to others when 
needed. 

We have learned about the new PMI va-
lues. What is especially important to you?

PMI recently rolled out our new values. 
They are: make it easy; aim higher; be wel-
coming; embrace curiosity; together we can. 
These values were developed in co-collabo-
ration with more than 1,300 members of our 
community. Their contribution especially 
resonated with me, and I  was part of the 
final work done to synthesize and express 
these values in a way that I hope is mean-
ingful to all of us. In my opinion, these values 
may be the most important reference point 
we now have at PMI to foster unity. We need 
to embrace them in everything we do and 

others and understanding the world, society, 
how people relate to each other, how they 
communicate, understanding cultural nu-
ances. All of this plays a critical role because 
even as some of the deepest motivations of 
human beings are very stable, their expres-
sion evolves. You can’t be a leader of the fu-
ture if you don’t understand how the future 
is shaping up.

How does your typical day look like?
There is no real typical day because I trav-

el a  lot. But let’s say a typical day is a day 
I spend in New York, working from my home 
office. When I wake up, I read the press and 
answer a  few emails, before getting ready. 
Then usually I have lots of video conferences 
in the morning and afternoon. I try to take 
a  30 min break to eat and read the press 
again. When the evening comes, I  usually 
talk to my closest team in the evening as 
well to discuss and align, or I do work that 
requires focus and concentration, like pro-
ducing ideas or content, reading documents 
etc. before dinner with my wife, which is al-
ways at 8 pm prompt – she was raised by 
a German mother and you don’t mess with 
punctuality. I try not to work after dinner. Of 
course, a few days per week, it is not possi-
ble but I really try to limit it to, let’s say, one-
hour maximum. Then I read or watch movies, 
unless I’m out, of course. Sometimes I have 
business lunches in the city, or drinks and 
dinners. I work every weekend a  few hours 
each day too, usually to catch up with things 
I didn’t have the time to do during the week, 
or deal with my personal paperwork or other 
activities I have outside of my job. I like this 

R
o
c
h
e
s
t
e
r
 
R
i
s
i
n
g
 
L
e
a
d
e
r
s
,
 
P
i
e
r
r
e
’
s
 
a
r
c
h
i
v
e

Pierre Le Manh and Aneta Wereszczak 
at the Global Summit in Las Vegas 2022. 
Fot. Aneta’s archive

Strefa PMI, nr 40, Marzec 2023, www.strefapmi.pl 89

http://www.strefapmi.pl


ports. These are all essential qualities that 
a leader should possess, regardless of wheth-
er they are a project manager or department 
head. Therefore, I  remain hopeful that such 
stereotypes will eventually diminish from so-
ciety’s mindset.

Can you share some of your personal expe-
riences as a woman working in project man-
agement in the tech industry? 

Maria: Upon joining the project manage-
ment team, I experienced imposter syndrome 
due to not having technical skills and expe-
rience. I felt as though I should have had the 
same level of knowledge as my team members. 
Soon it became clear that that’s not what 
a good team expects. They needed someone 
who’s a  great facilitator, who asks the right 
questions to foresee the risks, supports them, 
trusts their expertise. The advantage of being 
a female project manager in IT is that people 
expect supportive behaviour from a  woman 
and when they get it, it builds partnership 
within the team.

Katya: In my opinion, loving what you do 
is the most crucial factor. When you have 
a  passion for your work, you naturally seek 
opportunities for growth and strive to im-
prove constantly. For this year, I  have set 
specific professional goals, which include 
obtaining certification. With the support of 

using my marketing education. However, the 
workload led to burnout and a  reconsidera-
tion of my career goals. I became interested in 
project management in the tech industry, as 
I wanted to learn more about this field. 

In your opinion, what are some of the unique 
challenges that women face in project man-
agement roles in the tech industry? 

Maria: I’ve heard about some gender bias, 
but I was lucky enough not to feel any prej-
udice based on my gender. The IT industry, in 
my opinion, is less prone to judge people by 
gender but expects a  project manager to be 
a strong leader who leads the team, listens to 
what people say, and takes responsibility.

Katya: Women in the IT industry may en-
counter similar stereotypes as in other areas. 
There are some who believe that technical 
fields are more challenging for women and 
therefore, women are not suitable for leader-
ship roles in technology. I disagree with these 
stereotypes and believe that women possess 
certain qualities that make them excellent 
leaders in the field of IT. Women tend to be 
more empathetic, efficient multitaskers, and 
highly responsible in completing tasks. They 
are also excellent communicators, proactive, 
and willing to take on additional responsibil-
ities such as organizing team-building events, 
preparing presentations, and generating re-

What inspired you to pursue a career in pro-
ject management within the tech industry, 
and how did you get started? 

Maria: I worked as head of the supply chain 
management department for many years. It 
was challenging since well-built procurement 
plays one of the key roles in company’s prof-
it. With the responsibility level being so high, 
I  think it was the best background I  could 
have had as a  project manager. Early in my 
career, the Kaizen concept of continuous 
improvement inspired me to develop skills in 
communication, negotiation, stress and risk 
management, and team motivation. I  had 
a wide network of contacts who told me that 
I was a perfect fit for a project manager role in 
the tech industry, so I  gave it a  try. Soon 
I found out that it’s still complex and challeng-
ing but also brings so many positive emotions. 
Expertise and great teams are crucial in the IT 
industry, as they are the key ingredients that 
enable the creation of successful projects.

Katya: After graduating as a  marketing 
specialist, I  began my career as an assistant 
project manager in an advertising agency. 
However, I soon received a job offer as a mar-
keter in a bank. After three years in banking, 
I realized my interest was in internet market-
ing. I moved to a digital agency as a project 
manager for more development opportunities. 
I  enjoyed working with diverse clients and 
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Maria works for Customertimes as a  project 
manager, where she utilizes her extensive ex-
perience to lead and manage complex projects. 
Maria is a certified Scrum Master, showcasing 
her diverse skill set and dedication to profes-
sional development. Prior to becoming a pro-
ject manager, she spent nine years as the head 
of the procurement department. In addition to 
her procurement expertise, she also has five 
years of experience in project management, 
with a focus on projects built on Salesforce.

Marketing specialist with a passion for project 
management. With four years of experience in 
the field, she has worked for both digital and 
IT companies, honing her skills and expertise 
along the way. Katerina joined Customertimes 
in March 2022, in August of that year, she 
made the move from her hometown of Minsk 
to Warsaw, where she continues to excel in 
her role as a project manager.

Maria 
Cherkas

Katerina 
Bykouskaya

times aligns with my career goals and values. 
I was impressed by the opportunities to work 
on innovative projects. Joining CT provided me 
with the resources, challenges, and opportuni-
ties necessary to advance my career. 

Customertimes is a global IT consulting 
company headquartered in New York City 
with offices in 16 countries, including 
Poland since 2022. We specialize in the 
development and implementation of cut-
ting-edge technology solutions for busi-
ness transformation. Our international 
team includes 1800+ skilled professionals. 
We have more than 15 years of experience 
in the Salesforce ecosystem, and our port-
folio includes 4000+ completed projects 
in more than 65 countries. Our company 
works with major corporations through-
out Europe and North America, including 
industry leaders in healthcare, life scienc-
es, CPG, manufacturing, financial services, 
education, and the non-profit sector. Our 
clients include companies such as IQVIA, 
UPSA, L’Oreal, Dyson, Philips, Sharp, etc.

What advice would you give to other wom-
en who are interested in pursuing/starting 
a career in project management in the tech 
industry? 

Maria: Online courses can provide an excel-
lent introduction to the world of project man-
agement. If you find the process intriguing and 
enjoyable, do not hesitate to pursue project 
management roles. The tech industry is a wel-
coming environment with highly skilled and 
knowledgeable professionals, where team-
work and collaboration are highly valued. 

Katya: For those who would like to start 
a career in project management in the technol-
ogy industry, I would give two main pieces of 
advice – do not be afraid to try and learn Eng-
lish. The IT is an industry where you can face 
a lot of rejections before you get a long-await-
ed offer. Never get discouraged. And don’t be 
afraid to try different things, even if it means 
constant change. As for learning English – if 
you want to work in an international environ-
ment this is a must. As for advice specifically 
for women – remember that women are su-
perheroes among multitasking. Do not let an-
yone tell you that you can’t do something or 
that certain fields are inaccessible to women. 
You can learn everything you need, master 
new tools and handle difficult clients with 
ease.

The tech job market is the employee’s mar-
ket. Why did you choose Customertimes as 
the company you want to grow your career 
with? 

Maria: I  had a  positive experience during 
the interviews, with managers in various 
positions demonstrating a  friendly attitude. 
Speaking with a  few Customertimes em-
ployees confirmed that the company values 
building trustful relationships, maintaining 
openness, providing various opportunities for 
career growth and development, and estab-
lishing clear processes and regulations. Work-
ing alongside skilled professionals motivates 
me to continually improve my own abilities. 
Working with diverse teams towards a shared 
goal and producing tangible results is satisfy-
ing experience.

Katya: Upon realizing my desire to shift 
from working in a digital agency to the IT in-
dustry, I decided to update my LinkedIn profile. 
It was then that a  recruiter from Customer-
times reached out to me. After researching 
the company and its work with various tech-
nologies, significant projects, and social con-
tributions, I decided to give it a try. Following 
an interview, it was apparent that Customer-

Customertimes and my own hard work, I hope 
to successfully achieve them

What skills or qualities do you believe are 
essential for success as a project manager 
in the tech industry, and how have you de-
veloped these skills over time? 

Maria: Seeing a process development from 
a  perspective is an essential skill – it helps 
with planning, risk management, and proper 
communication with all parties involved in the 
project. Good listening skills, focusing on de-
tail, and being able to communicate complex 
issues openly. Great project managers share 
the credit and take the blame. 

Katya: The key skill that a  good project 
manager should have is multitasking. Many 
people mistakenly think that the project 
manager is just a ‘communicator’ role. I find it 
fundamentally wrong. A good project manager 
must become a person who is trusted by all 
the interested parties – the client, the team, 
and the stakeholders. Your team should feel 
free to share concerns, ideas for improve-
ments, or alternative solutions for the client. 
Clients should feel at ease voicing their feed-
back. You should be able to process the infor-
mation received and help find solutions. Only 
a clear joint understanding of goals, and team-
work will help achieve the desired result. 

How can companies attract more women 
to pursue careers in project management in 
the tech industry? 

Maria: Most of us began our careers as tech-
nical experts, HR experts, and QA engineers 
and over time progressed into the role of pro-
ject manager. This progression in perspective 
and responsibility is generally accompanied 
by professional development opportunities. 
As women begin to assume responsibility for 
projects, they also focus on obtaining profes-
sional qualifications, e.g. through certification 
programs. Women in managing roles in other 
industries might find a  personal interest in 
diving into tech industry and find this job ex-
tremely satisfying. 

Katya: Many women can be attracted 
by flexible working hours and the possibility 
of remote work if desired. This flexibility it’s 
very important for us in Customertimes and 
we are happy to provide it to our employees. 
Some women may find it challenging to en-
ter the IT industry, due to various reasons. But 
company’s willingness to provide training in 
information technology can be a strong draw. 
This could include internal training programs 
or external opportunities.
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more about them is in the DA Browser. You 
can access the free online tool here: https://
www.pmi.org/disciplined-agile/da-brows-
er. “Choice is good” is a  natural extension 
of “pragmatism” and “context counts”. As in, 
how can we be pragmatic if we don’t have 
options to choose from? And how can we 
take our context into consideration when de-
signing our way of working, if we don’t have 
plenty of options to choose from? These are 
the three elements that summarize Disci-
plined Agile the best for me. 

From what you say, one may get the im-
pression that Disciplined Agile can only be 
adopted in mature teams, by people with 
extensive knowledge and experience. Is 
this the case?

Far from it. You don’t need extensive 
knowledge and experience to practice Disci-
plined Agile. DA works for any team at any 

get better”. Nowhere in that sentence, does 
it say: “improve by using these specific prac-
tices (for example, have a retrospective every 
two weeks, or write your requirements as 
user stories)”. Rather, Disciplined Agile trusts 
that you know your context better than any-
one else, and that you can see what is need-
ed to improve your way of working. Secondly, 
Disciplined Agile puts your context first. 
What I mean by that is that your specific and 
unique context will drive how you practice 
agile and how you pursue agility. Again, no 
one knows your context better than you, be-
cause you live it every day. In turn, you must 
be pragmatic about how you practice agile 
to match your context, and not what some 
far-removed author prescribes in a book who 
has never experienced your situation. Last-
ly, Disciplined Agile gives you lots of choices. 
Probably more than you will ever need. The 
best place to find your options and learn 

One can easily get lost in an always grow-
ing number of agile methodologies, ap-
proaches, tools and techniques. In the last 
few years, Disciplined Agile is becoming 
more visible on the agile map as the must-
have toolbox for everyday use for agile 
teams looking to improve. Don’t worry if 
you missed it before, Klaus will explain its 
benefits to you.

For you, what are the three characteristics 
that set Disciplined Agile apart?

For me, the three elements that have al-
ways set Disciplined Agile apart from other 
agile approaches are: pragmatism, context 
counts, and choice is good. Let me share 
some examples. First, Disciplined Agile takes 
a pragmatic approach to agility. That is best 
summarized by how we think of improve-
ments inside DA: “Start where you are, im-
prove in small steps, and always strive to 
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Tenured agile leader, coach, and transforma-
tion agent with 15 years of experience improv-
ing the value delivery capability of a wide range 
of companies. Using a tailored blend of agile, 
lean, and traditional methodologies he builds 
awesome, self-sufficient teams that deliver 
innovative solutions to the delight of their 
customers. Klaus lives in beautiful Vancouver 
on Canada’s west coast. He is a certified Disci-
plined Agile coach & trainer.

Klaus 
Boedker

What sets DA apart is that your process 
improvement experiment takes your context 
into consideration, you had plenty of choices 
to choose from when designing the experi-
ment, and you approached the situation from 
a pragmatic angle. No other agile method-
ology gives you all those benefits. 

Klaus, thank you very much for the in-
terview. I have a feeling that many people 
will be inspired to learn more about DA. 
What sources would you recommend to 
get started?

As we say in Disciplined Agile, the choice 
is good. And you have plenty of choices to 
learn more about DA (www.pmi.org/disci-
plined-agile/introduction-to-disciplined-ag-
ile); watch a webinar or read a blog post on 
projectmanagement.com (simply search 
for “Disciplined Agile”); you can also find 
some of the great content on PMI Poland’s 
YouTube channel (youtube.com/@PmiOrgPl-
Poland_Chapter). 

remembering to be pragmatic (not purist and 
prescriptive), taking your context into con-
sideration (not ignoring it) and looking at all 
your choices when making decisions.

Since every team can benefit from DA tool 
kit, let’s imagine a very possible scenario: 
I  work as a  Scrum Master in a  team and 
would like to implement some tools from 
DA. Where should I start?

Start by identifying the “why” of you what 
you want to solve. What challenges are you 
facing that your current way of working does 
not address? Then focus on solving one chal-
lenge at a time using the DA tool kit as your 
guide. What current practice is not solving 
the challenge, and what can we replace it 
with from the DA tool kit? For example, let’s 
say your team is using user stories to capture 
all requirements today. You begin to notice 
that the work you deliver does not fully meet 
the users’ needs. To solve the challenge, you 
consult the DA tool kit and decide to sup-
plement your user stories with personas to 
better capture who your users are and what 
they really want.

Let’s look at a slightly different perspecti-
ve. How would you explain to a team mem-
ber what DA is and how it will help them in 
their work?  

From a  day-to-day perspective, we don’t 
want team members to think about our way 
of working and whether it works for us or not. 
We want them to do their best work with-
out the process getting in the way. When our 
process does hit a snag and starts to impede 
the team’s work, that’s when I would explain 
to the team members that DA is our best 
answer to solve this slow-down. Because 
Disciplined Agile takes our context into con-
sideration, it gives us the choices we need to 
make a better decision, and it allows us to 
solve our challenges in a pragmatic (not pre-
scriptive) manner.

Are there situations in which the DA will 
fail?

Absolutely. There are plenty of situations 
where DA will and has failed. When we 
set up to solve challenges, we are making 
guesses about what works and what doesn’t 
work. Sometimes the experiment turns out 
to prove our improvement hypothesis, and 
sometimes it turns out to disprove what 
we thought would work. This happens with 
all process improvements, Disciplined Agile 
or not. 

About Disciplined Agile 
Poland Community
In autumn 2020, the PMI Poland Chap-
ter established a  dedicated Disciplined 
Agile team. Volunteers who are passion-
ate about agnostic agile approach aim to 
spread the knowledge of DA in Poland, 
so anyone interested is welcome to join 
polish community and visit the official 
LinkedIn profile of the Społeczność Dis-
ciplined Agile.

stage in its life cycle. What you do need is an 
open mind and a willingness to move beyond 
prescriptive methods.

When we talk about agile, one of the first 
thoughts that pops up is Scrum. Hardly 
surprising, it is a very popular methodolo-
gy in Poland. In your opinion, what is the 
biggest difference between Scrum and 
DA? 

The answer to this question lies less in 
comparing Scrum to Disciplined Agile and 
more in the realization that Scrum is one 
of the many building blocks of DA. You can 
think of Disciplined Agile being built like you 
would build a brick wall. The individual bricks 
in the wall are proven methodologies and 
ways of working. Such as Scrum, SAFe, Kan-
ban, PMBOK, etc. Together, the bricks make 
up Disciplined Agile. Being comprised of so 
many different ‘bricks’ is what makes DA 
so powerful and versatile. It will likely have 
an answer to the challenge you are facing in 
your specific environment. For example, if 
your team is practicing Scrum but the work 
becomes less and less plannable because you 
deal more with production issues now, Dis-
ciplined Agile offers the option of switching 
to a more lean and continuous flow way of 
working.

Sounds great, but can anyone verify if DA 
is for their teams?

Yes absolutely. No matter your situation, 
DA is always applicable to your team. Be-
cause Disciplined Agile is built up as a brick 
wall, options will apply to your current sit-
uation and future situations when your con-
text evolves. Practicing Disciplined Agile 
comes down to keeping an open mind and 

K
l
a
u
s
 
a
n
d
 
h
i
s
 
j
o
g
g
i
n
g
 
h
o
b
b
y
,
 
F
o
t
.
 
K
l
a
u
s
’
 
a
r
c
h
i
v
e

Strefa PMI, nr 40, Marzec 2023, www.strefapmi.pl 93

http://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
http://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
http://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
https://www.projectmanagement.com/
https://www.youtube.com/@PmiOrgPlPoland_Chapter
https://www.youtube.com/@PmiOrgPlPoland_Chapter
https://www.linkedin.com/company/disciplinedagilepl/
https://www.linkedin.com/company/disciplinedagilepl/
http://www.strefapmi.pl


akcji w  czasie rzeczywistym. System ERP 
posiada też wiele funkcji pochodnych, jak 
na przykład planistyczne, prognostyczne czy 
funkcje raportowania. 

System ERP to w istocie architektura biz-
nesowa, nowoczesna 30 lat temu i o dziwo, 
mimo upływu tylu lat, nadal przewodnia 
w systemach IT dla biznesu. Z czasem szereg 
funkcji rozwinęło się i wyodrębniło w osobne 
komponenty jak na przykład CRM, czyli Cu-
stomer Relationship Management – zarzą-
dzanie relacjami z klientami, czy systemy dla 
e-handlu (e-commerce).

Czym różni się SAP od innych tego typu 
programów?

Najkrócej? SAP wyznaczył standard, jak 
dotąd niedościgniony, a inne firmy go naśla-
dują i próbują na różne sposoby „podgryzać”.

cjonalna i  nawet osoby na wysokich stano-
wiskach są skłonne do opowiadania i  wiary 
w bajki.

SAP to globalna firma IT oferująca obec-
nie wiele komponentów systemów in-
formatycznych dla biznesu. Zwyczajowo 
terminem „SAP” określa się te komponenty, 
a najczęściej „centralny” czyli system ERP, od 
angielskiego Enterprise Resource Planning, 
wcześniej ECC, czyli Enterprise Resource 
Planning Central Component, a obecnie jest 
to S/4HANA. Firma SAP jest uznawana za in-
nowatora, który pierwszy „wynalazł” system 
ERP. Wtedy, 30 lat temu, królowało przetwa-
rzanie wsadowe.

ERP – to termin jakim się te systemy skró-
towo określa. Nazwa kiedyś oznaczała nieco 
co innego, a obecnie oznacza zintegrowany 
standardowy system do przetwarzania trans-

Poprosiłem o rozmowę, ponieważ zajmuję 
się zarządzaniem zmianami w  organiza-
cjach i w ostatnim czasie kilkukrotnie by-
łem proszony o  pomoc i  konsultacje przy 
wdrożeniach systemu SAP. Lista trudno-
ści, o  których słyszałem przerażała. A  że 
o  trudnych tematach najlepiej mówić 
prostym językiem, więc zacznijmy od pod-
staw – czym jest SAP?

Zacznę może od tego, że SAP nie jest 
trudno wdrażać, są dobre metody i narzędzia 
i wystarczy tylko robić to tak, jak należy. Kło-
pot w tym, że, jak się okazuje, najtrudniej jest 
to robić właśnie tak, zgodnie ze standardami. 
Ale nie uprzedzajmy, po kolei…

Poza tym nie przesadzajmy z tymi trudno-
ściami, jest wiele znakomitych projektów, ale 
one są „ciche”. Zwracam uwagę, że specyfika 
domeny, o której mówimy jest bardzo emo-
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What the heck is wrong with SAP? 
Dlaczego tak trudno wdrażać 
SAP-a? 

Z Waldemarem Falińskim, jednym z twórców polskiej wersji systemu SAP, od ponad 
20 lat prowadzącym projekty SAP rozmawia Paweł Dudek, ekspert zarządzania 
zmianami w organizacjach
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tury polskie są częścią systemu, tylko trzeba 
się często przyzwyczaić do nowego procesu 
z nimi związanego.

Z  pewnością pamiętasz głośną historię 
LIDL-a – wdrażali SAP przez 7 lat, wydali 
przeszło pół miliarda euro i na końcu zre-
zygnowali z wdrożenia. Co poszło nie tak?

Tak, uważnie analizuję takie przypadki, moż-
na powiedzieć że to moja pasja zawodowa.

Zacznę od tego, że akurat to nie jest 
przykład niepowodzenia wdrożenia SAP, ale 
niepowodzenia jego „przerabiania” na stare. 
Czyli przykład, czym się może zakończyć ła-
manie zasad.

Wysoko postawieni przedstawiciele tej 
firmy przyznali publicznie, że zatrzymują pro-
jekt „przerabiania” SAP w celu dopasowania 
do AS-IS po wydaniu ogromnej kwoty na te 
prace. Czyli pękł budżet na coś, co było od 

liwości przetwarzania w  jednym systemie. 
Widać, że użytkownicy to docenili bo ostat-
nie lata to tysiące projektów typu Roll-Out/
Retrofit w firmach globalnych. Polega to na 
wciąganiu do jednego centralnego systemu 
rozproszonych systemów.

Zabawne jest przy tym, że zamiana lokal-
nego SAP na system scentralizowany wca-
le nie jest prostsza, a  bywa trudniejsza od 
wdrożenia SAP na przysłowiowej „zielonej 
łączce”. Lokalne oddziały muszą się dopaso-
wać do standardowego modelu firmy nazy-
wanego „Template” albo „Model Company”.

Świetnie, zatem o  czym – z  Twojej per-
spektywy – trzeba pamiętać planując 
wdrożenie SAP?

Przede wszystkim planując wdrożenie SAP 
trzeba się przygotować na zmiany, a tych nie 
dokona się próbując robić wszystko tak, jak 
dotąd. Trzeba się nastawić na odkrywanie jak 
działa SAP i porzucić zamiar, aby dostosować 
SAP do tego jak dotychczas w naszej firmie 
funkcjonowały poszczególne procesy i  dzia-
łania.

Poza tym trzeba pamiętać o  wielu rze-
czach, a w zasadzie nie pamiętać, tylko prze-
strzegać, bo są one zapisane w metodykach. 
Wystarczy tego przestrzegać plus zadbać 
o czynnik organizacyjny i ludzki i powodzenie 
pewne. 

Brałeś udział w chyba tysiącach wdrożeń. 
Co, po latach doświadczeń, jest Twoim 
zdaniem największą barierą, problemem, 
wyzwaniem dla firm, które wdrażają ten 
system?

Dokładnie to, o czym właśnie wspomnia-
łem – uporczywa próba naginania systemu 
do istniejących procesów, podczas gdy to 
system podpowiada i wskazuje, jak poszcze-
gólne procesy powinny funkcjonować. Sporo 
z wprowadzanych zmian psuje system ERP.

SAP od początku zachęca do wdrażania 
w  oparciu o  najlepsze praktyki biznesowe, 
o  standard. Oferowana obecnie metodyka 
SAP Activate nie przewiduje znanej z  po-
dejścia tradycyjnego analizy AS-IS, od razu 
zaczynamy od TO-BE. Wdrażanie SAP to in-
westycja w przyszłość, a nie archeologia.
A co ze specyfiką każdej organizacji, o tym, 
że u nas tak się wystawia faktury, tak się 
je procesuje, albo zamówienia muszą być 
składane tak i nie da się inaczej? 

No właśnie na tym polega transformacja, 
że to trzeba się nauczyć robić po nowemu. 
Rachunkowość jest wszędzie praktycznie 
taka sama, logistyka bardzo podobna, fak-

No dobrze, to zapytam inaczej – na czym 
polega jego specyfika?

Wspólny mianownik dla wszystkich ERP 
polega na tym, że wprowadzenie nowego 
modelu biznesowego wymaga zmiany w or-
ganizacji. Doskonale oddaje tą specyfikę ter-
min „Digital Transformation”. Posługując się 
tym terminem najczęściej skupiamy się na 
pierwszej części „Digital”, podczas gdy klu-
czowa jest właśnie transformacja w celu jak 
najlepszego wykorzystania nowej technolo-
gii. Transformacja, czyli zmiana.

Podobnie jak ze smartfonem – zupełnie 
nowy model „architektury” telefonu wyma-
gał od użytkowników zmiany i  nowych na-
wyków, aby wykorzystać nowe możliwości, 
które są nadal odkrywane, a  nie próbować 
zmieniać funkcji aparatu albo budzika.

Podobnie z  linią produkcyjną wprowadzo-
ną przez Forda, wcześniej była manufaktura, 
linia produkcyjna wymaga zupełnie innej or-
ganizacji pracy.

Kłopot w tym, że ludzie muszą się do niej 
dostosować. Tak jak ze smartfonem – wpro-
wadził nową jakość i trzeba się było nauczyć 
jego używania.

Co do SAP, to jest najlepszym dziś sys-
temem ERP, można powiedzieć „wszech-
stronną maszyną” do przetwarzania danych 
biznesowych. Powoduje to, że jest też naj-
bardziej rozbudowany, co niektórzy określają 
jako „ciężki”. Niesłusznie.

A czym jest SAP S/4Hana? 
To obecnie oferowana wersja systemu 

ERP – stary system ECC został przepisany, 
aby oferować maksimum korzyści z  nowej 
technologii bazy danych HANA.

To jeszcze dla niewtajemniczonych – 
HANA czyli?

O ile model ERP się nie zmienił to zaszła 
rewolucyjna zmiana w  jego „silniku” czyli 
systemie bazy danych. Wcześniej był to sys-
tem relacyjnych baz danych (RDBS). HANA 
to nowy model wykorzystujący przeniesienie 
wielkiej część przetwarzania z dysków do pa-
mięci RAM.

HANA nie działa relacyjnie – w  dużym 
skrócie działa na pionowych, bardzo uprosz-
czonych tablicach. Dla nas ważne jest, że to 
znacznie upraszcza strukturę bazy danych 
(w porównaniu do relacyjnej) i powoduje, że 
cały zbiór danych jest dużo mniejszy.

Nie chodzi tu o oszczędność miejsca, ale 
głównie o szybkość, a więc wydajność. 

Użytkowo HANA poza szybszym przetwa-
rzaniem otwiera nowe i stare zarazem moż-
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cyfrowej istotny jest „czynnik ludzki”, pi-
sał o tym już przed 20 laty Kotter, od 10 
lat w  Polsce popularyzowany jest model 
ADKAR – 5 kroków zadbania o  ludzką 
stronę zmiany. A  jak Awareness, czyli 
świadomość dlaczego się zmieniamy i  co 
się stanie jak się nie zmienimy. D – Desire, 
czyli co ja z  tego będę miał. Dopiero po 
zbudowaniu świadomości potrzeby zmia-
ny i  jej „chcenia” można zaczynać proces 
szkoleń (K jak Knowledge), upewnić się, 
że ludzie są gotowi do używania nowego 
narzędzia (A jak Ability) i dopiero ogłaszać 
go-live, uruchomienie. Mamy dane zmigro-
wane prawidłowo, ludzie znają i rozumieją 
co i  jak mają robić i w pilocie lub testach 
nam to pokazali. Ostatni krok to R jak Re-
inforcement – techniki i działania służące 
utrzymaniu wdrożonej zmiany.

Właśnie – wszystko czego potrzeba to 
trzymanie się zasad, a w szczególności tego, 
że nowego nie da się zrobić po staremu. Tak 
jak z  tego rysunku z  koniem ciągnącym sa-
mochód. Wszystkie te wymienione metodyki 
zawierają sprawdzone zasady. Metodyka SAP 
Activate jest zadeklarowana jako zgodna ze 
standardem PMI, posługuje się tą samą ter-
minologią. 

Krótko mówiąc, aby wdrożenie SAP miało 
szanse na sukces potrzebujemy 2 elementów. 
Pierwszy z  nich to polubienie konieczności 
zmiany w całej organizacji i dobrej walidacji 
wdrażanego modelu. Warto w tym celu doko-
nać i upowszechnić ocenę wartości i korzyści 
dla biznesu z wdrożenia nowego rozwiązania 
IT, co nam to da i wdrożenie OCM czy Organi-
zational Change Management – zarządzania 
zmianą na poziomie całej organizacji.

Drugi element to sprawne zarządzanie pro-
jektem zgodnie z metodyką.

Wspomniałeś, że 7 lat to zdecydowanie 
za długo, jaki zatem był najkrótszy czas 
wdrożenia SAP, o jakim słyszałeś lub w ja-
kim brałeś udział?

O  ile pamiętam około 4 miesięcy, ale to 
był klasyczny roll-out. Nowe wdrożenie, kla-
syczne New Implementation trwa tyle co 
ciąża – około 9 miesięcy. A myśląc o ewen-
tualnych „dodatkach” do systemu – rok.

Maciej Skrobisz, jeden z  uczestników na-
szych warsztatów zarządzania zmianą 
wspominał o  książce szwajcarskiego eks-
perta Norberta Wetli Successful SAP R/3 
Implementation: Practical Management 
of ERP Projects, w której mówi o przynaj-
mniej 6 latach potrzebnych do zobaczenia 

Niektóre z porażek związane są ze złym prze-
prowadzeniem Cutover. Na przykład właśnie 
widziałem informację, że zbankrutowała 
polska firma handlowa głośna kilka lat temu 
z  wdrożenia systemu SAP w  tak „krzywy” 
sposób, że sklepy były źle „zatowarowane”. 
Opublikowane objawy wskazują na źle prze-
prowadzone testy i właśnie Cutover, albo – 
co też często zaobserwowałem – zrzucanie 
na SAP winy za własne błędy.

Opowiem tu anegdotę: kiedyś odpowia-
dałem za biuro SAP we Wrocławiu. Na po-
czątku historii z  radością je wyposażaliśmy 
i  czekaliśmy na meble. Dostałem pewnego 
dnia fax z firmy, która je produkowała, że do-
stawa będzie bardzo opóźniona ponieważ… 
wdrażają SAP.

Jednak rzeczywistość jest taka, że po dru-
giej stronie są tysiące udanych projektów. 
Sukces nie jest głośny, a nawet jak jest na-
głaśniany, to zauważyłem brak wiary w  to 
jako wytwór pracy marketingu. Wolimy wie-
rzyć w złe wieści, nawet gdy z daleka zalatują 
fejkiem i czarną prasą firm próbujących zaro-
bić na straszeniu SAP-em. 

To, co nie działa przy wdrożeniach – to za-
rządzanie zmianą. Wiele projektów zawiera 
zarządzanie zmianą, ale jest ono nieskuteczne 
(na przykład tylko na slajdach dla manage-
mentu) albo oderwane od projektu wdrożenia. 
Tymczasem zmiana powinna być pochodną 
wdrażanego modelu i zachodzić wszędzie tam, 
gdzie nastąpi kontakt systemu z  użytkowni-
kiem. Decyzja o odejściu od standardu powin-
na być absolutnym wyjątkiem, a nie regułą.

Świetnie, że o  tym wspominasz. PMBOK 
Guide podpowiada, że w  transformacji 

początku skazane na porażkę. Gdyby mnie 
zapytali to może zaoszczędzili by te pienią-
dze, o ile raczyliby posłuchać [śmiech].

Trzeba jednak uważać z  takimi relacja-
mi, bo mogą one być przejawem jakiejś 
rozgrywki między dostawcą i  klientem. Na 
przykład odezwało się do mnie kilka osób 
twierdzących, że system SAP działa tam, ale 
pokracznie. Wygląda, że to niepowodzenie 
dotyczy tylko centralnego rynku czyli 
Niemiec, a wcześniej wdrożony SAP w USA 
czy Chorwacji śmiga. Być może nadal można 
znaleźć filmiki na YouTube, które to pokazują.

Jest też kilka lekcji, przede wszystkim taka, 
że żadne wdrożenie, a  już SAP z pewnością, 
nie może trwać 7 lat. Ludzie tego psychicznie 
nie wytrzymają.

Analizując i uczestnicząc we wdrożeniach 
SAP mogę powiedzieć jedno – technologia, 
system broni się i jest sprawdzony od ponad 
30 lat. Takich „wpadek” nie ma wiele, pewnie 
cichych jest nieco więcej niż głośnych, ale to 
nadal kropla w morzu udanych wdrożeń. 

Wiele jest też projektów zakończonych mi-
zernie – system został zepsuty, ale jakoś tam 
działa. Słychać narzekania, że jego utrzyma-
nie jest drogie i  co chwila są jakieś pożary. 
To tak jakby kupić samochód, poprzerabiać 
go „na szybko” w zasadniczych elementach 
i dziwić się, że się rozlatuje na zakrętach. 

Rośnie złożoność otoczenia projektów SAP, 
co powoduje, że coraz bardziej złożony i  ry-
zykowny jest sam proces wyłączenia starego 
systemu i  włączenia nowego, co nazywa-
my „Cutover”. To nie jest nigdzie dobrze opi-
sane, dlatego postanowiłem napisać o  tym 
podręcznik, w którym opisuję najpierw, jak to 
wygląda teraz i następnie, jak to robić lepiej. 
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Od ponad 20 lat pracuje jako kierownik projek-
tów SAP i w różnych rolach pochodnych, w tym 
coraz częściej w specjalności SAP Cutover Ma-
nager. SAP Cutover to jego konik i właśnie koń-
czy książkę The SAP Cutover dla wydawnictwa 
Espresso Tutorials. Przygodę z systemami SAP 
zaczął pracując 10 lat w  SAP Polska pełniąc 
funkcję dyrektora rozwoju odpowiedzialnego 
za tzw. wersję polską. Z wykształcenia inżynier 
elektronik i  doktor Nauk Ekonomicznych, ale 
obecnie pracuje raczej jako socjolog, ponieważ 
materią stwarzającą największe wyzwania są 
ludzie i organizacja pracy związana z transfor-
macją. 
Prywatnie szczęśliwy mąż i  ojciec pięciorga 
dzieciaków, majsterkowicz, mistrz selfie i  in-
struktor fitness, a konkretnie Salsation, trenin-
gu funkcjonalnego w formie tańca, niezwykle 
pożytecznego dla osób pracujących całe dnie 
przy komputerze.

Waldemar 
Faliński

jest też tak, że ten opór jest potrzebny. Lu-
dzie z natury lubią zmiany, ale takie, których 
chcą. Podejmują trud podróży aby zobaczyć 
nowe miejsca. Żenią się i wychodzą za mąż, 
choć to przecież ogromna zmiana. Kupują 
nowe smartfony, choć te poprzednie działają, 
a  każdy nowy działa nieco inaczej [śmiech]. 
W przypadku SAP jest tak samo – często są 
umęczeni niewydolnym starym systemem 
i z  radością chcą wdrażać nowy, co nie wy-
klucza, że w tym procesie zaczną pragnąć ka-
wałków starego. I tu ważna rola zarządzania 
zmianą. Jak też widać, w biznesie wielką rolę 
odgrywają emocje, trzeba zadbać o te dobre 
i to też domena zarzadzania zmianą. 

Czyli to nie z SAP-em jest coś nie tak, tyl-
ko z naszym podejściem do zmiany i żeby 
nie było tak trudno SAP-a wdrażać – mię-
dzy innymi potrzebujemy porządnego za-
rządzania zmianą w organizacji?

Właśnie tak, SAP jest najzupełniej OK, 
do wdrożenia potrzeba tylko konsekwen-
cji w  dążeniu do celu. Stare nawyki są jak 
Gwiazda Śmierci, która każdego dnia próbuje 
przeciągnąć na Złą Stronę Mocy. Jest też peł-
no złych proroków, którzy zachęcają do psu-
cia SAP pochlebiając starym nawykom, aby 
potem tryumfować „a nie mówiłem”. Trzeba 
wytrwać na drodze wdrażania zmiany. 

(rozumianego jako Information Technology). 
Ja to nazywam procesami sekwencyjnymi. 
W  najbardziej tradycyjnym ujęciu kupujemy 
coś, a potem się martwimy, jak to rozliczyć. 
W  SAP jest odwrotnie: najpierw potrzeba, 
plan i sposób rozliczenia, a zakup na końcu. 

Jeżeli przychodzi konsultant i  zaskaku-
je w  ten sposób, to już znaczy, że jest źle. 
Decyzja o  wdrożeniu jest podyktowana 
zmianą i  gdy przychodzi konsultant ta po-
trzeba zmiany powinna na niego oczekiwać 
[śmiech]. Zarządzanie zmianą zaczyna się 
przed projektem.

Wspominałeś o kilku czynnikach potrzeb-
nych w planowaniu takiej zmiany jak SAP 
w organizacji. A gdybym poprosił o powie-
dzenie tego w jednym zdaniu? 

Najważniejsze, o czym nie możemy zapo-
mnieć, to o celu i potrzebie tej zmiany, po-
tem trzeba przestrzegać metodyk i dobrych 
praktyk.

W  tytule naszej rozmowy prowokacyjnie 
napisaliśmy „co jest nie tak z  SAP”. Sły-
szałem opinie, że tak trudno go wdrożyć, 
ponieważ jest mało intuicyjny i  mało 
przyjazny dla użytkownika. Czy i jak moż-
na pomóc pracownikom, żeby pokochali 
SAP-a i zaczęli go chętnie używać?

To nieprawda, że jest mało intuicyjny 
i  mało przyjazny, o  czym świadczą milio-
ny zadowolonych użytkowników na całym 
świecie. SAP wymaga działania po nowemu, 
a  takie narzekania słychać od tych, którzy 
żyją starym. Trzeba zadbać o  to, aby to oni 
poczuli się właścicielami tej zmiany.

Sięgając do Twoich ponad 20 lat doświad-
czeń z SAP-em – kto tego systemu najczę-
ściej nie chce w firmie i dlaczego?

Różnie – nie ma tu żadnych reguł. Intry-
gujące, że często największymi zwolennikami 
stają się ich zagorzali przeciwnicy. Najtrud-
niej jest z  tymi, co przedstawiają pozę pa-
sywną, że im jest wszystko jedno. Na pewno 
wielki opór jest wśród tych, którzy zdają 
sobie sprawę, że ich hermetyczna dome-
na, w której byli cesarzami, nagle stanie się 
transparentna.

Na koniec zapytam o legendarny opór pra-
cowników przy wdrożeniu SAP-a. Możesz 
wskazać na obszary, role, funkcje w orga-
nizacjach, w  których najczęściej pojawia 
się opór przed SAP-em i dlaczego?

Potencjalnie w każdym, każdy projekt SAP 
to inaczej rozłożone nastroje – wcale nie 

efektów. Jak to wygląda w świetle Twoich 
doświadczeń?

Nasuwa się oczywiście pytanie, jak się 
definiuje „efekty”. Do tej pozycji jeszcze nie 
dotarłem, chętnie po nią sięgnę. Zazwyczaj 
pierwsze efekty wdrożenia SAP widać od 
razu po wdrożeniu, na przykład nowy proces, 
nowy model pracy. Efekty w znaczeniu korzy-
ści to przykładowo transparentność magazy-
nu i stanu produkcji. Kłopot w tym, że zaraz 
po wdrożeniu jest jeszcze sporo problemów 
i to najczęściej przyćmiewa pierwsze korzyści.

Wspomniałeś, że SAP to tak naprawdę 
zmiana, a  szczególnie zmiana procesów 
w  organizacji. Czy jeśli procesy są źle 
lub wręcz nie są zupełnie spisane, udo-
kumentowane czy – jak to się ładnie 
mówi – „zmapowane” to czy wdrożenie 
SAP pomoże?

No właśnie wdrażając system SAP tak, jak 
to proponuje firma SAP, to procesy w naszej 
firmie będą poprawnie „zmapowane” i  po-
układane jak należy. Najczęściej czynności 
typu „mapowanie procesów” są niepotrzeb-
ne, czasem mylące – nowe procesy same się 
zmapują wraz z fazami wdrożenia SAP.

Czy to oznacza, że wdrażając SAP przy-
znajemy, że nie wiemy, lub że źle prowadzi-
liśmy nasz biznes, mieliśmy swoje procesy, 
może przestarzałe, ale działające od lat, 
a  tu przychodzi konsultant i  mówi, że to 
nie tak i teraz ja, a właściwie SAP, nauczy 
was, jak powinny wyglądać procesy w logi-
styce, finansach, IT, HR czy w każdej innej 
części danego przedsiębiorstwa?

Te stare procesy były pewnie dobre, ale się 
zużyły, nie odpowiadają oczekiwaniom. Naj-
częściej są pochodne jeszcze papierowego „IT” 
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na początku zrobić research, rozpoznać oto-
czenie, dalej dobrze zaplanować, następnie 
zaimplementować i  na końcu podsumować, 
monitorując po drodze efekty, przyrosty 
i w razie potrzeby dokonać niezbędnych ko-
rekt. To jest klasyczne zarządzanie projekta-
mi. Trudność polega na tym, że o ile schemat 
jest dosyć nudny w  swojej strukturze, to 
wymaga dobrego poruszania się po wielowy-
miarowych i  rozproszonych płaszczyznach. 
Przydaje się myślenie analityczne i  szeroki 
kontekst. Na moim stanowisku umiejętność 
skutecznego zarządzania w wielu obszarach 
i  wielowątkowych tematach jednocześnie 
jest kluczowa. Sporo czerpię z wiedzy projek-
towej, ale też mam dużo pragmatyzmu w tej 
pracy – czyli nie wszystko zgodnie z meto-
dyką, zgodnie ze sztuką – nie zawsze to jest 

wadzę i nadzoruję projekty w tym obszarze. 
Rozwijamy obszar Customer Experience, 
analizujemy zachowania klientów, mierzy-
my wskaźniki, uczymy naszą firmę działać 
w imię idei: focus on customer. 

Powiedz nam, skąd u Ciebie zainteresowa-
nie zarządzaniem projektami? Czy jest ono 
przydatne na Twoim stanowisku – prze-
cież wydaje się, że centrum Twojego zain-
teresowania jest klient?

Od samego początku wszystko, czym się 
zajmowałam w  swojej karierze zawodowej, 
oparte było na budowaniu czegoś nowego 
i wdrażaniu tego w biznesowe życie – nowy 
dział, nowa strategia, nowa koncepcja, nowe 
podejście, nowy program, nowy produkt itp. 
Schemat pracy nie jest innowacyjny – trzeba 

Cześć Kasiu. Bardzo nam miło, że znala-
złaś chwilę aby odpowiedzieć na kilka py-
tań Strefy PMI. Na pewno nasi Czytelnicy 
zastanawiają się kim jesteś i czym zajmu-
jesz się na co dzień. Opowiesz coś o swojej 
karierze?

Cześć Michał! Dziękuję, Ciebie również za-
wsze dobrze zobaczyć! Kim jestem? A to jest 
dobre pytanie... To się mocno zmienia u mnie 
w  ostatnim czasie. Działam jako strateg, 
analityczka ryzyk, koordynatorka projektów, 
facylitatorka warsztatów strategicznych i in-
nowacyjnych, change managerka, trenerka 
z  zarządzania projektami. Od prawie trzech 
lat związana jestem z ALDI Polska i  kieruję 
Działem Strategii Klienta, gdzie wraz z moim 
fantastycznym zespołem przede wszystkim 
wdrażam strategię opartą na kliencie, pro-
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Czy Aldi ma to coś również 
w projektach? 

Z Katarzyną Wojnar, Customer Strategy Director w ALDI Polska, rozmawia 
Michał Barcik
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natomiast w  ALDI dodaliśmy jeszcze jedną 
literkę S (Support), która operacyjnie jest dla 
nas silnikiem napędowym przy realizacji pro-
jektów. S-ki to dla nas eksperci, specjaliści, 
którzy najlepiej znają się i  wykonają powie-
rzone im zadania w planie projektu. 

Nasze RASCI mamy podzielone na to 
procesowe, nad którym każdy z nas pracuje 
wykonując codzienne obowiązki oraz RASCI 
projektowe, które może być zupełnie inne. 
Oznacza to, że dana osoba w RASCI proce-
sowym może być R (Responsible) czy nawet 
A  (Accountable), a  w  RASCI projektowym 
ta sama osoba może być C (Consulted) czy 
S (Support). I  to niezależnie od stanowiska. 
Ważne jest, by w projektach patrzeć na kom-
petencje, ponieważ projekty wdraża się, by 
dostarczyły organizacji wartość dodaną. 

Opowiesz coś więcej o  największym 
realizowanym przez Ciebie projekcie 
lub takim, z  którego jesteś szczególnie 
dumna? Jak wiemy słowo „największy” 
czy „sukces” można definiować różnorod-
nie – więc może paradoksalnie, co było 
Twoim największym projektowym wyzwa-
niem, z którego wyciągnęłaś dobre lekcje 
na przyszłość?

To był projekt, który prowadziłam dla całej 
organizacji zaledwie kilka miesięcy po dołą-
czeniu do ALDI – moim zadaniem było prze-
konać kilka tysięcy osób, by uwierzyli w coś, 
czego wcześniej rzecz jasna nigdy nie robili-
śmy. Wyzwanie polegało na tym, że projekt 
był wielopłaszczyznowy, osadzony w obsza-
rach compliance, księgowości, IT, mediów, 
a przede wszystkim dotykał kwestii operacyj-
nych w sklepach i zespołów sprzedażowych. 

projektami, które realizujemy cyklicznie co 
kilka tygodni. Dopasowaliśmy materiały pod 
wytyczne ALDI, ale konstrukcyjnie opiera-
jąc się o  metodyki. Podzieliliśmy je na trzy 
części – teoretyczną, warsztatową – prze-
chodzącą przez wszystkie ważne i niezbędne 
elementy jak analiza ryzyk, interesariuszy, 
WBS, plan komunikacji, cykl PDCA itd., a na 
końcu narzędziową – ponieważ metodycznie 
pracujemy w JIRA. 

To szkolenie jest naszym autorskim pomy-
słem w oparciu o naszą wiedzę, doświadcze-
nie i ambicje. Dumą napawa mnie ten duet 
i to, że dzięki wspólnym szkoleniom już kilka-
dziesiąt osób w ALDI pracuje i rozumie zasady 
pracy przy projekcie. Działamy nie tylko na 
projektach, ale też na programach. W ciągu 
roku mamy wyselekcjonowanych ich kilka, 
które z punktu widzenia biznesu są kluczowe 
i realizują założenia strategiczne. 

Organizacja pracy w  strukturach macie-
rzowych jest nie lada wyzwaniem. Jakie 
kluczowe elementy jesteś w stanie wyróż-
nić? Jakie narzędzia ułatwiają Wam pracę 
na co dzień?

To prawda. Tak trywialne kwestie jak ko-
munikacja czy chęć współpracy są bardzo 
ważne w  zarządzaniu projektami. Pracując 
w zawężonych dziedzinach i specjalizacjach 
kluczowa jest otwartość na inne spojrzenie 
i inną perspektywę. Jako lider zespołu zwra-
cam uwagę, by nie bagatelizować pytań 
czy wątpliwości drugiej strony. Ważne też 
w moim odczuciu są nieszablonowe myślenie 
i determinacja. 

Wspieramy się macierzą odpowiedzialno-
ści RASCI. W treściach można znaleźć RACI, 

potrzebne i zależy od wielu czynników. Trak-
tuję to trochę jak czerpanie z otwartej szafy 
z narzędziami – korzystam z tego, co jest mi 
potrzebne w danym momencie. 

ALDI jest największym dyskonterem w Eu-
ropie, ale w Polsce wciąż jego pozycja nie 
jest aż tak znacząca jak w  zachodniej 
Europie. Czy jesteś w stanie coś zdradzić, 
jeśli chodzi o  strategie rozwojowe na ro-
dzimym rynku?

ALDI to ósma największa firma na świe-
cie z prawie 110-letnią tradycją i historią na 
rynku retail. Dlatego też patrzymy na biznes 
nie tylko z  perspektywy rynków lokalnych, 
ale także całościowo i w międzynarodowym 
wymiarze. W Polsce jesteśmy w fazie bardzo 
dynamicznego rozwoju sieci w  przeciwień-
stwie do dojrzałych rynków, gdzie ALDI ma 
silną lub dominującą pozycję – jak Niemcy, 
czy Belgia. Co do planów w Polsce, to naszą 
długofalową ambicją jest osiągnięcie tysią-
ca sklepów, co oznacza, że co rok będziemy 
otwierać kilkadziesiąt sklepów. To założe-
nie przy wzroście organicznym i  oczywiście 
może się zmienić przy ewentualnej akwizycji. 
Dzisiaj posiadamy dwa centra dystrybucyjne, 
ale automatycznie przy rosnącej liczbie skle-
pów i to się zmieni. 

Całość jest spięta prostym, ale skutecz-
nym działaniem. Naszym celem jest sprawiać, 
aby zakupy były tak proste, jak to tylko moż-
liwe – wszędzie i dla każdego. To maksyma, 
którą z  konsekwencją realizujemy nie tylko 
w  sklepach – koncentrując się na kliencie 
i  jego potrzebach, oczekiwaniach, ale rów-
nież w naszym daily business, w codziennej 
pracy operacyjnej. 

Czy jesteś w stanie opowiedzieć coś wię-
cej o  tym, w  jaki sposób poukładaliście 
obszar zarządzania projektami w ALDI na 
poziomie globalnym i lokalnym?

W  Polsce w  naszych strukturach mamy 
dział zajmujący się projektami. To jest lu-
strzane odbicie struktury, jaka jest w centrali. 
Natomiast tutaj, w Katowicach staramy się 
wdrażać pracowników z innych departamen-
tów w pracę opartą o metodyki zarządzania 
projektami. To ważne, by każdy na swoim po-
ziomie wiedział i  potrafił prowadzić projekt 
z sukcesem. 

Dlatego razem z  Dawidem, liderem ze-
społu zarządzania projektami, stworzyliśmy 
wspólnie taki duet, gdzie budujemy w ALDI 
świadomość projektową na wszystkich 
stanowiskach, we wszystkich departamen-
tach. Stworzyliśmy szkolenie z  zarządzania 

Katarzyna Wojnar (pierwsza z prawej) bierze udział w panelu dyskusyjnym podczas 
konferencji Retail Challenge. Fot. Archiwum Katarzyny Wojnar
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Customer Strategy Director w ALDI. Manager-
ka z  ponad 15-letnim doświadczeniem w  ob-
szarach Strategii Klienta, Customer/ Trade 
Marketingu, Komunikacji, Zarządzania Projek-
tami, rozwijaniu nowych kanałów sprzedaży. 
Obecnie związana z Grupą ALDI Nord oddział 
Polska, prowadząc dział Customer Strategy. 
Swoje kompetencje w  budowaniu koncepcji 
strategicznych wykorzystuje realizując szereg 
inicjatyw na arenie lokalnej oraz międzynaro-
dowej. W biznesie stawia na partnerstwo w re-
lacjach oraz silny focus na realizację celów.

Katarzyna 
Wojnar

nieco więcej zdradzić, w  jaki sposób po-
budzacie swoich pracowników do myślenia 
innowacyjnego i  myślenia rozwiązaniami 
przyszłości?

Uśmiecham się, ponieważ znowu, trochę 
chłodno podchodzę do agile, z  całym sza-
cunkiem i  sympatią do tego podejścia. Tro-
chę z tego powodu, że działać agile’owo nie 
oznacza działać według jakiejś listy – to taka 
trochę mistrzowska dyscyplina skorelowana 
z  predyspozycjami, trochę jak osobowość. 
Albo to masz, albo nie, a  praktyka będzie 
długa. 

Dodałabym do tej listy myślenie krytyczne, 
które polega na przyjmowaniu wersji drugiej 
strony, ale nie bezkrytyczne zgadzanie się 
z nią. Wbrew temu, co powszechnie się uwa-
ża, myślenie krytyczne nie oznacza doszuki-
wania się słabości. 

Istotą myślenia krytycznego jest stawianie 
pytań w stylu: „co to znaczy?”, „co masz na 
myśli”, „jakie skutki należy założyć?”, „a jeśli 
jest inaczej?”. Dzięki myśleniu krytycznemu 
zyskujemy efektywniejszy proces decyzyjny, 
precyzyjniejszą komunikację, krótsze i  efek-
tywniejsze spotkania, ale też skuteczniejsze 
negocjacje i  narzędzia do pracy. I, co fajne, 
każdy może się go nauczyć, a co istotne my-
ślenie krytyczne jest obecnie na podium kom-
petencji poszukiwanych na rynku pracy. Wraz 
z rozwojem sztucznej inteligencji (ChatGPT) 
umiejętność krytycznego myślenia, weryfika-
cja źródeł informacji stają się podstawą. Już 
dzisiaj. To nie jest kompetencja przyszłości. 

Kasiu, bardzo dziękuję w  imieniu Czytel-
ników Strefy PMI za inspirujący wywiad. 
Powodzenia!

Dziękuję! Pozdrawiam ciepło wszystkich 
czytelników. 

podwyżek, dobrego wyboru. Prostota ma jed-
noznaczne skojarzenie z czymś przyjemnym, 
a zatem doświadczenia zakupowe w handlu 
powinny być pozytywne. 

Głośno ostatnio o  cyfrowej transformacji, 
konieczności digitalizowania firm. Jak to 
wygląda w branży spożywczej, czy to w ogó-
le realne? Zmierzacie w tym kierunku?

Ja podchodzę do tego bardziej na chłod-
no, mimo, że rzeczywiście cyfrowa transfor-
macja stała się dzięki covid silnym ruchem. 
Upatruję przyczynę w  dostępie do danych 
i  szerszego spojrzenia dla firm, które do tej 
pory stawiały na tradycyjne zarządzanie da-
nymi, a nie cyfrowe. Takich firm wbrew pozo-
rom jest całkiem sporo, więc już sama masa 
spowodowała modę na cyfryzację. 

W ALDI nie może być inaczej – strategia 
klienta przede wszystkim powinna opierać 
się na danych, by podejmować właściwe 
decyzje. Dotykamy takich obszarów jak 
segmentacja klienta, zachowania i  zwycza-
je zakupowe, misje. Rozkładamy zakupy na 
czynniki pierwsze. Jest wiele wskaźników, 
które pomagają w  analizach: CSAT, NPS, 
ROAS itd. 

Cyfryzacja jest też o tyle istotna, ponieważ 
obejmuje integrację technologii z  rozwiąza-
niami cyfrowymi w  każdym obszarze dzia-
łalności. To zmiana kultury organizacyjnej, 
zmiana mindsetu, zmiana nawyków. Idziemy 
w tym kierunku, bo jak wspomniałam budu-
jemy obszar Customer Experience. 

Bardzo istotny w dzisiejszych czasach jest 
agile mindset, myślenie kreatywne i  sze-
roko rozumiane innowacje. Czy możesz 

Stale powtarzam, że zarządzanie w  projek-
tach jest jak pajęczyna – gdy zrywa się jedna 
nić w tej pajęczynie – zrywają się całe łańcu-
chy, ponieważ w projektach jesteśmy współ-
zależni. Przy tym projekcie istniało ryzyko, że 
nie uruchomimy działań dla klienta, ponie-
waż przyszła kolejna fala covid, a inwestycja 
już została uruchomiona, więc mogliśmy po-
nieść straty. 

Utwierdziłam się w  przekonaniu, że do-
brze przygotowany projekt w  fazie inicjacji 
z rzetelną analizą ryzyk pozwala na uniknię-
cie sporych kłopotów. Ale też transparentna 
i partnerska współpraca ze Sponsorem moc-
no ułatwia pracę. Ja taką miałam!

Wiem z artykułów branżowych, że można 
Cię spotkać na największych konferen-
cjach rynku spożywczego w Polsce. Jakie 
trendy będą panowały na rynku FMCG? 
W jaki sposób główni gracze będą zabiegali 
o uwagę konsumenta/nabywcy?

Z punktu widzenia biznesu oraz z perspek-
tywy konsumenckiej z  pewnością umacnia 
się trend koncentracji na kliencie. Dzisiaj 
szczególnie w sytuacji, gdy konsument musi 
wybierać między tym co musi, a  tym co 
chciałby, widzę istotność wsłuchiwania się 
w głos klienta. Jestem przekonana, że będzie 
to walka na korzyści dla klientów – korzyść 
z oszczędzania, korzyść z ułatwiania, korzyść 
z  upraszczania itd. Ale też dostrzegam, że 
umacnia się trend związany z dbaniem o klien-
ta, troszczeniem się, by codzienne zakupy sta-
ły się przyjemnością, a nie obowiązkiem. 

Prostota jest jednoznaczną odpowiedzią 
na skomplikowane życie konsumentów, 
którzy codziennie mierzą się z  wyzwaniami 

Warsztaty strategiczne w Aldi. Fot. Archiwum Katarzyny Wojnar
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i  zapomniałam, zobaczyłam i  zapamię-
tałam, zrobiłam i  zrozumiałam”. Czy mo-
żesz powiedzieć coś więcej na ten temat 
oraz jak fundacja wykorzystuje to motto 
w swojej działalności? 

Natalia: Tak, sentencja Konfucjusza jest 
w  DNA My Future. Propagujemy uczenie 
się poprzez doświadczenie, więc staramy 
się wykorzystywać to hasło w  każdym pro-
jekcie. Jeśli mieliśmy jakiś przedmiot, na 
przykład strategię marketingową, to zawsze 
staraliśmy się omawiać ją na przykładzie 
przedsiębiorstwa, dzięki czemu mogliśmy 
wykorzystać nabytą w  teorii wiedzę. W  My 
Future wykorzystujemy to w  podobny spo-
sób, przeprowadzając np. case study dla 
uczniów z  liceum. Kolejnym aspektem jest 
rozwój poprzez praktykę kompetencji mięk-
kich, o których zdecydowanie za mało mówi 
się w szkole. Karolina i Kinga, wolontariuszki 
Fundacji które, zaprosiłyśmy do naszego wy-
wiadu, są już teraz studentkami. Na początku 

cając do studiów, dostałam się na uczelnię 
do Kopenhagi. To był strzał w dziesiątkę i tak 
naprawdę główna inspiracja do założenia 
My Future. Studia w Danii były bardzo prak-
tyczne, zdecydowanie stawiały na uczenie 
się poprzez praktykę dzięki tzw. case study. 
Po licencjacie dostałam pracę w  L’Oreal, 
a pracując tam niecałe trzy lata na polskim 
i  duńskim rynku, wykorzystywałam wiedzę 
ze studiów w  swojej roli, w  późniejszym 
czasie zostałam poproszona przez swojego 
byłego wykładowcę z duńskiej uczelni o zo-
stanie tzw. współnauczycielem. Zaczęłam 
zdawać sobie sprawę, że problem skupiania 
się jedynie na teorii istniał i istnieje nadal. To 
w połączeniu z poznaniem duńskiego syste-
mu edukacji i doświadczeniem było bodźcem 
do założenia MyFuture, której celem będzie 
pokrycie luki pomiędzy edukacją a karierą. 

Na stronie fundacji widnieje hasło, które 
bardzo mnie zaintrygowało: „Usłyszałam 

Jak to się stało, że pojawił się pomysł na 
założenie fundacji? Czy było to związane 
z etapem w życiu, na którym się wówczas 
znajdowałaś, czy też był to inny bodziec? 

Natalia: Mając 16 lat, bardzo intensywnie 
myślałam o tym, co chcę robić w przyszłości. 
Wiedziałam na pewno, że chcę dużo podró-
żować, poznawać inne kultury, mieć kontakt 
z  ludźmi i wpływ na świat. Pomyślałam, że 
jeśli chcę pracować na międzynarodowych 
rynkach, to studia za granicą będą świetnym 
rozwiązaniem. Kiedy kończyłam liceum, był 
rok 2009, studia za granicą nie były tak po-
pularne, nie do końca świadomie wybrałam 
Danię, choć jedyne co wiedziałam, to że jest 
tam zimno, stolicą jest Kopenhaga – a studia 
są darmowe. Przypadkowo wybrałam kieru-
nek marketing i  zarządzanie. Gdyby wtedy 
ktoś zapytał mnie, jak wygląda dzień pracy 
marketing menadżera – moje wyobrażenie 
byłoby bliższe filmowi Diabeł ubiera się u Pra-
dy niż faktycznej pracy takiej osoby. Ale wra-

Karolina Chojnacka, wolontariuszka Fundacji.
Fot. Archiwum Karoliny Chojnackiej

Wizyta polskiej młodzieży w duńskiej firmie 
True Gum w Kopenhadze.
Fot. Archiwum Fundacji My Future

Szkolenie dla wolontariuszy w Portugalii.
Fot. Archiwum Fundacji My Future

Rób to, co kochasz, a nie 
przepracujesz ani jednego dnia 

Wywiad z Natalią Różańską, prezeską Fundacji My Future przeprowadzony przez 
Agnieszkę Dombrowską. W rozmowie wzięły udział również Karolina Chojnacka oraz 
Kinga Piaseczna – wolontariuszki Fundacji.
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często „lekarz wysłuchuje pacjenta, jest 
miły” – czyli umiejętność aktywnego słucha-
nia. Dlatego uważam, że kompetencje należy 
rozwijać dwutorowo. 

Jeszcze kilka lat temu decydowano się na 
studia wyższe takie jak zarządzanie, eko-
nomia, psychologia, obecnie obserwujemy 
wybór techników lub szkół zawodowych, 
a  z  dostępnych badań wynika, że 80% 
przypadków to decyzje podejmowane nie-
świadomie. Jak według Ciebie powinien 
przebiegać proces kierowania i kreowania 
swojej kariery, aby nie była ona dziełem 
przypadku?

Natalia: To bardzo trudne pytanie. Według 
mnie nie ma jednego przepisu, składa się 
na to wiele czynników – finanse, otoczenie, 
miejsce zamieszkania, nasze podejście. Jeśli 
miałabym dać „uniwersalną” odpowiedź na 
pytanie, jak powinien przebiegać proces kie-
rowania i kreowania swojej kariery – to przede 
wszystkim poświęcenie czasu na refleksję co 
jest dla nas w  życiu najważniejsze: zarobki, 
wpływ na pozytywną zmianę na świecie, sta-
bilizacja, work-life balance czy jeszcze coś in-
nego. A kolejnym krokiem jest proaktywność 
w poszukiwaniu rozwoju – według mnie jed-
na z najważniejszych kompetencji. Warto też 
być otwartym na gap year, który można prze-
znaczyć na naukę języka. Takie próby w wie-
ku 15-16 lat należy traktować jako integralną 
część poszukiwania swojej drogi. Jako pre-
zeska My Future jestem tego przykładem – 
zaczynałam od pracy kelnerki, rozdawałam 
też ulotki, pomimo studiów marketingowych 
i  świetnego doświadczenia zawodowego 
w tej branży, swój czas poświęcam edukacji 
i czuje się w tym bardzo spełniona, ale wciąż 

osób poleci do Portugalii by rozwijać swoje 
umiejętności miękkie przez sport. Mamy też 
stały projekt fundacji: Plan Your Future, w ra-
mach którego uczeń, nauczyciel lub dyrektor 
może zaprosić fundację z profesjonalistą do 
swojej szkoły. Taki profesjonalista opowiada 
o swoim zawodzie, angażując uczniów. W ra-
mach tego projektu prowadzimy też warsz-
taty pisania CV, rozmowy rekrutacyjnej itp. 
Fundacja My Future to nie doradca zawodo-
wy ale miejsce, w którym można zrozumieć, 
jak ważne jest uczenie się przez całe życie. 
To, że Kinga i Karolina dzisiaj studiują dany 
kierunek, nie znaczy, że za 5 lat ich ścieżki 
kariery się nie zmienią. Świat dynamicznie się 
rozwija i  zawody, które teraz istnieją, mogą 
już nie istnieć za 10 lat. To pokazuje, jak waż-
na jest kolejna umiejętność miękka: adapta-
cja do zmiany. W projektach fundacji nie tylko 
poznajemy profesjonalistów, którzy mogą 
być dla nas inspiracją, ale także udoskona-
lamy kompetencje, które przydadzą nam się 
w każdym zawodzie.

Karolina: Byłam w  liceum, kiedy dowie-
działam się o  fundacji i  warsztatach FEP. 
Byłam na takim etapie swojego życia, że 
nie wiedziałam kim chcę być, na jakie stu-
dia chcę iść i warsztaty dały taką możliwość. 
Zdałam sobie sprawę, jak ważne są umiejęt-
ności miękkie i jak można je rozwijać. Warsz-
taty, w  których wzięłam udział, pokazują 
rynek pracy z  różnej perspektywy, nie tylko 
ze strony jednej profesji – mają podejście ho-
listyczne. W fundacji staramy się pokazać nie 
jeden kierunek, ale całe spektrum możliwości.

Wkraczamy na teren kompetencji. Dużo 
się o  nich mówi ostatnimi czasy, które 
z  nich mają czy będą miały przewagę: 
miękkie czy twarde? 

Natalia: Zarówno kompetencje miękkie, 
jak i twarde są ważne. Rynek pracy, badania 
przeprowadzone z  menadżerami czy kadrą 
rekrutującą pokazują, że często zaczynając 
pracę, większą uwagę zwraca się na umie-
jętności miękkie kandydata. To czy umiejęt-
ności miękkie (i jakie) czy twarde będą miały 
przewagę, jest według mnie bardzo zależne 
od zawodu. Patrząc przykładowo na zawód 
lekarza, bez umiejętności twardych, typu: 
jak operować, studiów, które potwierdzają 
wiedzę, wykonywanie zawodu nie jest możli-
we. Więc w tym zawodzie są one ważniejsze, 
ale umiejętności miękkie są tak samo ważne, 
takie jak na przykład empatia, komunikacja 
z  pacjentem, cierpliwość, które mogą zade-
cydować o sukcesie w tym zawodzie. Patrząc 
na forum znany-lekarz w  opiniach widzimy 

prezentacja przed publicznością była dla nich 
czymś nowym, ale poprzez współorganizację 
projektów fundacji zdecydowanie udoskona-
liły tę umiejętność. Grupą docelową My Fu-
ture są uczniowie liceum, technikum. W My 
Future uczestnicy projektów spotykają się 
z profesjonalistami, prezentują przed publicz-
nością, rozwijają kreatywność, rozwiązując 
case study, prowadzone nie tylko w  języku 
polskim, ale również w  języku angielskim, 
co często jest pierwszym doświadczeniem 
prezentacji w obcym języku. Jeśli pokaże się 
młodzieży zaufanie, wsparcie i  fakt, że naj-
bardziej zależy nam na ich rozwoju – efekty 
są fenomenalne. 

Karolina: Potwierdzam wykorzystanie po-
dejścia „nauka przez doświadczenie” w  fun-
dacji. Przykładem jest nasze szkolenie Do 
More of What Matters w  Kopenhadze. Jako 
grupa 10 wolontariuszy polecieliśmy na 
szkolenie związane z  przedsiębiorczością 
społeczną, a umiejętności które zdobyłyśmy, 
musieliśmy wykorzystać podczas organizacji 
warsztatów FEP w Polsce.

Jak w takim razie wygląda proces przepro-
wadzania tych wszystkich młodych osób 
czy grup, które się do Was zgłaszają? Czy 
każdy, kto znajduje się na rozdrożu swoich 
życiowych wyborów, znajdzie u Was pod-
powiedź, otrzyma pomoc co do dalszego 
rozwoju? 

Natalia: Rekrutacje prowadzimy w  za-
leżności od realizowanego w  danym czasie 
projektu – każdy z  nich ma określoną gru-
pę docelową i  ramy czasowe. Na przykład 
warsztaty FEP, na które rekrutacja odbywa 
się raz do roku i  mogą w  niej wziąć udział 
uczniowie liceów i  techników z całej Polski. 
Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu 
Active Development – w ramach którego 10 

Kinga Piaseczna, wolontariuszka Fundacji.
Fot. Archiwum Kingi Piasecznej

Natalia Różańska.
Fot. Archiwum Natalii Różańskiej
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Prezeska i  pomysłodawczyni fundacji My Fu-
ture, której główną misją jest pokrycie luki 
jaka istnieje między światem edukacji i karie-
ry (www.my-future.info). Natalia ukończyła 
studia magisterskie na kierunku Global Ma-
nagement and Innovation na Aalborg Univer-
sity w Kopenhadze. Przed założeniem fundacji 
pracowała w firmie L'Oreal, Europejskiej Izbie 
Handlowej w Malezji, butikowej firmie konsul-
tingowe w Kopenhadze.

Natalia 
Różańska

wydawać się już takie fajne. Ja na przykład 
zawsze marzyłam o  tym, by praca dawała 
mi możliwość podróżowania. W  fundacji co 
chwilę biorę udział w  międzynarodowych 
spotkaniach. Jednak po czasie widzę się też 
minusy takiego trybu życia – o wiele ciężej 
jest z  rutynami, z  prowadzeniem zdrowego 
trybu życia – i  był okres, kiedy tęskniło mi 
się za stabilizacją. Trawa zawsze wydaje się 
bardziej zielona po drugiej stronie, a  gorsze 
dni zdarzają się każdemu, nawet tym którzy 
kochają swoją pracę. 

Karolina: Zgodzę się z Natalią, też chcia-
łabym, aby moja praca dawała mi spełnienie 
i poczucie ogólnej satysfakcji. Trzeba też pa-
miętać, że poza pracą są też inne dodatkowe 
działania, które mogą dać nam satysfakcję 
i poczucie spełnienia, na przykład zaangażo-
wanie się w wolontariat czy koła naukowe.

Jaka jest największa wartość dodana 
z pracy w fundacji? 

Karolina: Zdecydowanie budowanie sieci 
kontaktów i możliwość nawiązywania relacji 
międzyludzkich, rozwój umiejętności – to 
jest niesamowicie ważne przy planowaniu 
swojej kariery.

Na koniec pytanie do Ciebie, Natalio, jeśli 
miałabyś przekazać młodym ludziom, któ-
rzy zaczynają swoją przygodę z  planowa-
niem kariery i wyborem zawodu jakąś jedną 
radę, mądrość, lekcję, jak brzmiałby taki 
przekaz? 

Natalia: Trudne pytanie, bo każdy z  nas 
jest inny. Ale moja rada brzmiałaby: „Proak-
tywnie szukaj możliwości rozwoju. Jeżeli 
upadniesz, podnieś się, koronę z  powrotem 
na głowę i próbuj jeszcze raz, nie zrażaj się 
błędami i  porażkami, ale wyciągaj z  nich 
wnioski”. 

Młodzi ludzie obecnie coraz częściej mają 
problem z organizacją czasu pracy. Jesteś 
Natalio project managerem, głową fun-
dacji, to wymaga ogromnego wysiłku, po-
wiedz proszę, czy masz na to jakiś sposób, 
codzienne nawyki czy rutynę? 

Natalia: Polecałabym książkę Atomic 
habits autorstwa Jamesa Cleara, która 
w bardzo ciekawy sposób pokazuje nam jak 
organizować czas i nawyki. Warto też korzy-
stać z technologii, która pomaga nam w efek-
tywnym zarządzaniu naszym czasem, nam 
pomaga Trello, gdzie monitorujemy bieżące 
zadania. Gdyby nie kalendarz Google, jestem 
pewna, że moje dni nie byłyby takie efektyw-
ne. Jeśli chodzi o moje nawyki i rutynę – to 
staram się co tydzień, w niedzielę wieczorem, 
przed rozpoczęciem nowego tygodnia przej-
rzeć swój kalendarz na kolejny tydzień, tak 
aby móc przeznaczyć część czasu rodzinie 
i przyjaciołom.

Zostając w  kwestii zarządzania fundacją, 
jaka jest Twoja główna rola jako prezeski 
Fundacji? 

Wyznaczam kierunek dalszych działań, 
tworzę koncepcje projektów, ale także ak-
tywnie angażuję się w  operacyjne działania 
fundacji. Mam kontakt z  przedsiębiorcami, 
firmami, które wspierają działania fundacji. 
Fundacja liczy 10 osób i  ma bardzo płaską 
hierarchię. Moją rolą jest też wysłuchanie 
pomysłów wolontariuszy, bo to oni lepiej 
wiedzą, jakie są wyzwania młodzieży. Staram 
się, żeby pomysły wolontariuszy przerodziły 
się w realne projekty.

Jakie oferty z  Waszej bazy są najczęściej 
uruchamiane? 

Natalia: Stałym projektem jest już wcze-
śniej wspomniany projekt Plan Your Futu-
re – spotkania z profesjonalistami z różnych 
branży oraz warsztaty, przykładowo jak na-
pisać CV, jak przygotować się na rozmowę 
kwalifikacyjną. Są też projekty realizowane 
cyklicznie, na przykład mobilność, do której 
rekrutujemy 40 uczestników raz w roku. Jest 
to też zależne od funduszy zewnętrznych, 
które pozyskujemy.

Odnosząc się do Twojej wypowiedzi, czy 
rzeczywiście możliwym jest, aby „kochać 
to, co się robi”? 

Natalia: Uważam, że należy szukać pracy, 
która będzie sprawiała, że mamy satysfakcję 
i będziemy „kochać” to, co robimy. Ale trzeba 
też pamiętać, że nawet to, co kiedyś wyda-
wało się pracą marzeń, po czasie może nie 

stawiam na swój rozwój, bo jest jeszcze tyle 
rzeczy których nie wiem. 

Karolina: Ważny jest też kontakt z  oto-
czeniem, z  przyjaciółmi, którzy z  innej per-
spektywy mogą spojrzeć na nasze mocne 
strony, których my w ogóle nie zauważamy. 
Perspektywa ma znaczenie. 

Obecnie najstarsi z  pokolenia Z  dopiero 
wchodzą na rynek pracy, a jest to pokole-
nie wychowane niejako na technologii, co 
z pewnością przekłada się na ich życie pry-
watne i zawodowe. Czy coś szczególnego 
jest zauważalne w ich podejściu do kształ-
towania swojej ścieżki kariery? 

Kinga: Myślę, że to pokolenie jest bardziej 
otwarte na zmiany i  coraz częściej wcielają 
zasadę „jak mi się nie uda, to spróbuję w inny 
sposób”. Odchodzą od trendu trzymania się 
jednej pracy przez całe życie. Są świadomi, 
że ich predyspozycje zawodowe też mogą się 
zmienić. 

Karolina: Pokolenie Z cechuje się elastycz-
nością, inaczej podchodzą do pracy niż nasi 
rodzice, dla których praca była najistotniej-
szą kwestią w życiu. My raczej mamy podej-
ście „spróbuję w tej dziedzinie, a jak mi się nie 
uda, to zmienię to”. Uważam, że w pewien 
sposób osobom z tego pokolenia jest łatwiej. 

Natalia: Nawiązując do tego co powie-
działy Kinga i  Karolina – adaptacja do no-
wego środowiska u takich osób jest szybsza, 
widzą oni całe spektrum możliwości w  nie-
ograniczonej technologii, z  którą obcują na 
co dzień. Ale według mnie są też negatywne 
skutki technologii i  potrzeby stałej gotowo-
ści na zmianę. Wielu osobom brakuje inte-
rakcji międzyludzkiej, a w morzu możliwości 
czują się zagubieni i często odczuwają FOMO, 
czyli fear of missing out, co po polsku ozna-
cza lęk przed wypadnięciem z obiegu, strach 
że coś nas omija. Żadne pokolenie do tej pory 
nie doświadczyło tak dużej możliwości pracy 
zdalnej. Z jednej strony słyszą: „idź na studia”, 
a z drugiej widzą, że można dobrze zarabiać 
na mediach społecznościowych. Technolo-
gia, zabrała też młodzieży beztroskie dzie-
ciństwo – poza wiadomościami o  wojnie, 
o  COVID, o  inflacji, którymi młodzież jest 
bombardowana na mediach społecznościo-
wych, jest też presja społeczna tego na jakie 
wakacje nas stać, skoro znajomi dodają ko-
lejne zdjęcia z Bali, tego jak wyglądamy, jak 
widzimy nieskazitelną skórę influencerów. 
Dlatego jeszcze raz wrócę do umiejętności 
miękkich, a kolejną z nich jest krytyczne my-
ślenie – jeśli rozwiniemy tą umiejętność – ła-
twiej jest nam poradzić sobie z FOMO.
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It’s time for a revolution
17. Międzynarodowy Kongres PMI PC 
Fotorelacja
Flagowe wydarzenie PMI PC po trzyletniej przerwie 
wróciło do formuły stacjonarnej. W  dniach 21-22 li-
stopada 2022 spotkaliśmy się w  hotelu Sheraton 
w Warszawie, aby wspólnie się inspirować, uczyć od 

siebie i w końcu móc porozmawiać twarzą w  twarz 
w kuluarach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dwóch 
dni wypełnionych prelekcjami i warsztatami!

Opracowała: Renata Puszkiel
Zdjęcia: Piotr Kała

W rejestracji od rana ręce pełne roboty i... pakietów powitalnych
Małgorzata Kusyk dawała wskazówki, jak wzmac-
niać osobistą rezyliencję

Adam Michalczyk w wystąpieniu o zwinnych transformacjach 

Cele SMART i OKR przybliżył Marcin Orocz

Strefa PMI była dumnym Patronem Medialnym wy-
darzenia W przerwach networkingowi nie było końca

Nagrodą główną w konkursie organizo-
wanym przez Hadrone, Złotego Sponsora 
PMI PC, była jazda bolidem

Radosław Czahajda zachęcał publiczność do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami 
odnośnie Agile Mindset 

Roman Reznikov, Prezes PMI Ukraine, opowiadał o zachowaniu ciągło-
ści biznesowej podczas wojny

Eloïse le Vot podzieliła się swo-
im doświadczeniem w budowa-
niu biznesu opartego na pasji 
do przyrody

Kongres tradycyjnie zainauguro-
wał Tomasz Grochowski, Prezes 
PMI PC
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Prowadzący – Patryk Szlęk z wrocławskiego Oddziału PMI PC, w 2023 r. wciela się 
w rolę project managera kolejnej edycji Kongresu

Ryszard Kołodziej przedstawia polskie tłuma-
czenie 7 edycji PMBOK® Guide. W przerwach 
uczestnicy mogli nabyć Przewodnik na spe-
cjalnym stoisku

Magdalena Baran przeprowadziła uczestników warsztatu 
przez meandry zwinnego planowania

Martyna Krawczyk odkryła przed uczestnikami 
warsztatu techniki improwizacji

Gabriel Sznajder tłumaczy uczestnikom zasady warsztatu o dobrych praktykach 
współpracy z interesariuszami i sponsorem

Karolina Rucińska przedstawiła studium przypadku projektu NPD 
(New Product Development) Joanna Mosur – współcześnie o networkingu

Magdalena Sobantka, liderka Obszaru NGO w PMI PC, zaprosiła do panelu dyskusyj-
nego przedstawicieli organizacji pozarządowych

Na warsztacie prowadzonym przez Dariusza Ciechana i Jerzego Stawickiego, można 
było spróbować swoich sił w grze symulacyjnej TeamFlow

Goście panelu moderowanego przez Remigiusza Orzechowskiego, dzielili 
się spojrzeniem na temat roli PMO w budowaniu wartości organizacji

Wojciech Dymowski, lider Culture Teamu w PMI PC, dzielił 
się praktycznymi przykładami na wartości w projekcie i bu-
dowanie kultury organizacyjnej

Jerzy Łuczak opowiadał o sta-
tusach programowych w za-
rządzaniu projektami w firmie 
POSTDATA, która była Platy-
nowym Sponsorem wydarzenia



wymieniali w  ankiecie ewaluacyjnej zmianę 
perspektywy jako największą wartość.

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret suk-
cesu, to jest to umiejętność przyj-
mowania cudzego punktu widzenia 
i patrzenia z tej perspektywy z rów-
ną łatwością, jak z własnej. 

– Henry Ford

Najlepsi eksperci w zasięgu
Jak w  każdym środowisku, my także mamy 
ludzi o  znanych nazwiskach. Udział w  pro-
gramie to świetna okazja, aby poznać ich oso-
biście i pozostać w kontakcie. Wielu mentee 
podkreśla, iż oprócz wiedzy czy innego spoj-
rzenia na swoje cele, zbudowana relacja jest 
ogromną wartością. Bywa, że rodzą się dłu-
goletnie przyjaźnie, nie tylko na polu profesjo-
nalnym. Udział w naszym programie to szansa 
na networking na najwyższym poziomie.

Większa pewność siebie
Tak, to także możesz zyskać dzięki relacji 
z  mentorem. W  bezpiecznych warunkach, 
rozmawiając z  doświadczonym i  życzliwym 
człowiekiem, możesz zweryfikować swoje 
pomysły. Benefity są na kilku poziomach: 
przygotowanie do prezentacji daje przestrzeń 
na dobre przemyślenie tego, co chcesz przed-
stawić i  dopracowanie konceptu. Reakcja 

też będzie niższa. Mówi się, że „w  pracy nie 
musimy się lubić, wystarczy jak się szanujemy”. 
W  relacji mentoringowej sam szacunek (dla 
wiedzy i osiągnięć) może nie wystarczyć. Za-
tem, Drogi Mentee, zastanów się już na pierw-
szym spotkaniu, czy to, co mówi Twój mentor 
przyjmujesz z otwartą głową, bo tylko wtedy 
te spotkania będą dla Ciebie wartościowe.

Co zrobić, jeśli pierwsze spotkanie było 
mniejszym lub większym rozczarowaniem? 
Rozważyć, z  czego to wynika. Może warto 
ustalić inną porę albo zaproponować inną 
formułę spotkania. Czasami drobna zmiana 
czyni wielką różnicę.
A może warto zmienić swoje cele? Rozwój to 
nie tylko stawanie się mistrzem w swojej dzie-
dzinie, ale także poznawanie nowych obszarów. 
Ważne, aby to robić w atmosferze bezpieczeń-
stwa i dobrym towarzystwie. A  jeśli tego nie 
czujecie, to jeszcze raz przemyślcie kontynu-
owanie relacji – udział w programie ma doda-
wać skrzydeł, a nie kamieni w kieszeniach.

Zmiana perspektywy
Elastyczne podejście do własnych założeń 
to ogromny atut we współczesnej rzeczy-
wistości. Odkrycie, że spojrzenie na problem 
z  innej perspektywy może go całkowicie 
zredefiniować, to bardzo często efekt men-
toringu, którego doświadcza mentee w dobrej 
relacji. Uczestnicy naszego programu często 

Za nami V Edycja Programu Mentoringo-
wego PMI PC. Niniejszy artykuł to garść 
subiektywnych obserwacji PM-a, ale 
i  mentorki we wcześniejszych edycjach. 
Powinno być ciekawe zwłaszcza dla tych, 
którzy rozważają, czy warto. Odpowiem 
krótko: warto! A  jeśli jesteście ciekawi, 
dlaczego – to zapraszam.

Korzyści z udziału 
w programie dla Mentees

O  benefitach dla mentees, które niesie ze 
sobą praca z  mentorem, napisano wiele. 
Poza oczywistymi celami, takimi jak rozwój 
pod okiem doświadczonego eksperta danej 
dziedziny, warto wspomnieć o innych aspek-
tach, o których się nie mówi zbyt często. A są 
równie istotne.

Nauka elastyczności
W  naszym programie to mentee wskazuje, 
z kim chciałby pracować. Podstawowym źró-
dłem wiedzy o mentorach są ich biogramy na 
stronie projektu i częstokroć jedynym. Dlatego 
początek relacji to pierwsza weryfikacja wy-
obrażeń, zarówno pod względem merytorycz-
nym jak i „chemii” po obu stronach. I bywa, że 
tej chemii nie czujecie; warto wtedy dobrze się 
zastanowić nad kontynuacją. Nie będzie łatwo 
i z dużym prawdopodobieństwem skuteczność 
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Trener biznesu, project manager i wykładowca. 
W Programie Mentoringowym PMI PC od 3 lat: 
w III i IV Edycji jako mentorka, zaś w V w roli 
PM. Od blisko 15 lat realizuje różnorodne 
działania doradcze w  zakresie kompleksowe-
go projektowania doświadczeń zakupowych 
klienta. Obecnie jest odpowiedzialna za reali-
zację działań zespołu marketingowego w RSM 
Poland, należącej do globalnej sieci firm dorad-
czych. Pasjonatka Design Thinking i myślenia 
kreatywnego „w  służbie” biznesu. Prywatnie 
i  zawodowo jest zwolenniczką myślenia „out 
of box” i  współpracy z  ludźmi opartej na ich 
silnych stronach.

Joanna 
Bociąg

a wyznaczone cele zostały osiągnięte z suk-
cesami. Właściwie powinnam napisać „cele 
osiągnęliśmy”, bo zarówno jako mentorka, 
jak i PM programu, nie działałam sama. Ra-
zem z moimi mentees, a potem z zespołem 
projektowym, wspólnie pracowaliśmy na te 
sukcesy. Bardzo Wam dziękuję, dzięki tym re-
lacjom z Wami stałam się lepszą wersją siebie.

Na koniec, chcę życzyć Kornelii Trzęsow-
skiej, która właśnie rozpoczyna VI Edycję 
naszego Programu Mentoringowego, aby za 
rok mogła podzielić się równie pozytywnymi 
przemyśleniami. 

fakcję i  poczucie „wypełnienia misji”, gdy 
widzi rozwój swoich podopiecznych, ich po-
stępy i porównuje pierwsze spotkania z tymi 
kończącymi relacje. To dodaje skrzydeł zde-
cydowanie bardziej niż znany napój energe-
tyczny!

Beneficjent trzeci, czyli 
zespół projektowy

Zespół projektowy to trzeci uczestnik tej 
relacji i  kolejny, który jest wygrany. W  jaki 
sposób?

Praca przy prestiżowym projekcie
Dla project managera to jedno z  marzeń – 
poprowadzić duży, prestiżowy projekt. 
W przypadku naszego programu, dołączenie 
do teamu projektowego to prosty sposób na 
to, aby je spełnić. Pracuje się z liczną grupą 
odbiorców (w  V Edycji działaliśmy z  grupą 
120 uczestników). Projekt ma dobry PR – za-
proszenie ludzi do udziału nie wymaga spe-
cjalnego wysiłku, chętnie się angażują. Wiele 
ścieżek zostało przetartych przez wcześniej-
sze ekipy, zatem mamy w organizacji wiedzę, 
jak to zrobić dobrze – nowy team może pra-
cować nad tym, aby było jeszcze lepiej. 

Możliwość eksperymentowania
Założenia projektowe programu dają prze-
strzeń na testowanie nowych rozwiązań, a to 
ważna informacja dla Kreatorów i  Innowa-
torów – macie pole do popisu, aby szukać, 
testować, dopieszczać – jeśli oczywiście 
przekonacie zespół!

Ciekawe znajomości
To idealna możliwość, aby nawiązać znajo-
mości i relacje z ciekawymi osobami; mam na 
myśli nie tylko mentorów, ale także mentees. 
Do programu aplikują nie tylko osoby na po-
czątku swojej drogi zawodowej. Nierzadko są 
to ludzie z  dużym doświadczeniem, którzy 
szukają nowych wyzwań. Zespół kontaktuje 
się zarówno z  mentorami jak i  mentees – 
zatem potencjał poznania nowych, intere-
sujących ludzi jest ogromny! Ewentualnie 
ograniczony delikatnie liczbą zgłoszeń.

Zamiast zakończenia…

…pozwolę sobie na kilka słów prywaty. Rolę 
mentorki, a potem project managera V Edycji 
oceniam jako świetne doświadczenia. Jestem 
wdzięczna kilku osobom z PMI, które zmoty-
wowały mnie do podjęcia tych wyzwań. Sobie 
zaś gratuluję, że tę „rękawicę” podniosłam, 

Twojego mentora, wskaże Ci mocne i  słabe 
punkty, zatem dostaniesz materiał do kolej-
nej iteracji. W efekcie, możesz zweryfikowa-
ny prototyp zaprezentować szerszemu gronu 
z większą pewnością siebie, gdyż wiesz, któ-
rych elementów mogą dotyczyć wątpliwości 
potencjalnego audytorium.

Co dobrego zabiera dla 
siebie Mentor

Nie odkryję Ameryki pisząc, że korzyści z rela-
cji mają obie strony. Nie tylko mentee rozwija-
ją swoje skrzydła – mentorzy również odnoszą 
korzyści i nie są to wyłącznie punkty PDU!

Odświeżenie bazy wiedzy
Dla mentora to cenne doświadczenie, gdyż 
przyjmując rolę przewodnika dla mniej do-
świadczonych, zobowiązuje się do przekazania 
im swojej wiedzy i doświadczeń w sposób ła-
twy do przyjęcia. Oznacza to, że w wielu przy-
padkach musi „zejść z  wyżyn nieświadomej 
kompetencji” (gdy działa już automatycznie) 
poziom niżej, aby w przystępny sposób ukie-
runkować swoich podopiecznych. To zazwy-
czaj dobrze redefiniuje język wypowiedzi – siłą 
rzeczy, operujemy łatwiejszymi sformułowa-
niami z  mniejszą liczbą „specjalistycznego 
żargonu”. Takie odświeżenie podstaw bywa 
bardzo inspirujące, częstokroć też prowadzi 
do nowych odkryć w głowie mentora.

Zmiana perspektywy, a jakże
To nie pomyłka – dla mentora to także świet-
na okazja do upgrade’u swojej wiedzy o świe-
cie. Taki mentoring odwrócony, o którym się 
mówi coraz odważniej. Oto doświadczony 
mistrz może się nauczyć czegoś istotnego od 
swoich uczniów, również w swoim obszarze 
profesjonalnym – jak chociażby nowinki na-
rzędziowe. Tu zmiany zachodzą z prędkością 
światła wręcz…

Rozwój kompetencji własnych
Nie jest tajemnicą, że nie każdy potrafi in-
spirować innych, dlatego nie każdy może 
być mentorem. Mentor to ktoś, kto ma cier-
pliwość, ciekawość i  uważność na drugiego 
człowieka wpisaną w  DNA. Każda relacja 
z  mentee to okazja do doskonalenia tych 
umiejętności. Uwierzcie, mentorzy też do-
ceniają, jak spotkania z mentee pozytywnie 
wpływają na ich własny rozwój.

Satysfakcja i spełnienie
Bez względu na to, jak górnolotnie to brzmi, 
każdy zaangażowany mentor czuje satys-

Mateusz Piątek

Diana Kidacka

Ryszard Kołodziej

Aneta WereszczakBeata Piętka

Kornelia Hendżak

Zespół V Edycji Programu 
Mentoringowego PMI PC
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Dołącz do nas w roli Mentora, jeśli chcesz 
podzielić się z innymi swoim doświadczeniem lub 
Mentee, jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności 
i uczyć się od najlepszych! Warunkiem uczestnictwa 
w tegorocznym Programie jest posiadanie 
ważnego członkostwa1 PMI PC.

Czym tak naprawdę jest mentoring?

To wyjątkowa relacja partnerska między Mentorem 
a Mentee. Mentor posiadając wyspecjalizowana 
wiedzę w danej dziedzinie, wspiera rozwój Mentee, 
dzieląc się swoim doświadczeniem w trakcie 
regularnych spotkań. Jest to jest plan rozwojowy 
dla obu stron! Dla tegorocznych Mentorów 
szykujemy coś wyjątkowego, czego jeszcze nie było.

6. edycja

Zaufaj,
daj się zmotywować

i czerp z doświadczenia
Już tej wiosny rusza VI edycja kultowego 

Programu Mentoringowego PMI PC!

Dlaczego warto?

Jest to niepowtarzalna szansa wymiany 
doświadczeń i spojrzenia na ważne kwestie z innej 
perspektywy. Więcej przeczytasz na stronie 
Programu: mentoring.pmi.org.pl

Zachęcamy wszystkich do śledzenia newsów 
na social mediach PMI PC. Szczegółowy 
harmonogram już jest dostępny na stronie 
internetowej programu. Wszelkie pojawiające 
się pytania prosimy kierować na adres 
mentoring@pmi.org.pl. 

1 Pytanie dotyczące członkostwa w PMI PC prosimy kierować na adres mailowy: membership@pmi.org.pl 

http://mentoring.pmi.org.pl/
mailto:mentoring%40pmi.org.pl?subject=
mailto:membership%40pmi.org.pl?subject=


Samozwańczy dziennikarz śledczy z  ramienia 
Strefy PMI udający się do każdej strefy, która 
znajduje się w  strefie zainteresowania Strefy. 
W zespole Transformation Team, odpowiedzialny 
za rzetelne informowanie opinii publicznej o aktu-
alnej sytuacji afery transformacyjnej (póki co bez 
udziału komisji śledczej). W roku 2022 doprowa-
dził między innymi do ujawnienia Listu do M. (nu-
mer 39) a pod przykrywką Monachium dotarł do 
tajnych pseudonimów gangu Profesora (a.k.a. Ne-
apol) z La Casa de Periódico (numer 38). Cyklicznie 
ujawnia afery z  redakcyjnego SOR-u. Zawodowo 
w projektach od 11 lat. Na tyle krótko, żeby wciąż 
się nimi pasjonować, ale na tyle długo, żeby wi-
dzieć je dosłownie wszędzie.

Pasjonatka obszaru projektowania i  wdrażania 
transformacji w  organizacjach oraz wpływu no-
wych technologii na zmiany w  biznesie i  życiu 
codziennym. Prywatną misją jest promowanie 
wiedzy o nowych technologiach i ich wpływie na 
zmiany otoczenia w sposób ciekawy i zrozumiały 
dla wszystkich. Zawodowo pomaga organizacjom 
zamodelować i przejść efektywnie przez transfor-
macje (w tym cyfrowe). Autorka i wykładowczyni 
pierwszego w  Polsce kierunku studiów podyplo-
mowych Digital Transformation Manager – kre-
owanie nowego zawodu przyszłości. Wykładowca 
na studiach podyplomowych – Zarządzanie Pro-
jektami Informatycznymi.

Marcin 
Wilczak

Główna podejrzana i leader 
zorganizowanej Grupy 
Transformacji w ramach PMI

Agnieszka Bochacka

już tylko o projekty oraz ich drogę z punktu A do 

punktu B. Tu chodzi o prawdziwą transformację! 

Nawiązywanie relacji, pomaganie firmom, inspi-

rowanie, dzielenie się praktykami oraz wyciąganie 

wniosków. Czuję, że to dopiero wierzchołek góry 

lodowej. 

Śledztwo w toku
Kto z kim? Dlaczego? Co ten cały biznes będzie 

z tego miał? Co Ty jako odbiorca tego komunikatu 

będziesz mógł się dowiedzieć? Jakie firmy? Co za 

podcasty? Na te pytania, odpowiedzi będę szukał 

kontynuując swoje dziennikarskie śledztwo w ko-

lejnych tygodniach. Jeżeli jesteś zainteresowany 

bądź zainteresowana jak rozwinie się ta sprawa, 

koniecznie obserwuj profile i stronę www naszego 

niezależnego czasopisma (StrefaPMI.pl) na Social 

Media oraz wszystkie oficjalne komunikaty wy-

chodzące z PMI.org.pl.

Ciąg dalszy nastąpi… 

W  odpowiedzi usłyszałem, że smok ma się do-

brze i  dumnie stoi na Wawelu. Wiedziałem już, 

że łatwo nie będzie. Następnie próbowałem się 

dowiedzieć, czymże jest ta pierwsza w tym roku 

inicjatywa PMI i  skąd ten pośpiech (2 stycz-

nia – przyp. red.). Kto odpala nowy projekt, gdy nie 

wszystkie fajerwerki z sylwestrowej nocy jeszcze 

opadły? Tu znów bardzo sprytnie, Agnieszka na-

kreśliła mi ogólne założenia tego, jak się okazuje, 

polsko-europejskiego przedsięwzięcia. Idąc da-

lej tym śladem, udało mi się znaleźć powiązanie 

sięgające znacznie dalej niż granice UE. Tropy pro-

wadzą do pewnej organizacji non-profit w… Ne-

wtown Square w Pensylwanii. Miasto to, oddalone 

jest od kompleksu Watergate o niecałe 3 godziny 

drogi samochodem drogą numer 95. Tak, tak, tego 

Watergate! Organizacja nazywa się Brightline In-

stitute i już zacząłem ją obserwować (póki co na 

LI). O tym, jak daleko sięga ta afera, niech również 

świadczy fakt, że z tego, co udało mi się ustalić, 

zamieszany w nią jest nawet Tomasz Grochowski 

czyli sam CEO. Mamy Cię – PMI PC!

Prześwietlenie
Wracając do samej rozmowy. Te ogólne założe-

nia, które być może przykryć miały niejasne glo-

balne powiązania, zamykają się w trzech literach 

P. Propagowanie, Poszerzanie i  Publikowanie 

wiedzy z  obszaru transformacji. W  jaki sposób? 

Badania, wywiady, ankiety, podcasty, analizy. 

Wygląda na to, że polski oddział chce dogłębnie 

prześwietlić lokalny obszar transformacji, żeby 

zderzyć go z  globalnymi trendami. Tu nie chodzi 

Był drugi stycznia bieżącego roku. Dla niektó-

rych pierwszy dzień pracy, dla innych przedłu-

żony okres urlopowy dzięki świętu Trzech Króli 

wypadającemu w piątek. Ktoś szukał drogi do 

domu po sylwestrze, a ktoś inny być może po 

prostu go odsypiał. Z całą pewnością, dla PMI 

PC nie był to zwykły dzień. Dokładnie wtedy 

wyszła na jaw – zakrojona na szeroką skalę – 

afera transformacyjna. 

Jako pierwsi dotarli do niej dziennikarze Strefy 

PMI nadając jej nazwę Transformation Gate.

Rozpoznanie
Afera to, według słownika języka polskiego, sen-

sacyjne wydarzenie. Jako, że dziennikarski nos ni-

gdy nas nie zawiódł, również tym razem mieliśmy 

rację. PMI Poland Chapter rozkręca coś dużego. 

Choć na Social Media wyciekło kilka informacji 

na ten temat, my jako pierwsi przedstawimy nie-

znane fakty w tej sprawie. Przy współpracy redak-

cyjnych wywiadowców, udało mi się umówić na 

spotkanie z Agnieszką Bochacką, która sprowo-

kowała to zamieszanie w  kręgach projektowych. 

Mimo że nasza rozmowa przebiegała w miłej at-

mosferze, od początku czułem, że Agnieszka nie 

mówi mi wszystkiego, choć z pewnością planuje 

działania na szeroką skalę. 

Prowokacja
Pierwsze pytanie na rozgrzewkę o słynny krakow-

ski smog (gdyż tam właśnie odbyła się rozmowa) 

miało doprowadzić do opuszczenia przez moją 

rozmówczynię gardy. Tak się jednak nie stało. 

Śledztwo Strefy: 
Afera w PMI PC – 
Transformation Gate 

Marcin Wilczak
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• Notatki można robić w  różnych 
sytuacjach – w  domowym zaciszu lub 
bezpośrednio podczas zajęć na uczel-
ni. Na początek, by się nie zniechęcić, 
lepszym pomysłem będzie próba spo-
rządzenia ich w  domu w  komfortowych 
warunkach, gdzie nie trzeba się spieszyć. 
Zapisywanie w  ten sposób wiadomości 
podczas wykładów to kolejny etap, który 
warto poprzedzić przygotowaniem. Nie 
wiemy dokładnie, jakie treści będą wtedy 
przekazywane i  jak stworzyć układ, by 
móc go przemodelować, gdy zajdzie taka 
potrzeba. Im dłużej trwa przygoda z taką 
formą zapisywania zagadnień, tym łatwiej 
przychodzą do głowy rozwiązania i pomy-
sły na różnorodne schematy oraz reagowa-
nie w dynamicznych okolicznościach.

Wszystkie odcienie 
sketchnotingu

Zazwyczaj łatwiej powiedzieć niż zrobić. 
Aczkolwiek w  tym przypadku nie ma zbyt 

ginesie w  zeszycie. Wzbudzający niechęć 
u tych, którzy ostatni raz flamastry i kredki 
trzymali w szkole podstawowej. 
Nasuwa się zatem podstawowe pytanie: 
Czym tak naprawdę jest to enigmatyczne 
sporządzanie notatek wizualnych? 
• Przede wszystkim ma ono na celu po-

budzenie wyobraźni, uruchomienie 
skojarzeń, zapamiętywanie poprzez ry-
sowanie oraz ułatwienie skupienia. To 
alternatywa dla tradycyjnego przepisywa-
nia definicji do zeszytu. Proces, który ma 
na celu kodowanie informacji w  mózgu 
za pomocą powiązań graficznych. Jego 
zadaniem jest cementowanie zdobytej do 
tej pory wiedzy. Wizja takiej dualnej nauki, 
czyli połączenia obrazu z tekstem, poma-
ga przyswoić zagadnienia bardziej efek-
tywnie oraz na zdecydowanie dłuższy czas 
niż za pomocą standardowych sposobów. 

• Jedyne czego potrzebujesz to kartka pa-
pieru i długopis. Mile widziane są również 
kolorowe zakreślacze, które pomagają 
w wyszczególnianiu istotnych elementów. 

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się czuć 
frustrację przed ważnym egzaminem 
spowodowaną problemami z  zapamięta-
niem potrzebnego materiału? Kluczem do 
zrozumienia niemal wszystkich tajemnic 
Twoich studiów są dobrze zrobione no-
tatki. Nie mam tutaj na myśli zapisywania 
kilkudziesięciu linijek tekstu w  zeszycie, 
jak kodowano nam w głowie od najmłod-
szych lat na początku edukacji. Jeżeli już 
coś zapisujesz, to powinieneś wiedzieć, co 
to znaczy.

Jeśli chcesz uzyskać kilka informacji doty-
czących tego tematu, to ten artykuł może 
Cię zainteresować.

Nauka przez różowe 
okulary

Pierwszym przystankiem na drodze ku kre-
atywnemu zdobywaniu wiedzy może być 
sketchnoting. Uwielbiany przez tych, któ-
rym zdarzało się rysować bazgroły na mar-
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Sketchnoting – prosta recepta na 
problemy z nauką? 

Zuzanna Kozycz
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Rys. 2. Przykład notatki wizualnej – fazy 
rozwoju grupy

Źródło: Zuzanna Kozycz

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kie-
runku Budownictwo. Obecnie studentka Go-
spodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocławiu. Podczas studiów 
inżynierskich była członkiem Sekcji Szkolenio-
wej Samorządu Studenckiego. Realizowała się 
w niej jako trener umiejętności miękkich pro-
wadząc szkolenia z  zakresu zarządzania sobą 
w czasie, efektywnej nauki, komunikacji oraz 
radzenia sobie ze stresem. Ukończyła Szkołę 
Trenerów – Metody Aktywne w Pracy z Grupą. 
Prywatnie pasjonuje się poezją, nauką języków 
obcych oraz andragogiką.

Zuzanna 
Kozycz

Podsumowanie

Jeśli masz problemy z  opanowaniem po-
trzebnego materiału, to warto próbować 
wszelkiego rodzaju technik. Sketchnoting 
może być przydatny, gdy chcesz pobudzić 
wyobraźnię, pracować na skojarzeniach 
lub potrzebujesz popracować nad większym 
skupieniem. Myślę, że to naprawdę ciekawa 
i  przydatna technika. Pamiętaj, że trzeba 
ustalić cel sporządzenia notatki oraz zawie-
rać w niej kluczowe informacje. Należy rów-
nież zachować przejrzysty system i  układ. 
Nie jest istotne, czy użyjesz rysunków, szki-
ców, czy haseł. Najważniejsze, aby forma 
była jak najbardziej komfortowa i ułatwiała 
Ci zapamiętywanie. Moja przygoda z  tym 
sposobem nauki zaczęła się przez przypadek. 
Ta podróż nadal trwa i  czuję, że prędko się 
nie skończy. Pozostało mi już tylko zapytać… 
Czy kupiliście już kolorowe zakreślacze? 

podkreślić, że nie każdy materiał efektyw-
niej przyswaja się używając sketchnotingu. 
Są również inne mnemotechniki, które być 
może będą bardziej odpowiednie do dane-
go zagadnienia. Pamiętaj – nauka to bar-
dzo indywidualna kwestia. To co pomaga 
jednej osobie, innej może wręcz utrudnić 
zadanie.

2. Zawieraj znaczące informacje – w obec-
nym gąszczu wiadomości trudno jest się 
odnaleźć, dlatego nie zawracaj sobie gło-
wy mało istotnymi szczegółami – skup się 
na tym, co najważniejsze.

3. Słowa klucze – nie tylko prioryteto-
we treści są esencją sketchnotingu, ale 
też słowa klucze. Dzięki nim otworzysz 
każdą kłódkę w  swoim mózgu. Zamiast 
wyszukanych złożonych zdań użyj 
prostych, krótkich „przypominaczy”.

4. Myśl – twórz notatkę, a  nie pisz! To 
ważne, żebyś wiedział, co umieszczasz 
na kartce. Niech to będzie Twój rysunek. 
Używaj słów i grafik, które będą dla Ciebie 
jasne i ułatwią Ci opanowanie materiału.

5. Przejrzysty system – warto podzielić 
kartkę na strefy. Możesz to zrobić jak 
w tabelce, możesz stworzyć coś na kształt 
drzewka, czyli w  środku temat i  rozgałę-
zienia na boki lub klasycznie – od lewej 
do prawej, czy od góry do dołu. Należy 
pamiętać też o jednolitym wzorze lub ko-
lorze dla tematów, bądź zagadnień podob-
nych. Ważne, żeby całość była przejrzysta 
i ujednolicona. Używanie kolorów również 
może pomóc.

dużej filozofii. Po prostu użyj wyobraźni. 
Kształty, bazgroły, szkice, czy krótkie ha-
sła – tutaj nie ma ograniczeń. Nie potrzebu-
jesz zdolności artystycznych, by próbować. 
Najważniejszą zasadą jest prostota. Nie 
chodzi o to, by rysować piękne obrazy. Wy-
starczy, że w mózgu pewien symbol połączy 
się z informacją. Warto pamiętać, że notat-
ki wizualne to nie tylko rysunki. To również 
opisy i  krótkie wpadające w  ucho zdania. 
Pomagają one w  zrozumieniu zjawiska, co 
jest znacznie bardziej przydatne niż wtła-
czanie do głowy niejasnych formułek. Przy-
jazny dla mózgu sposób przyswajania wiedzy 
może zdziałać cuda. Owszem – wymaga to 
włożenia większego wysiłku na początku na-
uki oraz wcześniejszego zabrania się do pracy. 
Natomiast warto uzyskać efekty, jakie daje 
używanie słów kluczy, czy grafik.

Nie takie straszne jak je 
malują

W  jaki sposób notować? Nie ma jednej za-
sady, wszystkie chwyty dozwolone. Jednak 
istnieje kilka wskazówek, które na początku 
mogą być przydatne:
1. Zawsze miej cel – Możesz go ustalić 

między innymi poprzez zadanie pytań: 
Co chcesz osiągnąć? Czego chcesz się 
nauczyć? To bardzo ważne, aby wiedzieć, 
jaki dokładnie zakres wiedzy planujesz 
opanować. Robienie notatek tylko po to, 
by je robić, mija się z celem. Powinno się 
je sporządzać, by były użyteczne. Trzeba 

Rys. 1. Przykład notatki wizualnej – sporządzenie kontraktu szkoleniowego
Źródło: Zuzanna Kozycz
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cji, ale także mogło przyczynić się do opóź-
nień. W międzyczasie zmieniły się preferencje 
konsumentów. Ze względu na zamknięcie 
centrów handlowych, znacznie rozwinął się 
e-commerce. Trend ten utrzymał się dalej po 
pandemii, przez co liczba inwestycji na ryn-
ku handlowym zmniejszyła się, a w centrach 
handlowych pojawiło się więcej wakatów.

Kiedy społeczeństwo przystosowało się 
do nowych warunków, sytuacja gospodarcza 
na arenie międzynarodowej spowodowała 
kolejny przestój na ryku inwestycji budowla-
nych w Polsce. Zarządzający nie byli w sta-
nie wcześniej przewidzieć takiej skali ryzyka. 
Pojawiło się niebezpieczeństwo związane 
z  dostawami materiałów. Ceny transportu 
czy zakupu były zdecydowanie wyższe. Ko-
lejnym z problemów był odpływ pracowników 
fizycznych. Szacuje się, że pracowników nie 
będących obywatelami polskimi w przedsię-
biorstwach budowlanych jest od 5 do 60%. 
Rozwiązania odpowiadające na problemy, 
które pojawiły się wskutek nowego kryzysu 
były potrzebne natychmiast. Powstawały 
na każdym z  etapów zarządzania inwesty-
cją. Dla tych projektów, które były już w re-
alizacji, należało ustalić, które z  nich są 
priorytetowe. Należało tutaj powrócić do 
etapu planowania inwestycji, gdyż na nowo 

inwestycyjnym to kompleksowa obsługa 
polegająca na koordynacji, planowaniu i kon-
trolowaniu wszystkich faz procesu. Uwaga 
powinna być tutaj zwracana na wymogi funk-
cjonalne, finansowe, a także potrzeby klienta.

Niespodzianki zmorą 
inwestorów

Covid wprowadził do życia dotąd nieznane 
światu ograniczenia. Zakaz przemieszczania 
się, pozamykane biura, praca w  trybie zdal-
nym, okazały się nowym wyzwaniem, ale 
także oznaczały nowe zasady procesu za-
rządzania. Głównie należało rozważyć ryzyka 
związane z  pracą zasobów nad inwestycją. 
Pracownicy musieli bowiem nosić nałożone 
maski. Zostały wprowadzone obostrzenia co 
do odległości. Zwiększyło to koszty inwesty-

Pozornie mało znaczące wydarzenia z dala 
od konkretnego kraju mogą powodować 
poważny kryzys gospodarczy. Jakie skutki 
za sobą niosą? Jak można na nie reago-
wać? Czy niwelowanie strat wystarczy? 
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy 
w poniższym artykule.

Proces inwestycyjny, to wszystkie czynności, 
które są niezbędne do zrealizowania inwe-
stycji, o charakterze budowlanym, podwyko-
nawczym i przygotowawczym. Celem takiego 
procesu jest ukończenie i oddanie do użytko-
wania planowanej inwestycji. Składa się z 5 
faz, przedstawionych na Rysunku 1.

Każdy z wymienionych etapów potrzebuje 
konkretnego planu, a  także odpowiedniego 
sposobu zarządzania zasobami, które biorą 
udział w  procesie. Zarządzanie procesem 
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Kryzys w inwestycjach? 
Nie taki straszny jak go malują 

Aleksandra Sokalska

Rys. 1. Fazy procesu inwestycyjnego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Grzyl; Przedsięwzięcie inwestycyjne – 

zagadnienia podstawowe; Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe: 3/2013; 
s. 595
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Studentka gospodarki przestrzennej na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na 
co dzień zajmuje się pracą w  dziale wycen 
nieruchomości. Z  pasji czytelniczka książek 
i kibicka warszawskiego klubu siatkarskiego – 
Projekt Warszawa.

Aleksandra 
Sokalska

wypadkach nie ma możliwości przewidzenia 
wszystkich zagrożeń. Można jednak dosto-
sować się do problemów, determinować je 
i  szukać rozwiązań. Oczywiście, aby jakość 
zrządzania była zadowalająca, należałoby 
zacząć od szczegółowego przedstawienia 
celu inwestycji, czyli skupienia się na etapie 
przedinwestycyjnym. Jego dokładne określe-
nie i  zdefiniowanie możliwości finansowych 
wraz z uwzględnieniem pojawienia się ryzyka 
będzie dobrym fundamentem dla kolejnych 
faz zarządzania procesem inwestycyjnym. 
Nie należy jednak zapominać o jakości na po-
zostałych etapach procesu. W trakcie trwania 
kryzysu ze szczególną uwagą należy plano-
wać i kontrolować każdą z  faz. Zachowania 
rynku mogą dotknąć bowiem w  każdym 
momencie trwania inwestycji. Mogą także 
sprawić, jak w  przypadku rynku handlowe-
go po pandemii SARS-CoV2, że rynek będzie 
musiał dostosować się do nowych potrzeb 
konsumenta. Problemy, które mogą wystąpić 
są różne. Mogą dotyczyć bowiem finansów, 
materiałów czy zasobu ludzkiego. Zarządza-
jący musi więc dokładnie kontrolować, musi 
szukać elastycznych rozwiązań, czyli działać 
tak, aby zmniejszyć negatywny wpływ na 
jego inwestycję. 

finansów inwestycji będzie musiał mieć na 
uwadze zamrożoną przez bank kwotę.

Cyfryzacja w procesie 
zarządzania inwestycją

Mimo dużej liczby negatywnych wydarzeń 
pogłębiających kryzys na rynku, pojawiły się 
także pozytywne aspekty, które mogą uła-
twić zarządzanie procesem inwestycyjnym. 
Planowane są zmiany dotyczące cyfryzacji. 
Możliwe jest składanie dokumentów zwią-
zanych z  procesem inwestycyjnym w  sys-
temie elektronicznym. Do końca 2029 roku 
inwestor będzie posiadał wybór o  sposobie 
prowadzenia dziennika budowy. Po tym 
okresie jedyną akceptowaną formą będzie ta 
elektroniczna. Z  kolejnych unowocześnień 
będzie obowiązek posiadania książki o  hi-
storii budynku. Zmiany te mogą pozytywnie 
wpłynąć na zarządzanie procesem inwesty-
cji budowlanej. Przede wszystkim może to 
skrócić zarządzanie czasem przy etapie prze-
dinwestycyjnym, w  którym należy załatwić 
najwięcej spraw administracyjnych.

Mam plan! Czyli jak 
udoskonalić proces 
inwestycyjny w kryzysie

Ze względu na wiele problemów, szczególnie 
finansowych, można pomyśleć, że zarzą-
dzanie procesem inwestycyjnym w  kryzysie 
może być gorszej jakości. Co można więc 
zrobić, aby jakość pozostawała bez zarzutu? 
W  trakcie trwania kryzysu należy zwrócić 
szczególną uwagę na zdarzenia, które zacho-
dzą na rynku. Są wydarzenia, na które rynek, 
jak i  zarządzający nie będą gotowi. Przykła-
dem mogą być zmiany społeczno-geogra-
ficzne w  państwach sąsiednich. W  takich 

musiały być oszacowane koszty. Przy takiej 
dynamice w  cenach materiałów należało 
się zastanowić nad rentownością inwesty-
cji. Projekty w trakcie budowy wyhamowały, 
a  nad tymi planowanymi stanął znak zapy-
tania. Nie było bowiem wiadome, ile będzie 
trwał kryzys i czy nadal budowa będzie opła-
calna. Zarządzający procesem inwestycji bu-
dowlanej muszą być gotowi na powstawanie 
nowego ryzyka. Przede wszystkim ważne jest 
zwrócenie na rozplanowanie wszystkich za-
sobów, a także uważną koordynację każdego 
z etapów procesu.

Stałe podwyżki cen 
i co dalej?

Wydarzenia wewnątrz, jak i z zewnątrz kraju 
będą wpływać na zarządzanie procesem in-
westycyjnym. Ich skutki mogą być zarówno 
pozytywne, jak i  negatywne. Przykładem 
może być inflacja. Jest to rodzaj globalnego 
niebezpieczeństwa, który głównie wpływa 
na kwestie finansowe przedsięwzięcia bu-
dowlanego. Dla przykładu, w  grudniu 2022 
roku ceny materiałów budowlanych w  po-
równaniu do tego samego okresu z roku po-
przedniego były około 25% wyższe. Zniechęca 
to więc inwestorów do podejmowania decy-
zji inwestycyjnych. Wydarzenia te zmuszają 
zarządzających procesem inwestycyjnym do 
rozważniejszego prowadzenia etapu plano-
wania i projektowania, ale także do uważniej-
szego kontrolowania procesu inwestycyjnego. 
Zarządzający bowiem będzie wtedy bardziej 
odporny na możliwe zmiany na rynku i będzie 
mógł szybciej wykryć i zareagować na poja-
wiający się problem.

Zmiany legislacyjne – 
szansa czy zagrożenie?

Od 2022 roku w życie weszła ustawa dewe-
loperska wprowadzając nowe wyzwania dla 
inwestorów. Deweloper, który rozpoczyna 
sprzedaż musi zawrzeć umowę na otwarcie 
mieszkaniowego rachunku powierniczego. 
Jest on zwalniany dopiero w momencie prze-
niesienia ostatniego prawa własności dla 
każdej umowy deweloperskiej. Wpływa to na 
proces zarządzania procesem inwestycyjnym 
na etapie realizacji inwestycji. Zarządzający 
musi rozważyć ryzyka związanie z zarządza-
niem finansami zdecydowanie szybciej. Część 
środków bowiem będzie zablokowanych na 
rachunku powierniczym. Jeżeli deweloper 
będzie finansował inwestycję z  bieżących 
środków, zarządzający w  fazie planowania 
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Subiektywne 
top 4 recenzji 
w Strefie PMI
Malwina Szopa

• Tomasz Król: Lean management po polsku o dobrych 

i  złych praktykach - nasza recenzja książki pod lin-

kiem: Ucz się na błędach, najlepiej cudzych 

• Jurgen Appelo, Zarządzanie szczęśliwym zespołem. Gry, 

narzędzia i praktyki, które zmotywują każdy zespół – 

recenzja znajduje się na StrefaPMI.pl: Zarządzanie jest 

zbyt ważne, by zostawić je wyłącznie menedżerom 

Wieczór przy dobrej lekturze to dla mnie i dla wielu czy-

telników Strefy Recenzji jeden z  najprzyjemniejszych 

momentów dnia. Wybór 4 książek przyprawił mnie o za-

wrót głowy, gdyż wszystkie z tych 144 książek zasługują 

na zapoznanie się z  nimi. Niemniej dołożyliśmy wszel-

kich starań, żeby były to pozycje, które nie będą się ku-

rzyć na półce, a będziecie po nie sięgać realizując swoje 

codzienne wyzwania. 

A wy, jaką książkę przeczytaliście ostatnio i polecili-

byście ją Project Managerom? Napiszcie do nas, Strefa 

Recenzji czeka na nowych autorów recenzji! 

40 numer Strefy PMI to czas podsumowań dla każdego 

z Redaktorów Strefy. Pozwólcie zatem, że również ode 

mnie, redaktorki Strefy Recenzji pojawi się kilka liczb.

W  trakcie 10 lat, przekazaliśmy w  wasze ręce 144 

recenzji pozycji związanych ze światem project mana-

gementu, poruszających zarówno tematy metodologii, 

frameworków, jak i  umiejętności miękkich. Jedne były 

merytoryczne, inne prezentowały przykłady praktyczne, 

a każda z nich dokłada cegiełkę do wiedzy i umiejętności 

dla każdego z czytelników Strefy Recenzji.

Książki, które wam przedstawiliśmy, zostały napisane 

przez 124 Autorów z całego świata, a recenzje napisało 

dla was 37 Redaktorów i Przyjaciół Strefy PMI. Imponu-

jące? Być może, ale zapewniam was, że to dopiero była 

rozgrzewka! 

Tak się składa, że w trakcie prac nad tym wyjątkowym 

numerem minęło 4 lata i 4 miesiące mojego wolontaria-

tu w Strefie. W tym czasie przeczytałam wiele książek, 

które ugruntowały moją wiedzę i zaowocowały ciekawy-

mi pomysłami, które wykorzystałam w codziennej pracy 

PM-a (czyt.: Podrzędnego Minionka), a także uchroniły 

mnie przed wieloma błędami, bo przecież „najlepiej 

uczyć się na błędach… cudzych”. A że wierni czytelnicy 

Strefy Recenzji zdają sobie sprawę, że „to co wiemy, to 

tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”, nasze re-

cenzje dają wam szanse na odkrycie perełek wśród wielu 

książek, dzięki którym możecie czerpać wiedzę garścia-

mi od najlepszych.

W tym szczególnym numerze przygotowałam dla Was 

zestawienie Top 4 książek. Dlaczego 4? To proste: liczba 

4 rządzi w 40 numerze Strefy Recenzji.

• Marcin Żmigrodzki: Zwinni, Zbrodnia i Scrum – recenzja 

książki na StrefaPMI.pl: Scrum w gangsterskim wydaniu

• Peter Ivanov: Moc wirtualnych zespołów – z recenzją 

możecie zapoznać się na naszej stronie: Pozwól dzia-

łać i oczekuj rezultatów 

Praca to jej pasja, nie wyobraża sobie, że mogłaby 
zmienić rolę i  nie być IT Project Managerem. Re-
alizuje projekty w  branży IT dla dużych klientów 
enterprise. Dodatkowo, stara się ogarniać bieżące 
zagadnienia kreatywnego chaosu panującego na jej 
podwórku. Z  zarządzaniem projektami jest związa-
na 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni 
w roku. Po godzinach uwielbia spędzać czas z dzie-
ciakami, jazdę na rowerze i dobry film.

Malwina 
Szopa
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Jeśli uwielbiasz czytać o  projektach, ale czasem 

czujesz lekki przesyt branżowymi pozycjami, po-

lecam zainteresować się beletrystyką lub reporta-

żem, w których to projekt znajduje się niejako w tle. 

Jedną z  takich pozycji jest książka pt. Kryptonim 

Bravo Two Zero, napisana przez byłego dowódcę 

brytyjskiej jednostki komandosów SAS (Special Air 

Service). To historia z czasów wojny o Kuwejt (1991) 

przedstawiająca akcję (projekt) zniszczenia wrogich 

wyrzutni przez kilkuosobowy zespół żołnierzy.

Książka ta jest źródłem wielu ciekawych zakuli-

sowych smaczków z koszarów lub hangarów, ale też 

bardzo ciekawym opisem projektu od fazy inicjacji, 

przez planowanie, a potem skomplikowaną realiza-

cję w ultra niesprzyjających warunkach. Dla kogoś, 

komu projekty kojarzą się głównie z ekranem kom-

putera, świadomość jak wiele wspólnego mają one 

z wydarzeniami opisanymi w książce sprawia, że na-

biera się całkiem innej perspektywy do codzienności.

Choć oficjalnym hasłem SAS jest „odważny 

zwycięża”, autor twierdzi, że tak naprawdę jest 

nim „próbuj i  sprawdzaj” co jednoznacznie kojarzy 

się każdemu kto pracuje w odrobinę zmiennym śro-

dowisku. Przekładało się to bezpośrednio na etap 

planowania akcji (w  polskim tłumaczeniu „doga-

duchy”) który był niczym innym jak burzą mózgów, 

podczas której każdy „niezależnie od stopnia i funk-

cji może się wymądrzać jak w londyńskim Hyde Parku” 

(miejsca w którym można wygłaszać swoje poglądy, 

pod warunkiem nieobrażania królowej, a dziś króla – 

przyp. red.).

W  książce wyłania się obraz elitarnej jednostki 

jako mieszaniny rutyny i improwizacji czyli dokład-

nie jak w każdym niemal projekcie – nawet najlep-

sze zespoły mają swoje problemy. Znajdziemy tu 

opis trudnych relacji z  logistykami, „pożyczanie” 

sprzętu od innych jednostek, wymiany jednych 

zasobów na inne, legendarne synchronizowanie ze-

garków, sprzeczne rozkazy, odwołane akcje i wiele 

innych mikrotasków, wśród których każdy znajdzie 

coś znajomego dla siebie. Jak można się domyśleć, 

w projekcie, którego stawką jest ludzkie życie, ana-

liza ryzyka nabiera naprawdę poważnego znaczenia. 

Jest tu przywołana historia wyboru miejsca do snu 

w korycie rzeki, która pokazuje jak trudnym zagad-

nieniem jest ono (risk management) w niepewnym 

środowisku. Cytując autora: „zawsze trzeba mieć 

gotowy plan. Najgorsze jest niezdecydowanie”. 

Andy McNab, Kryptonim Bravo Two Zero, Bellona, 

Warszawa 2021, s. 545

Znani autorzy i  intrygujący tytuł to powody, które 

przekonały mnie do przeczytania pozycji: Inżynieria 

chaosu. Odporność systemów w  praktyce. Książ-

ka zmieni moje podejście i  rozwinie rozumowanie 

kwestii chaosu. Do tej pory, w mojej świadomości 

pojęcie chaosu kojarzyło się słownikowo: stan cał-

kowitego bezładu. Kropka. Teraz zrobię przecinek 

i spróbuję nad chaosem zapanować, stosując inży-

nierię chaosu.

Polecając książkę, uchylę Wam rąbka tajemnicy, 

czym jest inżynieria chaosu. To wykonywanie ekspe-

rymentów mających na celu odkrycie systemowych 

słabości. Kluczowym słowem jest eksperymento-

wanie, które zdecydowanie nie jest testowaniem. 

Czym różni się eksperymentowanie od testowania? 

Otóż testowanie nie daje nowej wiedzy, wymaga 

znajomości aplikacji/systemu i  weryfikacji dzia-

łania. Eksperymentowanie generuje nową wiedzę, 

poprzez postawienie hipotezy weryfikuje ją i  albo 

potwierdza, albo obala. Dowiadujemy się zatem 

o  nowych możliwościach, zagrożeniach i  uczymy 

się nowych cech aplikacji. Kiedy najlepiej zainicjo-

wać inżynierię chaosu w firmie? Kiedy widzisz, że 

system jest już bardzo złożony, a  jego skompliko-

wanie wywołuje awarie. Każda kolejna aktualizacja 

wiąże się z dużym ryzykiem i kolejnymi siwymi wło-

sami u developerów. Jeżeli widzisz, że testy już nie 

wystarczają, spróbuj eksperymentów, a one otwo-

rzą Ci drogę do optymalizacji. 

Książka składa się z  5 części, które obowiązko-

wo należy czytać chronologicznie: Przygotowa-

nie gruntu, Zasady w  działaniu, Czynniki ludzkie, 

Czynniki biznesowe, Ewolucja. Każda z części coraz 

głębiej prezentuje prace w  ramach zasad chaosu, 

przedstawiając kolejne aspekty i  prezentując kon-

kretne use case’y. Od ogółu do szczegółu, zapoznasz 

się z  podstawowymi zagadnieniami związanymi 

z  inżynierią chaosu, a  także poznasz konkretne 

przykłady firm, które wprowadziły inżynierię w swo-

jej firmie i utworzyły Zespół Chaosu. Przykłady firm 

wplatane są w poszczególne rozdziały, dzięki cze-

mu czytelnik, oprócz wiedzy, czerpie informacje jak 

zmiana wyglądała w praktyce. Jakie firmy znajdują 

się w przykładach? O wszystkich Wam nie napiszę, 

wskażę jedną doskonale znaną: Netflix. 

Nadal jesteś niezdecydowany, czy kupić książ-

kę? Przeczytaj zasady inżynierii chaosu na stronie: 

principlesofchaos.org, zainspiruj się i pogłęb wiedzę 

czytając książkę Casey’a i Nory. 

Casey Rosenthal, Nora Jones, Inżynieria chaosu. 

Odporność systemów w  praktyce, Helion, Gliwice 

2021, s. 260

Od SAS-a do lasa, 
czyli projekty 
specjalne
Marcin Wilczak

Eksploruj to, 
co nieznane
Malwina Szopa

Strefa PMI, nr 40, Marzec 2023, www.strefapmi.pl 115

https://principlesofchaos.org/
http://www.strefapmi.pl


Chciałbyś być świadomym i  dojrzałym leaderem? 

Project Managerem? Kierownikiem działu? A  może 

zwyczajnie chciałbyś żyć na co dzień w  zgodzie ze 

sobą i  lepiej się poznać? Z  każdej strony jesteśmy 

bombardowani informacjami o  tym jak efektywnie 

zarządzać czasem, jak skutecznie zarządzać ryzykiem 

czy zmianą, a  gdzie w  tym wszystkim zarządzanie 

sobą? Thomas J. Watson – przedsiębiorca i  założy-

ciel IBM, powiedział kiedyś, że „nic tak nie udowad-

nia umiejętności w zakresie zarządzania innymi jak to, 

w jaki sposób ktoś na co dzień kieruje sobą”, a to z ko-

lei implikuje przesłanie, że warto zacząć od siebie. Czy 

da się w ogóle zarządzać sobą? Na czym polega ten 

proces? Czy rzeczywiście sfera emocjonalna powinna 

być oddzielona od tej racjonalnej, intelektualnej?

Zarządzanie sobą to książka o działaniu, myśleniu 

i odczuwaniu, w której autorki zebrały owoce swojej 

dwunastoletniej pracy trenerskiej i zabrały nas w po-

dróż w głąb siebie. Bo kto inny, jak nie my sami, powi-

nien znać swoje wewnętrzne struktury i mechanizmy 

postępowania, które kierują nami co dzień i determi-

nują nasze życie?

Według autorek zasoby, jakimi dysponujemy, 

mogą zostać ujęte w  czterech kategoriach: fizycz-

ność, mentalność, emocjonalność i duchowość. Takie 

rozgraniczenie wraz z odniesieniami do praw biologii 

i  neurobiologii pozwala uporządkować wiedzę o  sa-

mym sobie. W pozycjach dotyczących dbania o sie-

bie, coachingu siebie samego, coraz częściej mówi się 

o  zjawisku zwanym „selfness” czyli dyscyplinie zaj-

mowania się sobą. Wyścig w kierunku realizacji celów 

osobistych i  zawodowych nieustannie przyspiesza, 

a  paradoksalnie należy zatrzymać się, aby dostrzec 

siebie.

Książka ta porusza także bardzo istotne kwestie, 

jak na przykład te związane z  emocjami i  intuicją, 

które są nierozerwalne z działaniem, podejmowaniem 

decyzji. Autorki kładą nacisk na sferę mentalno-emo-

cjonalną, gdzie wydawać by się mogło, że dobry lider, 

przywódca, dyrektor powinien cechować się raczej 

twardą ręką, nie zapominając jednocześnie, że reak-

cje emocjonalne mogą storpedować nawet najbardziej 

genialny plan. Nie wolno w związku z tym lekceważyć 

aspektu ludzkiego.

Czytelnikowi stawiane są pytania zmuszające go 

do wysiłku intelektualnego i  refleksji. Zarządzanie 

sobą musi trafić w  ręce każdego, kto czuje, że czas 

poznać siebie, bez względu na motywacje. 

Renata Gut, Maria Piegowska, Barbara Wójcik, Zarzą-

dzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwa-

niu, Difin, Warszawa 2016, s. 280

Żyjemy w świecie, w którym nasz sukces często za-

leży od umiejętności przekazywania wartości liczbo-

wych w  jasny i zrozumiały sposób. Ile razy zdarzyło 

Ci się być na spotkaniach, prezentacjach, podczas 

których przedstawione były przeróżne liczby odzwier-

ciedlające sytuację, w jakiej się znajdujemy, wykresy 

podsumowujące kwartał czy wyniki sprzedaży? Po 

przeczytaniu tej książki zrozumiesz, że często dane, 

które przedstawiamy są abstrakcyjne. Jeśli chcesz 

rzeczywiście dotrzeć do odbiorcy musisz je „ożywić”. 

Czy kiedykolwiek widząc reklamę kumulacji w to-

tolotku analizowałeś ile czasu zajmie Ci wydanie tej 

wygranej? A  może kalkulowałeś co możesz za to 

kupić? 

Chcąc rozszerzyć powierzchnię swojego dysku 

w chmurze, zastanawiałeś się jaka przestrzeń będzie 

dla Ciebie odpowiednia? Ile to właściwie 5GB pa-

mięci? Pierwsze myśli, które nasuwają się do głowy 

to „dużo”, bliżej nieokreślona wartość. Jeśli nato-

miast wykorzystamy pojęcie czasu możemy odpowie-

dzieć na powyższe pytania w następujący sposób:

1. Jeśli każdego dnia wydawałbyś 50 tys złotych – 

wygrywając milion na loterii to wystarczyło by Ci 

wygranej na zaledwie 20 dni… A  jeśli wygrałbyś 

miliard to wystarczyłoby Ci na 55 lat – czyli mniej 

więcej 2 pokolenia.

2. 5 GB muzyki to 2 miesiące dojazdów do pracy, bez 

powtarzania któregokolwiek utworu.

Pokazanie rzeczywistej perspektywy tych liczb za-

skakuje. Jak to możliwe? Odpowiedzią na to podzielili 

się autorzy Chip Heath oraz Karla Star – od dziecka 

zafascynowani liczbami. 

Książka jest zbiorem ponad trzydziestu technik, 

dzięki którym przybliżysz swoim odbiorcom to, co jest 

niejasne i  odległe. Przykładowe techniki to: Unikaj 

liczb – doskonałe tłumaczenia nie potrzebują liczb; 

Faworyzuj liczby przyjazne dla użytkownika; Spróbuj 

się skupić na liczbie 1; Osadzaj liczby w znanej kon-

kretnej ludzkiej skali; Wykorzystuj liczby emocjonal-

ne – takie, które zaskakują, mają większe znaczenie. 

Techniki są opisane w  poszczególnych rozdziałach 

z przykładami oraz porównaniami, dzięki którym uzy-

skasz odpowiedź na pytanie dlaczego liczby się liczą.

Uważam, że książka jest o nieszablonowej tematy-

ce i od razu przykuła moją uwagę. Można byłoby po-

wiedzieć, że jest to książka dla wszystkich, ponieważ 

liczby były, są i będą wśród nas. Natomiast ja chcia-

łabym podkreślić, że powinien ją przeczytać każdy, 

kto w  swojej pracy posługuje się liczbami i  o  nich 

opowiada. 

Chip Heath, Karla Star, Liczby się liczą. Data Storytel-

ling czyli jak opowiadać o danych, MT Biznes, Warsza-

wa 2022, s. 209

O ile miliard 
jest większy 
od miliona?
Kamila Czerniak

Wiedza o mnie 
dla mnie
Agnieszka Dombrowska
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Bezpłatna prenumerata
„Strefy PMI” dla wszystkich

członków PMI Poland Chapter!

Nie czekaj i zamów:
StrefaPMI.pl/prenumerataPMIPC

Otrzymasz pocztą każdy nowy numer
„Strefy PMI” na wskazany adres!

Zapraszamy na: StrefaPMI.pl

“The most significant disruption of the 21st century 

(…) is the way organizations and countries will be 

managed – through projects” – to opinia Anto-

nio Nieto-Rodrigueza, postaci niezwykle cenionej 

w  świecie zarządzania i  projektów. Są jednak kraje 

już teraz mocno zaawansowane, aktywnie rozwija-

jące zarządzanie projektami na poziomie rządowym.

Do tej pory brakowało zidentyfikowania, zebrania 

i usystematyzowania praktyk zarządzania projektami 

na poziomie rządowym, stosowanych w tych najbar-

dziej zaawansowanych krajach. Książka Stanisława 

Gasika Projects, Government and Public Policy jest 

pozycją pionierską w tym temacie, nie tylko zbierają-

cą i dokumentującą te praktyki. Zawiera ona także – 

co jest jej wielką wartością – dwa autorskie modele: 

Governmental Project Implementation System (GPIS) 

oraz Governmental Project Management Maturity 

Model (GPM3). GPIS dokumentuje i  systematyzuje 

różne praktyki stosowane na szczeblu rządowym 

w  tych krajach. GPM3, mający strukturę opartą na 

CMMI, pokazuje ścieżkę rozwoju GPIS od poziomu 

początkowego, w którym rządy nie są zainteresowa-

ne metodami zarządzania projektami, aż po poziom 

optymalizujący, w którym rządy mają wdrożone pro-

cesy ciągłego usprawniania GPIS.

Dla wszystkich zajmujących się projektami zawo-

dowo niezwykle cenna jest część III książki, w której 

autor dokonuje obszernego porównania pomiędzy pro-

jektami publicznymi, a realizowanymi w innych sekto-

rach, akcentując istotne praktyczne różnice.

Również niezwykle interesująca i  bardzo istotna 

z  punktu widzenia praktycznego zastosowania jest 

przedstawiona w rozdziale 1. analiza rozbieżności po-

między rozumieniem pojęć związanych z  projektami 

w środowisku administracji publicznej i w środowisku 

profesjonalistów zarządzania projektami. Dotyczą one 

na przykład istoty projektu oraz odwrotnej zależności 

między portfelem i programem.

Zdaniem autora istotną przeszkodą na drodze upo-

wszechniania metod zarządzania projektami w sektorze 

publicznym jest – z  jednej strony – brak zrozumienia 

pojęć związanych z project managementem po stronie 

administracji publicznej oraz – z drugiej strony – na-

stawienie metodyk projektowych na sektor prywatny. 

Dlatego też części I i II książki wyjaśniają te zagadnienia.

Podczas lektury książki jedna kwestia wzbudziła 

moje wątpliwości. Public policy to jednak nie tylko 

projekty, zdefiniowane na zimno i  zarządzane precy-

zyjnie zgodnie z  przyjętymi modelami, regułami. To 

także interesy, gry i  rozgrywki polityczne znacznie 

bardziej złożone, o  znacznie szerszym i  większym 

wpływie na otoczenie niż występujące w  sektorze 

prywatnym. Obawiam się, że bez ich uwzględnienia 

opisane w książce praktyki i  zaproponowane modele 

mogą pozostać jedynie konstruktami teoretycznymi. 

Może więc to temat na druga książkę i  na odrębne 

analizy i badania? 

Stanisław Gasik, Projects, Government, and Public Pol-

icy, CRC Press 2022, s. 350

Co robią rządy 
by zapewnić 
projektom 
sukces?
Jerzy Stawicki
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Czasem jako Project Manager trafiasz na taki 

projekt, w  którym możesz zmoknąć i  oberwać 

piorunem z każdego, nawet najbardziej błahego 

powodu. Najczęściej takie sytuacje występują 

w  projektach, w  których zamawiający (klient) 

nie widzi potrzeby partnerskiego podejścia do 

realizacji projektu, bądź jego rozumienie part-

nerstwa jest „inne”. W takim projekcie wystar-

czy, że powiesz nieodpowiednie słowo, albo… 

nie odezwiesz się i już druga strona zaczyna się 

gotować, a gdy prosisz o podpis, akceptację do-

kumentów temperatura sięga wrzenia, a zabawa 

w  dopisywanie kropek i  przecinków potrafi się 

mocno wydłużyć.

Jak sobie poradzić z takim projektem? Oczy-

wiście można opuścić szalupę i  przesiąść się 

do innej łajby, a w kolejnej trafić na lepszą lub 

gorszą sytuację. Pozostanie w projekcie nauczy 

Cię wielu przydatnych umiejętności, dzięki któ-

rym zakupy melisy dla Ciebie i zespołu będą się 

stopniowo zmniejszać. To czy uda się zmienić 

sytuację w projekcie zależy od Ciebie i wymaga 

stosowania podstawowych zasad partnerstwa, 

nie zważając na to, czy klient zachowuje się tak 

samo. Od czego zacząć?

Szacunek do współpracowników – prowa-

dząc jeden z ostatnich projektów, zawsze jak kli-

kałam join na spotkanie brałam głęboki oddech 

i  wyciszałam się od razu po dołączeniu. Jeden 

z  uczestników projektu po stronie klienta miał 

w  zwyczaju mówić do wykonawcy, którego ja 

reprezentowałam głosem rozkazującym, ironi-

zującym i sarkastycznym, a dodatkowo odpalał 

działo armatnie w naszą stronę z  każdego, na-

wet najbardziej błahego powodu. Jako wykonaw-

ca na każdym kroku przypominano nam, kto tu 

rządzi, a  postawa klienta daleko odbiegała od 

partnerskiej. Głęboki oddech i możliwość wyci-

szenia mikrofonu powodował, że zamawiający 

wygłosił monolog i zamiast wchodzenia w dys-

kusję, kończyliśmy spotkanie informacją: zwery-

fikujemy i przekażemy kompleksową informację 

emailem. Takie podejście nie eskaluje napięcia 

pomiędzy stronami, daje możliwość ochłonięcia 

i przekazania rzetelnej informacji z szacunkiem. 

A to z kolei zmniejsza ilość powodów do czepia-

nia się drugiej strony. Emaile zawsze formułowa-

łam w sposób uprzejmy, niezależnie od tego, ile 

wykrzykników znajdowało się w mailu od klienta.

Transparentność w  działaniu – w  trakcie 

trwania projektu wielokrotnie zastanawialiśmy 

się: powiedzieć, czy nie powiedzieć? Ukryć 

czy wyłożyć kawę na ławę? To trudne pytania, 

zwłaszcza, że wiesz, że klient wykorzysta każdy 

najmniejszy błąd do eskalacji. Ale w perspekty-

wie dłuższego okresu, gdy klient widzi, że nie 

masz przed nim tajemnic i mówisz wprost o bra-

kach, przekonasz go, że zasługujesz na zaufanie 

i być może zastanowi się nad swoim zachowa-

niem w stosunku do Ciebie i Twojego zespołu.

Nastawienie na wspólny wynik – często 

zaczyna się niewinnie: „oj tu brakuje kropki, 

a tam przecinka, eh kolejny raz na was czekamy! 

czyżby znów regresja? no kto by pomyślał?”. Nie 

daj się wciągnąć w  taką wyliczankę, zmień ją 

w „abra-cadarba – gwieździsta noc, poczuj spoko-

ju moc” i uczul zespół, żeby przemilczał. Tylko siłą 

spokoju jesteście w stanie przetrwać takie spo-

tkanie, a przecież wiecie, że w projekcie jedni cze-

kają na drugich, a drudzy na pierwszych i nie da 

się wszystkiego pokazywać w  barwach białych 

czy czarnych – zbyt często „wina” leży po obu 

stronach. Po co tracić siły i nerwy na taką zaba-

wę, skoro cel jest wspólny i jedna strona nie jest 

w  stanie go zrealizować? Staraj się na każdym 

kroku używać sformułowań „my” w  kontekście 

obu zespołów (klienta i twojego), aby podkreślić, 

że sukces zależy od wspólnych wyników.

Długofalowa współpraca – stosując sys-

tematycznie wyżej wymienione zasady powoli 

u  kolejnych osób z  zespołu klienta widziałam 

partnerów. Od pierwszych dni współpracy ro-

zumiałam, że projekt się skończy, ale aplikacja/

software zostanie i część zespołu z mojej firmy 

będzie dalej pracować z  klientem utrzymując 

produkt. Projekt to dopiero początek przygody. 

Pamiętając o tym od pierwszych dni masz więk-

sze możliwości na przygotowanie podwalin do 

długofalowej współpracy.

Niezależnie czy znajdujesz się po stronie za-

mawiającego czy wykonawcy – graj fair. Buduj 

zespół, partnerstwo, nie kłuj szczeliny w trakcie 

projektu, z  której zrobi się wyrwa na ostatniej 

prostej, gdy najbardziej potrzebujesz zgranego 

zespołu. Buduj zaufanie, współpracę i szacunek 

od pierwszego dnia projektu, by po zakończeniu 

Twojej pracy zespół wsparcia wiedział, że może 

liczyć na drugą stronę, bo dla nich praca dopiero 

się zaczyna. 
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Burza w szklance 
wody czy partnerstwo 
w biznesie? 

Malwina Szopa

Praca to jej pasja, nie wyobraża sobie, że mo-
głaby zmienić rolę i nie być IT Project Mana-
gerem. Realizuje projekty w branży IT dla du-
żych klientów enterprise. Dodatkowo, stara 
się ogarniać bieżące zagadnienia kreatywnego 
chaosu panującego na jej podwórku. Z  zarzą-
dzaniem projektami jest związana 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Po 
godzinach uwielbia spędzać czas z dzieciaka-
mi, jazdę na rowerze i dobry film.

Malwina 
Szopa
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10 lat Strefy PMI, 40-ty numer magazynu 
oraz mój 35-ty felieton to doskonała oka-
zja do postawienia pytania: co powoduje, 
że można przez tak długi czas robić tak 
fantastycznie swoją robotę, mieć z  niej 
wielką satysfakcję i  co najważniejsze: 
mieć coraz więcej zadowolonych klientów, 
czyli… czytelników.

W  odpowiedzi na to pytanie postawię na-
stępującą hipotezę: po prostu trzeba wejść 
w  stan psychologicznego Flow. Ta hipoteza 
jest więc okazją do spojrzenia na Flow, czyli 
przepływ, znany Wam choćby z  mojego fe-
lietonu w numerze 32., z zupełnie innej per-
spektywy. 

Stan psychologicznego Flow został ziden-
tyfikowany przez amerykańskiego psycholo-
ga Mihaly’ego Csikszentmihalyi’ego i opisany 
w  książce Przepływ. Zgodnie z  jego mode-
lem Flow, czyli stan pełnego zanurzenia się 
i  skupienia się na wykonywanej pracy, wy-
stępuje przy odpowiedniej kombinacji dwóch 
elementów: wysokiego poziomu umiejęt-
ności oraz wysokiego, ale nie nadmiernego 
poziomu trudności pracy. Czyli poziomu 
wyzwania. Kombinacja tych elementów de-
cyduje o  tym, czy jesteśmy w  stanie Flow, 
czy raczej w  strefie relaksacji, gdy poziom 
wyzwania jest zbyt niski, lub w strefie pobu-
dzenia, gdy poziom wyzwania jest zbyt wyso-
ki. Ten model Flow łatwo jest znaleźć w sieci. 

Dużo trudniejsza jest jednak jego realizacja 
w praktyce. Jedną z przeszkód praktycznych 
są wymagania menedżerów/liderów dotyczą-
ce „go extra mile”, w konsekwencji jednak po-
wodujące utratę pewności i bezpieczeństwa. 
To doświadczenie Kubusia Puchatka, który za 
bardzo się starał – otworzyć słoik z łakocia-
mi, aż wreszcie go rozbił.

Flow psychologiczny ma też bardzo wiele 
wspólnego z tzw. „głęboką pracą” (ang. deep 
work). To – wg twórcy tej koncepcji Cala 
Newporta – „czynności zawodowe wykony-
wane w stanie koncentracji, przy maksymal-
nym wykorzystaniu zdolności poznawczych. 
Czynności te tworzą nowe wartości, sprzyjają 
doskonaleniu umiejętności i są trudne do po-
wtórzenia”.

Istnieje szereg zasad i wskazówek mówią-
cych o tym, jak osiągnąć stan „pracy głębo-
kiej”. Znaleźć wśród nich można i takie dość 
oczywiste, jak unikanie wielozadaniowości, 
czy skupienie się na celu. A także dość kon-
trowersyjne w dzisiejszych czasach, jak na 
przykład: zrezygnuj z  mediów społeczno-
ściowych, czy: zaprzyjaźnij się z  nudą. Ja 
jestem wielkim zwolennikiem jeszcze innej 
zasady: be lazy – bądź leniwy. W moim przy-
padku bardzo sprawdziła się jeszcze zasada 
tworzenia i  egzekwowania różnych rytu-
ałów pracy. 

Flow na poziomie indywidualnym to pierw-
szy krok. Kolejny krok to uzyskanie Flow na 

poziomie zespołu. A jeszcze kolejny dotyczy 
Flow na poziomie całej firmy.

I  tu zaczynają się schody. Bo, żeby to 
wszystko o  czym napisałem zadziałało jak 
należy, potrzebne są jeszcze „drobiazgi”. Po 
pierwsze bezpieczeństwo psychologiczne 
pracowników, jakie musi wynikać ze śro-
dowiska pracy. Czyli poczucie braku zagro-
żenia, warunki do eksperymentowania i... 
popełniania błędów. Po drugie: system pracy 
i  zarządzania wykorzystujący „techniczne” 
aspekty i  praktyki Flow Management, takie 
jak: ograniczenie prac w  toku, wizualizacja 
prac, wspólnie określone i  ściśle przestrze-
gane zasady i  reguły pracy i  postępowania. 
No i wreszcie element chyba najtrudniejszy: 
mind-set, model mentalny, czyli sposób my-
ślenia o  świecie, biznesie oraz mojej/naszej 
roli w  firmie i  zespole. To dodatkowe, ko-
nieczne warunki by zaistniał Flow psycholo-
giczny.

I jeszcze jeden element, który bardzo czę-
sto jest lekceważony i pomijany. Czyli: nasz 
(mój, Twój, Wasz) kontekst. Wszystkie te 
zasady, model, wskazówki dotyczące Flow 
i  „głębokiej pracy” muszą, powtórzę: muszą 
być umieszczone w konkretnym Twoim, Wa-
szym kontekście. Bo dopiero ich połączenie 
z  tym kontekstem może dać rzeczywiste 
rezultaty. To dopasowanie do kontekstu za-
działa. „Copy-paste” – nie. Jak mawiał Taii-
chi Ohno: „Stop trying to borrow wisdom and 
think for yourself”.

40 numerów minęło jak jeden dzień. Jak 
sądzę: w dużym stopniu dzięki psychologicz-
nemu Flow w zespole redakcyjnym. Wielkie 
uznanie dla Was. I niech Flow psychologiczny 
będzie z Wami przez kolejne lata. A wszyst-
kim czytelnikom felietonu życzę, byście także 
posmakowali tego Flow zaczynając od wska-
zówek zawartych w tym tekście.

Flow – także psychologiczny – is the 
King – simple as that. 

10 lat z Flow 

Jerzy Stawicki

dr Jerzy Stawicki 
Konsultant i trener zarządzania i zarządzania 
projektami posiadający wieloletnie doświad-
czenie w doskonaleniu pracy firm, zespołów, 
menedżerów i liderów.
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem 
w obszarze zwinnego i klasycznego zarządzania 
projektami, programami i portfelem projektów, 
zwinnego przywództwa oraz zwinnych trans-
formacji i budowania organizacji projektowych. 
Wielki fan podejścia Flow Management, wyko-
rzystującego Lean, Kanban oraz TOC, a także 
gier symulacyjnych.
Mówi o sobie: „pomagam menedżerom, project 
managerom, zespołom i firmom pracować i za-
rządzać efektywniej, mądrzej oraz mieć z pracy 
i zarządzania więcej zadowolenia i satysfakcji”.
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Redakcyjny life hack: wyprasuj rzeczy dzień 
wcześniej, a  rano poczujesz się jakbyś fak-
tycznie wybierał/a się do pracy. Dodatkowo 
unikniesz wymówki, że nie masz się w  co 
ubrać. A  jeśli wciąż brakuje Ci rano czasu, 
dołącz do klubu 5:30 jeśli od zawsze było to 
Twoim celem. Pomoże w  tym książka Hala 
Elroda, The Miracle Morning. To co, przerwa 
w czytaniu na ustawienie budzika?

Spotkania
– Słychać mnie?
– Przepraszam byłem wyciszony.
– Widać mój ekran?

Te i  wiele innych sytuacji zastąpiło te 
znane ze spotkań na żywo, jak problemy 

The Office

To już trzeci rok powszechnej pracy hybrydo-
wej. Każdy chyba marzył o tym, żeby w desz-
czowy, śnieżny czy po prostu wygodny dla 
niego dzień, móc zostać w  pracy w  domu. 
Poczuć się odrobinę jak na wagarach. Praca 
z  kanapy, łóżka czy balkonu wydawała się 
taka kusząca. W  sumie przez pewien czas 
tak było. Po czasie jednak zaczyna brakować 
atmosfery biura i  oddzielenia siebie – pro-
fesjonalisty od siebie – dresiarza (w dobrym 
znaczeniu tego słowa). W  tym obszarze 
pojawiło się wiele najwięcej postanowień 
zrealizowanych w różnym stopniu, a miano-
wicie: „będę przebierać się rano z piżamy, za-
nim zacznę pracę (i w ogóle wychodzić z łóżka)” 
oraz „nie będę siedzieć ubrana/y do połowy na 
callach”. Niby nic, ale jednak często lenistwo 
zwycięża. Jeśli też tak masz, zacznij od jutra.

Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego porusza-
my ten temat w marcu (lub dowolnie innym 
miesiącu, w  którym to czytasz) odpowiedź 
jest bardzo prosta. Nigdy nie jest za późno 
żeby realizować jakiekolwiek postanowienia. 
Nie warto czekać na kolejny przełom roku, 
zaćmienie księżyca, kometę czy urodziny. 
Niech nieudane postanowienia będą czymś 
na kształt kosztów utopionych. Nie pozwól 
im decydować o przyszłości.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów nieusta-
jącej walki prosto z naszej Redakcji.

Respawn

Respawn, czyli tytułowy renesans, to pojęcie 
znane z  gier komputerowych, oznaczające 
zaczynanie od początku z  kolejnym życiem, 
tłumaczone jako odrodzenie się. Choć nasza 
rzeczywistość niekoniecznie przypomina tę ze 
świata na przykład Super Mario, dlaczego nie 
mielibyśmy zaczynać jak on od nowa w przy-
padku niepowodzenia? Na tapetę weźmiemy 
postanowienia noworoczne strefowych kole-
żanek i kolegów. Bo są rzeczy, które warto, ale 
się nie opłaca, oraz takie, które się opłaca, ale 
nie warto. Te warto, bo to się opłaci!
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Renesans postanowień 
noworocznych 

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

Marcin 
Wilczak

Redakcyjna przestroga: uważaj z  tym rzu-
caniem się na to, do czego się zapalisz. Droga 
z kanapy na maraton nie prowadzi przez kilka 
przypadkowych przebieżek, a  ta od 1000+ 
nieprzeczytanych maili do Inbox0 przez usu-
nięcie wszystkiego co starsze niż dwa mie-
siące. Na którykolwiek krok się zdecydujesz, 
życzymy powodzenia w  konsekwentnym 
jego realizowaniu. Bo <Twój ulubiony cytat 
motywujący>. 

Na szczęście, żeby wziąć udział w konkur-
sach, które znaleźć można na ostatnich stro-
nach każdego wydania Strefy PMI nie trzeba 
szykować żadnych postanowień. Działa tu 
prosta koordynacja typu oko-ręka. Widzisz 
konkurs – bierzesz udział. Kolejna szansa – 
na kolejnej stronie.

Disclaimer

Rozwiązania zawarte w  tym artykule te-
stowane były na członkach redakcji Strefy 
PMI. Przy realizacji artykułu nie ucierpiało 
żadne żywe stworzenie. Czasem tylko nasze 
ego… 

Redakcyjne koło ratunkowe: na stronie 64 
w 39. numerze Strefy PMI znajdziesz podpo-
wiedź jak ogarnąć skrzynkę mailową. U mnie 
działa od lat.

Zdrowie

Wszystkie powyższe postanowienia są su-
per istotne, ale jedno pomoże zrealizować je 
wszystkie. Chodzi naturalnie o  aktywności 
fizyczną dającą nam siłę do działania. Joga 
przed pracą a może spinning po niej. Zamiana 
auta na rower czy hulajnogę (pamiętaj o ka-
sku). Wieczorny basen na oczyszczenie gło-
wy lub poranny na jej pobudzenie. Jazda na 
rowerku stacjonarnym podczas spotkań wy-
magających mało skupienia i zero mówienia. 
Owocowe poniedziałki, bezkofeinowe wtorki, 
bezciastkowe środy, nawodnione czwartki, 
to oprócz piątku bez spotkań dobre propozy-
cje dla naszego ciała.

Redakcyjne lessons learned: to nie krze-
sło się kurczy, to my zmniejszamy przestrzeń 
między podłokietnikiem. Spróbuj od założe-
nia: dziś ćwiczę choćby <dowolny demoty-
wator>.

Ad hoc

Alternatywą dla wszystkiego, co znalazło się 
w tym tekście jest nie robienie żadnych po-
stanowień. Fundamentem tego podejścia jest 
proste założenie: „wpadam na jakiś pomysł, 
zapalam do niego i  działam, sprawdzając co 
z tego wyjdzie”. Bez ciśnienia, bez wyrzutów, 
bez kontroli. Kto jak kto, ale każdy z nas zna 
siebie najlepiej.

z rzutnikiem, kabelkiem lub temperaturą czy 
nasłonecznieniem sali. Spotkania są bardzo 
ważnym (nie tylko dlatego, że najdroższym) 
elementem komunikacji. Dobrze zaplanowa-
ne i przeprowadzone mogą dać rezultaty, o ja-
kich inne formy komunikacji mogą pomarzyć. 
Ale czy choć jeden dzień w tygodniu mógłby 
być od nich wolny? Taki dzień na pracę głę-
boką, kreatywną lub strategiczną. Oto drugie 
najpopularniejsze postanowienie w  Redak-
cji: „ustalę sobie jakiś dzień bez spotkań” (np. 
piątek). Nie zawsze masz wpływ na to co 
zrobią inni, ale zacznij od siebie. Nie planuj 
spotkań na konkretny dzień tygodnia. Nama-
wiaj innych. Szanujmy swój czas. Jeśli nie da 
rady zamrozić całego dnia, zarezerwuj sobie 
czas dla siebie we właściwym momencie, 
adekwatnie do swojego zegara biologicznego.

Redakcyjny bonus fact: ogromną pomocą 
w  efektywności spotkań są: agenda, pilno-
wanie czasu i  pisanie minutek. Niby proste, 
a wciąż rzadko spotykane.

Higiena
Nie dojeżdżasz do biura? Masz rezerwy cza-
su? Idealne warunki do skupienia się? To 
może wdrożyć wreszcie numer 3 naszych po-
stanowień czyli: „zrobię w końcu ten kurs na 
<dowolna platforma e-learnignowa>, za który 
płacę bez sensu już piąty miesiąc” lub na przy-
kład „odpicuję swój profil na <dowolna plat-
forma społecznościowa>”. A  może nie masz 
akurat siły na nic angażującego? Co wtedy? 
Może odpalisz <dowolna platforma VOD>? 
A może zrobisz wreszcie porządek z mejlami? 
Co z  twoim: „będę zawsze robić inbox zero, 
będę segregować maile - mieć w  skrzynce 
odpowiednie kieszonki podzielone na różne 
tematy”. Do tego typu postanowień, napraw-
dę można wrócić w każdej chwili. Tego typu 
aktywności nie wymagają wypracowania no-
wych nawyków. Wystarczy dobry plan.
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PEŁZANIE

S _ _ _P

C E E_ _

Koło Fortuny

Rebusy

Konkurs

Szczegóły jak zawsze w regulaminie na:
strefapmi.pl/regulamin-XL2023/
Powodzenia! Dziękujemy, że jesteś i czytasz!

Dziesięć razy mniej razy niż sam numer, pojawiała się 
zachęta do zgadywania co też kryje się za niewidocznymi 
na tablicy literkami. Nie kręć kołem, nie kupuj samogłosek 
i spółgłosek. Po prostu wyślij poprawną odpowiedź! 

Podpowiedź: Czterdziesty numer jest dużo większy niż pozostałe, 
ale akurat ten przyrost zakresu był bardzo kontrolowany. 
Nie jest tak jednak zawsze! Hasło jest w języku angielskim.

Na dokładkę tradycyjnie obrazkowe skojarzenia. Poniżej znajdują się dwie pary zdjęć tworzące po jednym haśle 
z gatunku zarządzania projektami. Obie odpowiedzi są w języku angielskim.

Do wygrania trzy eBooki: Design Thinking. Jak wykorzystać 
myślenie projektowe do zwiększenia zysków Twojej firmy. 
Główne warunki konieczne do otrzymania nagrody to:

Wysłanie poprawnych rozwiązań Koła Fortuny oraz 
Rebusów na adres mailowy strefapmi@pmi.org.pl 
w temacie pisząc Konkurs XL
Polubienie bądź skomentowanie (zaliczymy również 
komentarz dotyczący wyboru okładki) posta o aktualnym 
wydaniu Strefy PMI na naszych SM
Zapisanie się na newsletter w tym miejscu: 
strefapmi.pl/newsletter/

Ale ja tego nie zamawiałem...

G_ _D N_ _W_ _KP_ _T_N_ P_ _H

Sieć logicznie powiązanych ze sobą działań...
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Polska edycja
PMBOK®7
już w sprzedaży!

pmbok.pmi.org.pl

https://pmbok.pmi.org.pl/
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