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Mission Impossible
PMI Poland Chapter Congress

9th International

The impossible cannot have happened, there-
fore the impossible must be possible in spite of 
appearances.

Tymi słowami Agathy Christie chcielibyśmy zaprosić Państwa na 9 International PMI 
Poland Chapter Congress organizowany w dniach 24–25 listopada w Hotelu Radisson Blu.

Hasłem przewodnim kongresu będzie ,,Mission Impossible".  To co niemożliwe i trudno 
wykonalne staje się jednak sukcesem.  Jak uniknąć  kłopotów i jak uporać się z projektami 
nie do wykonania. Przyjęcie przez projektanta zadania niewykonalnego, przeznaczenie 
na projekt zbyt skromnych środków finansowych, przyjęcie złych terminów, dobranie 
niedoświadczonego zespołu projektowego, sprzeczne oczekiwania interesariuszy to 
niektóre z czynników nad którymi chcemy się zastanowić. Podczas 9 kongresu skoncen-
trujemy się na trzech obszarach, Agile versus Waterfall, duże projekty w tym projekty 
publiczne oraz umiejętności miękkie.

W tym roku jak i w latach ubiegłych będziemy mogli wysłuchać specjalistów i praktyków 
najwyższej klasy zarówno polskich jak i międzynarodowych. Kongres w założeniach jest 
platformą wymiany doświadczeń dla profesjonalistów oraz okazją do podzielenia się 
praktyczną i niezbędną wiedzą z zakresu zarządzania projektami na światowym pozio-
mie. Na kongresie będziemy łączyć wykłady z panelami dyskusyjnymi oraz warsztatami, 
by dać gościom i prelegentom jak najszersze możliwości wymiany opinii i doświadczeń. 

W przypadku jakichkolwiek pytań
proszę o kontakt:
warszawa.dyrekcja@pmi.org.pl

Zapraszamy do udziału!



PMI  WWW.PMI.ORG.PL

Redaktor Naczelny: Wojciech Danowski

Marketing i Kontakt z Biznesem: Wojciech 
Danowski 

Fotografie: Archiwum PMI PC, PMI, Piotr 
Denis, Ada Grzenkowicz, Imcreator.com

Projekt Graficzny: Cyklopia Studio

Redakcja Strefy PMI:

3

Drodzy Czytelnicy!

Z ogromną satysfakcją chciałbym Państwu oddać  
do czytania numer 5 czasopisma Strefa PMI.

W najnowszym numerze artykuł Witolda Hendry-
siaka, podsumowujący okres swojej kadencji na sta-
nowisku prezesa PMI Poland Chapter. Kolejny artykuł 
który chciałbym polecić a który zainteresuje osoby 
chcące zdobywać nowe umiejętności, to artykuł 
Adriana Świerczyńskiego pod tytułem „Nowy certyfi-
kat z obszaru PPM”. W podobnym tonie zdobywania 
wiedzy, rozszerzania swoich kompetencji jest artykuł 
Szymona Pawłowskiego „Wiedza, projekty i PMO. 
Czy warto dzielić się wiedzą?” natomiast Wioletta 
Małota, ekspert w dziedzinie coachingu i mentoringu 
w Polsce, posiadająca wieloletnie doświadczenie 
w pracy jako Executive Coach i Mentor z najwyższą 
kadrą menedżerską, prezentuje bardzo ciekawy 
artykuł „Dlaczego warto aby menedżer posiadał 
kompetencje Coacha i Mentora? Nowe kompetencje 
menedżera”.

Zapraszam do lektury oraz współpracy.
wojciech.danowski@pmi.org.pl

Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, 
bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. 
Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. 

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie 
swojego umysłu młodym.

– Henry Ford

Spis Treści
Od redakcji | Spis Treści
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W maju br. odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków 
stowarzyszenia PMI Poland 
Chapter, na którym podsumowano 
rok 2013 oraz wybrane zostały 
nowe władze stowarzyszenia.  

Rok 2013 był wyjątkowy, gdyż 
zorganizowaliśmy w tym czasie 
aż 84 wydarzenia, dla łącznej 
grupy ponad 5,5 tys. uczestników. 
Wszystkie siedem oddziałów 
stowarzyszenia: Gdańsk, 
Kraków, Lubuskie, Łódź, Poznań, 
Warszawa i Wrocław  działały 
bardzo aktywnie, a w grudniu 
2013 otwarte zostały dwa nowe 
oddziały Kujawsko-Pomorski 
i Śląski.

Seminaria, które staramy się organizo-
wać co miesiąc w każdym oddziale to tylko 
jeden z obszarów naszej działalności. Co roku 
odbywa też kilka dużych imprez cyklicznych. 
Do największych wydarzeń 2013 roku należa-
ły: VIII Międzynarodowy Kongres PMI Poland 
Chapter w Warszawie, konferencja New 
Trends In Project Management w Trójmieście 
oraz PAM Summit w Krakowie. Na VIII Mię-

dzynarodowym Kongresie PMI Poland Chapter 
wystąpili m. in. tacy prelegenci jak: Antonio 
Nieto Rodriguez, David J. Anderson,  Jim Law-
less,  Liam Dillon, Avinasz Chandaran czy Tom 
Mochal. Kongres był również okazją do podsu-
mowania 10-lecia działalności PMI w Polsce. 
W listopadzie mieliśmy okazję gościć w War-
szawie ponad 90 liderów PMI z Europy i Afryki 
na corocznym spotkaniu wolontariuszy, na 
którym mogliśmy się wzajemnie wymienić do-
świadczeniami. PMI podpisał umowę o współ-
pracy ze studencką organizacją ENACTUS. 
PMI Poland Chapter jako pierwszy rozpoczął 
pilotażową współpracę z ENACTUS, budując 
model współpracy, który będzie rozwijany na 
całym świecie. W maju 2013 odbył się w War-
szawie Academic Workshop, na którym Saul 
Spivack, reprezentujący PMI Academic Re-
lations Group spotkał się z reprezentantami 
polskich uczelni. Nasze stowarzyszenie miało 
swój wkład w treść Rekomendacji D, przygo-
towanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
Rok 2013 to kolejne edycje English Summer 
Camp i English Winter Camp organizowane 
przez oddział Gdański dla dzieci oraz pierwszy 
rok, w którym rozpczęliśmy przygotowania do 
organizacji podobnego obozu dla dzieci w oko-
licach Warszawy.

Dzięki zmianie dostawcy serwisu interneto-
wego pmi.org.pl na Proteon Software akre-

dytowany przez PMI umożliwiliśmy wszyst-
kim członkom łatwiejsze korzystanie z glo-
balnych serwisów PMI, otrzymaliśmy narzę-
dzie do wysyłek mailingowych oraz uzyskali-
śmy możliwość dokonywania płatności przez 
PayPal w zintegrowanym systemie do zarzą-
dzania wydarzeniami.

Jako ustępujący Prezes Zarządu Stowarzysze-
nia chciałbym bardzo podziękować wszyst-
kim wolontariuszom zaangażowanym w ten 
naprawdę szeroki wachlarz działań. Cieszę się 
bardzo, że ten zapał i entuzjazm przełożył się 
na tak wspaniałe rezultaty. Współpraca z tak 
wspaniałymi ludźmi była dla mnie zaszczy-
tem.

Na zdjęciu powyżej, członkowie ustępują-
cego zarządu PMI Poland Chapter z nagrodą 
PMI Chapter of the Year, którą otrzymaliśmy 
w październiku 2013, od lewej: Aleksandra 
Błaszczuk (Edukacja), Mariusz Chudy (Mar-
keting), Witold Hendrysiak (Prezes), Tomasz 
Grochowski (IT), Agnieszka Krogulec (Wo-
lontariusze), Grzegorz Skrzypczak (Finanse). 
(Na zdjęciu zabrakło niestety Iwony Piędel 
(Członkostwo), Michała Rączki (Współpraca 
z Biznesem) oraz Mariusza Mirskiego (Wyda-
rzenia).

Podczas Walnego Zgromadzenia członków 
stowarzyszenia PMI Poland Chapter w dniu 

13 maja wybrany został nowy skład Zarządu 
oraz Komisji Rewizyjnej. Na zdjęciu po prawej, 
od lewej: nowy Zarząd w składzie: Aleksan-
dra Błaszczuk (Edukacja), Małgorzata Miernik 
(Wydarzenia), Grzegorz Skrzypczak (Finanse), 
Agnieszka Krogulec (Wolontariusze), Małgo-
rzata Kusyk (Prezes), Michał Rączka (Współ-
praca z Biznesem), Iwona Piędel (Członko-
stwo).

Życzę sukcesów nowemu Zarządowi, który 
rozpoczął pracę z początkiem czerwca. Jest 
to możliwość dzielenia się wspólną pasją i za-
angażowanie dające wielką satysfakcję!
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BUDUJEMY 
PROFESJONALIZM
W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

więcej informacji na stronie: www.pmi.org.pl
Zaangażuj się > Projekt Roku

Udział w konkursie to okazja do promocji firmy na forum profesjonalistów
wyrażenie uznania i motywację zespołu projektowego oraz ugruntowanie 

pozycji Project Managerów.

Każdy z aplikujących zespołów otrzymuje pisemny raport  oceniający 
pozwalający na identyfikację mocnych obszarów oraz tych wymagających 

doskonalenia

Do konkursu można aplikować z każdym rodzajem projektu.
Ważne by prowadzone były zgodnie ze standardami PMI BOK

PROJEKT ROKU 
Konkurs 2013
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Od kilku lat, w toku wydawania kolejnych 
edycji Standardu Zarządzania Portfelem 
(The Standard for Portfolio Management), 
środowisko managerów portfela projek-
tów, szefów PMO i konsultantów z obszaru 
PPM zaczęło dostrzegać pewne braki w cer-
tyfikacyjnej ofercie PMI®. Kierownicy pro-
jektów mogą zdać egzaminy potwierdza-
jące ogólną wiedzę z zarządzania projek-
tami: (CAPM)® i (PMP)®, a także specjali-
styczne (PMI-RMP)® i (PMI-SP®); kierow-
nicy programów mogą szczycić się tytułem 
PgMP. Nawet osoby pracujące w Agile, choć 
PMI nie opublikował oficjalnego standardu 
w tym obszarze, mogą zdać zyskujący coraz 
większą popularność egzamin (PMI-ACP)®. 
Praktycy zarządzania portfelem projektów 

mieli pełne prawo czuć się pominięci… do 
niedawna.

PMI® dostrzegając potrzebę rynku, w paź-
dzierniku 2013 rozpoczął proces zbierania 
zgłoszeń do pilotażowego programu egza-
minacyjnego nowej certyfikacji – Portfolio 
Management Professional (PfMP)SM, która 
sprawdza m.in. znajomość Standardu Zarzą-
dzania Portfelem (1 stycznia 2013 opubliko-
wano 3 wersję Standardu). Od grudnia 2013 
do końca lutego 2014 osoby, których zgło-
szenia przeszły pozytywnie proces selek-
cji, miały możliwość odbycia tego pilotażo-
wego egzaminu, który miał przede wszyst-
kim na celu zweryfikować, czy poziom trud-
ności, zawartość arkuszy egzaminacyjnych, 

oraz czas przeznaczony na egzamin jest od-
powiedni.

Jednym z pionierów nowej certyfikacji został 
Maciej Bodych, doświadczony praktyk w dzie-
dzinach zarządzania projektami i portfelem 
projektów. W drugiej połowie lutego 2014 
podszedł do 4-godzinnego egzaminu, skła-
dającego się z testu 170 pytań dotyczących 
teorii i praktyki zarządzania portfelem projek-
tów. W pierwszych dniach maja 2014 Maciej 
otrzymał e-mail od PMI®, że wynik testu jest 
pozytywny, i tym samym stał się on jednym 
z pierwszych na świecie (i jednym z dwóch 
w Polsce!) właścicieli certyfikatu (PfMP)SM, 
poświadczając swoje bogate doświadczenie 
i szeroką wiedzę w obszarze zarządzania port-
felem projektów i dostosowywania portfela 
projektów do strategii organizacji.

Od siedmiu lat pomagam 
organizacjom we wdraża-
niu zarządzania portfelem 

projektów (w tym PMO) a jednocze-
śnie (od 2005 roku) jestem trenerem 

szkoleń z tego obszaru. Już od wielu 
lat czekałem na certyfikację PMI® 
w tym zakresie, więc nie mogło być 
mowy, abym nie wziął udziału w pi-
lotażu. Tak wyczekiwany certyfikat 
cieszy podwójnie.

– Maciej Bodych

Drugą osobą z Polski, która w tym 
samym czasie uzyskała certyfikację jest 
Piotr Pachocki, kontraktowy kierownik pro-
gramów / projektów oraz doradca w obsza-
rze wdrażania zasad zarządzania projekta-
mi, programami i portfelami projektów. Tak 
Piotr uzasadnił swoją decyzję o podejściu do 
egzaminu:

W moim zawodzie certyfi-
katy PMI® stanowią odpo-
wiednik uprawnień zawodo-

wych w innych branżach – weryfiku-
ją zarówno wiedzę, jak i doświadcze-
nie zawodowe, dając pewność klien-
tom, że moje działania będą wnosić 
dla nich istotną wartość. Certyfikat 
dotyczący zarządzania portfelem pro-
jektów znakomicie uzupełniał pulę 
(PMP, PMI-ACP oraz PgMP, a także 
P3O w obszarze rozwiązań organiza-
cyjnych). Do tego każda certyfikacja 
była świetnym powodem dla powtó-
rzenia i ewentualnego uzupełnienia 
wiedzy w danym obszarze, na co ina-
czej w „ferworze walki” często trudno 
znaleźć czas.

– Piotr Pachocki

Nie każdy może zdać ten egzamin, a nawet 
do niego podejść. Przede wszystkim, kan-
dydat powinien legitymować się dyplomem 
ukończenia szkoły wyższej; wówczas wy-
starczą mu 4 lata (6 000 godzin) doświad-
czeń w zarządzaniu portfelem projektów 
(przy czym nie można liczyć oddzielnie do-
świadczeń z kilku portfeli zarządzanych jed-
nocześnie). Jeśli kandydat ukończył tylko 
szkołę średnią, to wymagania są wyższe – 
co najmniej 7 lat (10 500 godzin) zarządzania 
portfelem projektów. W obu przypadkach 
należy też mieć przynajmniej 8 lat doświad-
czenia zawodowego, a samo doświadczenie 
w obszarze PPM musi być zdobyte w okresie 
ostatnich 15 lat.

Owe 4 (lub 7) lata doświadczenia muszą 
mieć odpowiednie umocowanie w każdej 
z 5 domen zarządzania portfelem projektów: 
Strategiczne Dopasowanie, Zarządzanie, 
Wydajność Portfela, Zarządzanie Ryzykiem 
Portfela, Zarządzanie Komunikacją. Do tego 
należy odpowiedzieć na pytania dotyczące 
każdej z tych domen, a odpowiedzi muszą 
opierać się na własnych doświadczeniach 
i być rozbudowane (300 – 500 słów). Ze 
względu na stosunkowo dużą objętość treści 
wprowadzanej przez kandydata, ocena zgło-
szenia trwa do 10 dni roboczych. Obecnie 
koszt podjęcia egzaminu to – w przypadku 
członka PMI® – $800 lub €655, zaś w przy-
padku osoby niebędącej członkiem PMI® – 
$1 000 lub €815.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku certy-
fikatu (PMP)®, należy zebrać w przeciągu 3 lat 
60 punktów PDU z odpowiednich obszarów 
działalności, aby odnowić swój (PfMP)SM. To 
powoduje, że egzamin ten nie tylko trudno 
zdać, ale sam certyfikat trudno jest później 
utrzymać. Osoba zainteresowana uzyskaniem 
tytułu PfMP musi więc stale uczestniczyć 
w życiu środowiska PPM np. poprzez czytanie 
książek i odbywanie szkoleń, czy też udział 
w konferencjach, pisanie artykułów do bran-
żowej prasy, a przede wszystkim realizowanie 
się zawodowo jako menadżer portfela projek-
tów. 

Certyfikat (PfMP)SM na pewno nie stanie się 
tak popularny, jak (PMP)® (kierowników pro-
jektów jest przecież znacznie więcej niż ma-
nagerów portfela), ale biorąc pod uwagę świa-
tową renomę PMI®, oraz rosnącą dojrzałość 
projektową firm i organizacji na całym świe-
cie, przewiduje się, że stanie się bardzo silnym 
atutem na rynku pracy w CV każdego prak-
tyka PPM, podobnie, jak to jest w przypadku 
certyfikatu PMP®. Choć pilot nowej certyfika-
cji został zakończony, wszyscy zainteresowa-
ni zdaniem egzaminu (PfMP)SM nie będą mu-
sieli czekać długo na uruchomienie docelo-
wego rozwiązania – według PMI®, możliwość 
rejestracji na egzamin powinna zostać wzno-
wiona jeszcze w drugim kwartale 2014.

Adrian Świerczyński.
Konsultant i Kierownik Projektu
WHITECOM Project Experience
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Od kilku lat, w toku wydawania kolejnych 
edycji Standardu Zarządzania Portfelem 
(The Standard for Portfolio Management), 
środowisko managerów portfela projek-
tów, szefów PMO i konsultantów z obszaru 
PPM zaczęło dostrzegać pewne braki w cer-
tyfikacyjnej ofercie PMI®. Kierownicy pro-
jektów mogą zdać egzaminy potwierdza-
jące ogólną wiedzę z zarządzania projek-
tami: (CAPM)® i (PMP)®, a także specjali-
styczne (PMI-RMP)® i (PMI-SP®); kierow-
nicy programów mogą szczycić się tytułem 
PgMP. Nawet osoby pracujące w Agile, choć 
PMI nie opublikował oficjalnego standardu 
w tym obszarze, mogą zdać zyskujący coraz 
większą popularność egzamin (PMI-ACP)®. 
Praktycy zarządzania portfelem projektów 

Adrian
Świerczyński

Absolwent Wydziału Administracji 
i Nauk Społecznych na kierunku 
Administracja oraz Wydziału 
Inżynierii Produkcji na kierunku 
Global Production Engineering and 
Management Politechniki Warszaw-
skiej. W kręgu jego zainteresowań 
leży m.in. zarządzanie ryzykiem oraz 
stosowanie Earned Value Manage-
ment w projektach, na który to 
temat napisał i obronił jedną z kilku 
swoich prac dyplomowych. 

W roku 2010 pracował w Rai�eisen 
Bank Polska S.A. w tamtejszym 
biurze projektowym, a do jego 
obowiązków należało przygotowywa-
nie raportów dla zarządu i dyrekto-
rów, coaching kierowników projek-
tów w dziedzinie narzędzi Microsoft 
Project i Enterprise Project Manage-
ment, a także monitorowanie statusu 
projektów. Opracował autorską 
metodykę monitoringu statusu 
projektów dla PMO o wysokim 
stopniu dojrzałości, która ukierunko-
wana jest na maksymalizację jakości 
i terminowości dostarczanych 
danych.

Od 2010 roku pracuje w WHITECOM 
Project Experience, gdzie pełni 
rozmaite role: od konsultanta ds. 
wdrożeń Microsoft Project Server, 
poprzez trenera szkoleń z obszaru 
Microsoft Project 2010, kierownika 
projektu, ale i projektanta w obszarze 
gier symulacyjnych oraz specjalistę 
w dziedzinie narzędzi cloud compu-
ting firmy Google. Współpracował 
z Project Management Institute 
(PMI®) w dziedzinie zbierania danych 
odnośnie wykorzystania Earned Value 
Management w projektach prowa-
dzonych w Polsce. Posiada tytuł 
Microsoft Certified Professional 
w obszarze Microsoft Project 2010.

mieli pełne prawo czuć się pominięci… do 
niedawna.

PMI® dostrzegając potrzebę rynku, w paź-
dzierniku 2013 rozpoczął proces zbierania 
zgłoszeń do pilotażowego programu egza-
minacyjnego nowej certyfikacji – Portfolio 
Management Professional (PfMP)SM, która 
sprawdza m.in. znajomość Standardu Zarzą-
dzania Portfelem (1 stycznia 2013 opubliko-
wano 3 wersję Standardu). Od grudnia 2013 
do końca lutego 2014 osoby, których zgło-
szenia przeszły pozytywnie proces selek-
cji, miały możliwość odbycia tego pilotażo-
wego egzaminu, który miał przede wszyst-
kim na celu zweryfikować, czy poziom trud-
ności, zawartość arkuszy egzaminacyjnych, 

oraz czas przeznaczony na egzamin jest od-
powiedni.

Jednym z pionierów nowej certyfikacji został 
Maciej Bodych, doświadczony praktyk w dzie-
dzinach zarządzania projektami i portfelem 
projektów. W drugiej połowie lutego 2014 
podszedł do 4-godzinnego egzaminu, skła-
dającego się z testu 170 pytań dotyczących 
teorii i praktyki zarządzania portfelem projek-
tów. W pierwszych dniach maja 2014 Maciej 
otrzymał e-mail od PMI®, że wynik testu jest 
pozytywny, i tym samym stał się on jednym 
z pierwszych na świecie (i jednym z dwóch 
w Polsce!) właścicieli certyfikatu (PfMP)SM, 
poświadczając swoje bogate doświadczenie 
i szeroką wiedzę w obszarze zarządzania port-
felem projektów i dostosowywania portfela 
projektów do strategii organizacji.

Od siedmiu lat pomagam 
organizacjom we wdraża-
niu zarządzania portfelem 

projektów (w tym PMO) a jednocze-
śnie (od 2005 roku) jestem trenerem 

szkoleń z tego obszaru. Już od wielu 
lat czekałem na certyfikację PMI® 
w tym zakresie, więc nie mogło być 
mowy, abym nie wziął udziału w pi-
lotażu. Tak wyczekiwany certyfikat 
cieszy podwójnie.

– Maciej Bodych

Drugą osobą z Polski, która w tym 
samym czasie uzyskała certyfikację jest 
Piotr Pachocki, kontraktowy kierownik pro-
gramów / projektów oraz doradca w obsza-
rze wdrażania zasad zarządzania projekta-
mi, programami i portfelami projektów. Tak 
Piotr uzasadnił swoją decyzję o podejściu do 
egzaminu:

W moim zawodzie certyfi-
katy PMI® stanowią odpo-
wiednik uprawnień zawodo-

wych w innych branżach – weryfiku-
ją zarówno wiedzę, jak i doświadcze-
nie zawodowe, dając pewność klien-
tom, że moje działania będą wnosić 
dla nich istotną wartość. Certyfikat 
dotyczący zarządzania portfelem pro-
jektów znakomicie uzupełniał pulę 
(PMP, PMI-ACP oraz PgMP, a także 
P3O w obszarze rozwiązań organiza-
cyjnych). Do tego każda certyfikacja 
była świetnym powodem dla powtó-
rzenia i ewentualnego uzupełnienia 
wiedzy w danym obszarze, na co ina-
czej w „ferworze walki” często trudno 
znaleźć czas.

– Piotr Pachocki

Nie każdy może zdać ten egzamin, a nawet 
do niego podejść. Przede wszystkim, kan-
dydat powinien legitymować się dyplomem 
ukończenia szkoły wyższej; wówczas wy-
starczą mu 4 lata (6 000 godzin) doświad-
czeń w zarządzaniu portfelem projektów 
(przy czym nie można liczyć oddzielnie do-
świadczeń z kilku portfeli zarządzanych jed-
nocześnie). Jeśli kandydat ukończył tylko 
szkołę średnią, to wymagania są wyższe – 
co najmniej 7 lat (10 500 godzin) zarządzania 
portfelem projektów. W obu przypadkach 
należy też mieć przynajmniej 8 lat doświad-
czenia zawodowego, a samo doświadczenie 
w obszarze PPM musi być zdobyte w okresie 
ostatnich 15 lat.

Owe 4 (lub 7) lata doświadczenia muszą 
mieć odpowiednie umocowanie w każdej 
z 5 domen zarządzania portfelem projektów: 
Strategiczne Dopasowanie, Zarządzanie, 
Wydajność Portfela, Zarządzanie Ryzykiem 
Portfela, Zarządzanie Komunikacją. Do tego 
należy odpowiedzieć na pytania dotyczące 
każdej z tych domen, a odpowiedzi muszą 
opierać się na własnych doświadczeniach 
i być rozbudowane (300 – 500 słów). Ze 
względu na stosunkowo dużą objętość treści 
wprowadzanej przez kandydata, ocena zgło-
szenia trwa do 10 dni roboczych. Obecnie 
koszt podjęcia egzaminu to – w przypadku 
członka PMI® – $800 lub €655, zaś w przy-
padku osoby niebędącej członkiem PMI® – 
$1 000 lub €815.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku certy-
fikatu (PMP)®, należy zebrać w przeciągu 3 lat 
60 punktów PDU z odpowiednich obszarów 
działalności, aby odnowić swój (PfMP)SM. To 
powoduje, że egzamin ten nie tylko trudno 
zdać, ale sam certyfikat trudno jest później 
utrzymać. Osoba zainteresowana uzyskaniem 
tytułu PfMP musi więc stale uczestniczyć 
w życiu środowiska PPM np. poprzez czytanie 
książek i odbywanie szkoleń, czy też udział 
w konferencjach, pisanie artykułów do bran-
żowej prasy, a przede wszystkim realizowanie 
się zawodowo jako menadżer portfela projek-
tów. 

Certyfikat (PfMP)SM na pewno nie stanie się 
tak popularny, jak (PMP)® (kierowników pro-
jektów jest przecież znacznie więcej niż ma-
nagerów portfela), ale biorąc pod uwagę świa-
tową renomę PMI®, oraz rosnącą dojrzałość 
projektową firm i organizacji na całym świe-
cie, przewiduje się, że stanie się bardzo silnym 
atutem na rynku pracy w CV każdego prak-
tyka PPM, podobnie, jak to jest w przypadku 
certyfikatu PMP®. Choć pilot nowej certyfika-
cji został zakończony, wszyscy zainteresowa-
ni zdaniem egzaminu (PfMP)SM nie będą mu-
sieli czekać długo na uruchomienie docelo-
wego rozwiązania – według PMI®, możliwość 
rejestracji na egzamin powinna zostać wzno-
wiona jeszcze w drugim kwartale 2014.

Adrian Świerczyński.
Konsultant i Kierownik Projektu
WHITECOM Project Experience



Wiedza, projekty i PMO.
Czy warto dzielić się wiedzą?
Szymon Pawłowski
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Wiele już napisano o roli wiedzy w nowocze-
snej gospodarce, jej decydującym znaczeniu 
dla przetrwania i sukcesu firm. Zarządzanie 
wiedzą, podobnie jak zarządzanie projektami, 
jest dziedziną dojrzałą, oferującą cały szereg 
metod, technik i narzędzi umożliwiających or-
ganizacjom identyfikowanie wiedzy, pozyski-
wanie i rozwijanie jej, dzielenie się nią, rozpo-
wszechnianie i wykorzystywanie w działalno-
ści firm. Jednak zarówno obserwacje praktyki 
firm jak i badania pokazują, że jednym z głów-
nych czynników ograniczających sukces pro-
jektów jest nieefektywna wymiana i wykorzy-
stanie wiedzy dostępnej w organizacji. Przyj-
rzyjmy się więc, dlaczego zarządzanie wiedzą 
w projektach jest tak istotne i w jaki sposób 
można usprawnić jej wymianę i upowszech-
nianie.

Wyzwania
Znaczenie zarządzania wiedzą w środowisku 
projektowym wynika wprost ze specyficznych 
cech projektów, odróżniających je od powta-
rzalnej i ciągłej działalności procesowej.

Po pierwsze, projekty mają charakter tym-
czasowy, co oznacza, że po ich zakończeniu 
(lub przerwaniu) zespół projektowy zosta-
je rozwiązany, jego członkowie powracają do 
swej rutynowej pracy, przechodzą do innych 
projektów bądź w ogóle odchodzą z orga-
nizacji. Dla nich zachowanie, udokumen-
towanie zdobytej i wytworzonej w projek-
cie wiedzy nie jest istotne po zrealizowaniu 
celów projektu. W ten sposób wiedza wypra-
cowana w projekcie może ulec rozproszeniu 
lub nawet, razem z pracownikami, opuścić 
organizację. Bez przyjętych zasad zarządza-

nia wiedzą projektową również wiedza ujęta 
w formie materialnej może zostać utracona 
– na przykład ugrzęznąć w przypadkowych 
szufladach ostatniego członka zespołu pro-
jektowego, który miał z nią styczność.

Projekty są również działalnością o charak-
terze, przynajmniej w pewnym stopniu, uni-
katowym, niepowtarzalnym. Każdy projekt 
różni się w pewnych aspektach (jak choćby 
otoczenie, w którym jest realizowany) od 
innych, nawet o bardzo zbliżonym zakresie. 
W związku z tym nie da się prowadzić pro-
jektów w pełni rutynowo, według utartych, 
pewnych i znanych schematów postępowa-
nia, wykorzystując gotowe rozwiązania. Będą 
one dla niego zbyt ogólne, nie uwzględniają-
ce specyfiki projektu w danym, konkretnym 
otoczeniu. W związku z tym zespół projek-
towy staje przed wyzwaniem wypracowania 
nowego rozwiązania. Dlatego w projektach 
niezwykle istotna jest możliwość korzystania 
z zasobów wiedzy z wewnątrz i z zewnątrz 
organizacji oraz z doświadczeń innych pro-
jektów.

Często projekty są także przedsięwzięciami 
o charakterze interdyscyplinarnym – wyma-
gają zastosowania zaawansowanej wiedzy 
i rozwiązań z różnych obszarów specjalizacji 
zawodowej. Wykorzystanie metod i narzędzi 
zarządzania wiedzą może znacząco ułatwić 
współpracę pomiędzy ekspertami z różnych 
dziedzin, pozyskiwanie, dzielenie się i wy-
mianę wiedzy pomiędzy nimi.

Projekty są ze swej natury działaniami skon-
centrowanymi na realizacji wyznaczonego 
celu. Takie jest też nastawienie zespołów 
projektowych. W związku z tym mniej (lub 

w ogóle) interesuje je współpraca z innymi, 
projektami i wzajemna pomoc, zwłaszcza 
w typowej dla projektów sytuacji znacznych 
ograniczeń czasowych, budżetu i zasobów. 
Dochodzi do tego często rywalizacja między 
projektami (o zasoby, o znaczenie, o uwagę 
i uznanie sponsora czy zarządu). W takich 
warunkach, bez skoordynowanych działań 
związanych z zarządzaniem wiedzą, szczyt-
na idea współpracy i dzielenia się wiedzą 
na rzecz tworzenia środowiska „organiza-
cji uczącej się” pozostaje tylko i wyłącznie 
w sferze deklaracji zawartych w wizji czy 
strategii firmy.

Korzyści
Implementacja procesów, technik i narzędzi 
zarządzania wiedzą w środowisku projekto-
wym w firmie przynosi wiele korzyści, bez-
pośrednio przekładających się na poprawę 
sprawności i skuteczności realizacji projek-
tów. Korzyści te związane są: 1) z dostępem 
do źródeł wiedzy i doświadczeń z projektów 
realizowanych w przeszłości lub równolegle; 
2) z ułatwieniami we współpracy, dzieleniu 
się wiedzą i pozyskiwaniem wiedzy spoza or-
ganizacji.

Posiadając dostęp zarówno do zorganizowa-
nych zasobów wiedzy w postaci repozyto-
rium, jak również mając możliwość kontak-
tu z pracownikami, którzy pracowali nad po-
dobnymi zagadnieniami, zespoły projekto-
we mogą uniknąć powtarzania tych samych 
błędów lub wykonywania tej samej lub bardzo 
zbliżonej pracy ponownie. Mogą również 
skonfrontować swoje plany i pomysły z tymi, 
którzy wcześniej realizowali analogiczne pro-

jekty. W ten sposób redukują ryzyko, oszczę-
dzają również czas i pieniądze konieczne do 
samodzielnego wypracowania rozwiązań lub 
pozyskania wiedzy z zewnątrz.

Zorganizowane formy współpracy i wymiany 
wiedzy między projektami i ekspertami z róż-
nych zawodowych specjalizacji w firmie owo-
cuje również wzrostem potencjału innowa-
cyjnego organizacji – nowatorskie rozwiąza-
nia często powstają dzięki łączeniu pomysłów 
i rozwiązań z różnych dziedzin. 

Integracja
Uzyskanie powyżej opisanych korzyści 
wymaga zintegrowania zarządzania wiedzą 
z zarządzaniem projektami oraz koordynacji 
wysiłków zmierzających do sprawnego po-
zyskiwania, przetwarzania, udostępniania 
i dzielenia się wiedzą w środowisku projek-
towym. Z uwagi na tymczasowość projek-
tów oraz konieczność zachowania ciągło-
ści w zarządzaniu wiedzą, właścicielem ob-
szaru zarządzania wiedzą projektową powi-
nien być stały element w z natury niestałym 
środowisku projektowym. Takim elementem 
jest biuro zarządzania projektami (Project 
Management O�ce – PMO).

W zasadzie niezależnie od zakresu zadań, 
jakie w danej firmie posiada biuro zarządza-
nia projektami, jest niemal pewne, że będzie 
ono komórką stale współpracującą i komuni-
kującą się z projektami i ich uczestnikami – 
czy to monitorując i raportując status projek-
tów, wspierając je czy kontrolując. Ta stała 
współpraca stanowi doskonałą okazję do ob-
serwacji, pozyskiwania wiedzy i doświadczeń 
przez samo PMO, wymiany wiedzy z projekta-
mi, jak też nadzorowania projektu także pod 
kątem zbierania i dokumentowania doświad-
czeń. Typowe biuro zarządzania projektami 
najczęściej zasięgiem swojego działania obej-
muje wiele projektów, dzięki czemu ma uni-
kalną okazję obserwowania pracy ich wszyst-
kich i identyfikowania możliwości współpracy 
i wymiany wiedzy pomiędzy nimi. Może rów-
nież „podpowiadać” zespołom projektowym, 
w jakich źródłach mogą szukać odpowiedzi na 
pytania i wyzwania, jakie stawia przed nimi 
projekt. Jako stały element środowiska pro-
jektowego, to PMO ma wszelkie możliwo-
ści przechowywania dokumentacji projektów 
po ich zakończeniu (czy to w formie fizycznej 
czy elektronicznej), a także porządkowania, 
udoskonalania i udostępniania wiedzy wy-
pracowanej czy pozyskanej w projektach. Po 
projekcie biuro zarządzania projektami staje 
się więc właścicielem tej wiedzy i może za 
pomocą repozytorium szerzyć ją w organiza-
cji.

Biura zarządzania projektami pełnią również 
często rolę właściciela rozwiązań metodycz-
nych oraz centrum doskonałości zarządza-
nia projektami. Dzięki zaangażowaniu w za-
rządzanie wiedzą mogą wykorzystać cenne 
doświadczenia projektów, proponując je jako 

dobre praktyki, przekazując te doświadcze-
nia innym projektom poprzez konsultacje czy 
szkolenia, a nawet włączając je do firmowej 
metodyki zarządzania projektami. Korzysta-
jąc z doświadczeń projektów PMO ma rów-
nież okazję do wprowadzania zmian w orga-
nizacji – usuwania barier, utrudniających pro-
jektom sprawne działanie. Kierownicy projek-
tów pozostawieni sami sobie często nie mają 
w organizacji wystarczającej siły przebicia, by 
sobie z takimi barierami poradzić i przeforso-
wać trwałe zmiany w firmie.

PMO może stać się również inspiratorem, 
organizatorem i administratorem nieformal-
nych struktur wymiany wiedzy – wspól-
not praktyków (communities of practice). 
Wspierając ich powstawanie PMO odciąża 
projekty z zadań związanych z organizowa-
niem wymiany wiedzy, z inwestowania środ-
ków w metody i narzędzia wymiany i trans-
feru wiedzy.

Czynniki sukcesu
W wielu firmach wdrożenie zarządzania 
wiedzą w środowisku projektowym często 
ogranicza się do zorganizowania repozyto-
rium wiedzy (z którego utrzymywaniem i ak-
tualizacją bywają problemy) oraz wprowa-
dzeniem formatek umożliwiających spisy-
wanie doświadczeń projektowych (które 
bywają wypełniane „na odwal” i z których 
nikt nie korzysta). Z czasem, pomimo wysił-
ku ludzi, poświęcenia czasu i pieniędzy, za-
rządzanie wiedzą w środowisku projekto-
wym zanika bądź jest ograniczone do pozo-
rowania działań, przez co nie przynosi firmie 
żadnej wartości. Dlatego warto się zastano-
wić, jakie czynniki mogą wpływać na sukces 
wdrożenia zarządzania wiedzą.

Po pierwsze, warto określić obszary zarzą-
dzania projektami, w których pozyskiwa-
nie i dzielenie się wiedzą może dać organiza-
cji i pracownikom największą korzyść i przy-
czynić się znacznie do poprawy skuteczno-
ści projektów. Na przykład, jeśli w organi-
zacji głównym problemem jest „trafianie” 
z oszacowaniami kosztów, pracochłonności 
i czasu trwania projektów, warto, przynaj-
mniej w pierwszym okresie wdrażania prak-
tyk zarządzania wiedzą, skupić się właśnie 
na tym obszarze. W tej dziedzinie szukać in-
spiracji na zewnątrz organizacji, organizo-
wać sesje wymiany doświadczeń, w tym ob-
szarze uważnie sprawdzać i wspierać projek-
ty, gromadzić doświadczenia i analizować je, 
pokazywać pozytywne i negatywne skutki 
różnych podejść.

Po drugie, należy skupić się na ludziach, 
a nie na rozwiązaniach software’owych, 
nawet najbardziej doskonałych i oferują-
cych najszersze możliwości. To ludzie ge-
nerują i posiadają wiedzę, to od nich zależy, 
czy będzie czym się dzielić z innymi i co upo-
wszechniać. Jednak z obserwacji praktyki 
firm wynika, że najczęstszą barierą w sku-

tecznej wymianie wiedzy między ludźmi jest 
kultura organizacyjna, promująca podejście: 
„wiedza to władza”. Ludzie nie chcą się dzie-
lić wiedzą, bo traktują ją jako zabezpieczenie 
swojej pozycji lub jako źródło przewagi nad 
innymi pracownikami. Nie chcą, by ktoś inny 
korzystał z ich wiedzy, osiągał dzięki temu 
sukcesy, dostawał premię czy awansował. 
Zmienić kulturę organizacyjną nie jest łatwo 
– to proces trwający wiele lat, jest jednak 
konieczny, jeśli firma ma ambicje stać się or-
ganizacją uczącą się. Komunikowanie przez 
sam zarząd i naczelne kierownictwo po-
trzeby wymiany wiedzy i jej roli dla rozwoju 
firmy, nagradzanie pracowników dzielących 
się wiedzą, wyrażanie uznania dla nich ze 
strony kierownictwa, pokazywanie dobrych 
wzorców i zachęcanie do naśladownictwa – 
te działania są niezbędne, by przełamać nie-
chęć pracowników do wymiany wiedzy.

Oprócz zachęcania ludzi do wymiany wiedzy, 
trzeba im również pokazać, jak mogą brać 
w tym udział. Dlatego wdrożeniu metod za-
rządzania wiedzą towarzyszyć powinny in-
tensywne działania komunikacyjne oraz 
wspierające. Uczestnicy projektów powinni 
dowiedzieć się, jakie korzyści mogą osiągnąć 
dzięki korzystaniu z baz wiedzy, współpra-
cy z innymi projektami i dzieleniu się własną 
wiedzą. Powinni też poznać narzędzia zarzą-
dzania wiedzą i nauczyć się korzystać z nich. 

Wiedza przechowywana w dokumentach 
może być bardzo cenna, jednak największą 
wartość ma wiedza niewyrażona, pozosta-
jąca w głowach doświadczonych pracowni-
ków. Dlatego należy stworzyć możliwości 
dzielenia się wiedzą bezpośrednio. Inicjo-
wanie powstawania luźnych struktur, takich 
jak wspólnoty praktyków, organizowanie 
sesji wymiany doświadczeń, prowadzenie 
bazy ekspertów w określonych dziedzinach 
i umożliwianie ludziom kontaktu ze sobą to 
przykłady działań, które mogą doprowadzić 
do tego, że ludzie zaczną ze sobą rozmawiać, 
współpracować, wymieniać opinie, wiedzę 
i dzielić się doświadczeniem. 

TEMAT NUMERU
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Wiele już napisano o roli wiedzy w nowocze-
snej gospodarce, jej decydującym znaczeniu 
dla przetrwania i sukcesu firm. Zarządzanie 
wiedzą, podobnie jak zarządzanie projektami, 
jest dziedziną dojrzałą, oferującą cały szereg 
metod, technik i narzędzi umożliwiających or-
ganizacjom identyfikowanie wiedzy, pozyski-
wanie i rozwijanie jej, dzielenie się nią, rozpo-
wszechnianie i wykorzystywanie w działalno-
ści firm. Jednak zarówno obserwacje praktyki 
firm jak i badania pokazują, że jednym z głów-
nych czynników ograniczających sukces pro-
jektów jest nieefektywna wymiana i wykorzy-
stanie wiedzy dostępnej w organizacji. Przyj-
rzyjmy się więc, dlaczego zarządzanie wiedzą 
w projektach jest tak istotne i w jaki sposób 
można usprawnić jej wymianę i upowszech-
nianie.

Wyzwania
Znaczenie zarządzania wiedzą w środowisku 
projektowym wynika wprost ze specyficznych 
cech projektów, odróżniających je od powta-
rzalnej i ciągłej działalności procesowej.

Po pierwsze, projekty mają charakter tym-
czasowy, co oznacza, że po ich zakończeniu 
(lub przerwaniu) zespół projektowy zosta-
je rozwiązany, jego członkowie powracają do 
swej rutynowej pracy, przechodzą do innych 
projektów bądź w ogóle odchodzą z orga-
nizacji. Dla nich zachowanie, udokumen-
towanie zdobytej i wytworzonej w projek-
cie wiedzy nie jest istotne po zrealizowaniu 
celów projektu. W ten sposób wiedza wypra-
cowana w projekcie może ulec rozproszeniu 
lub nawet, razem z pracownikami, opuścić 
organizację. Bez przyjętych zasad zarządza-
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nia wiedzą projektową również wiedza ujęta 
w formie materialnej może zostać utracona 
– na przykład ugrzęznąć w przypadkowych 
szufladach ostatniego członka zespołu pro-
jektowego, który miał z nią styczność.

Projekty są również działalnością o charak-
terze, przynajmniej w pewnym stopniu, uni-
katowym, niepowtarzalnym. Każdy projekt 
różni się w pewnych aspektach (jak choćby 
otoczenie, w którym jest realizowany) od 
innych, nawet o bardzo zbliżonym zakresie. 
W związku z tym nie da się prowadzić pro-
jektów w pełni rutynowo, według utartych, 
pewnych i znanych schematów postępowa-
nia, wykorzystując gotowe rozwiązania. Będą 
one dla niego zbyt ogólne, nie uwzględniają-
ce specyfiki projektu w danym, konkretnym 
otoczeniu. W związku z tym zespół projek-
towy staje przed wyzwaniem wypracowania 
nowego rozwiązania. Dlatego w projektach 
niezwykle istotna jest możliwość korzystania 
z zasobów wiedzy z wewnątrz i z zewnątrz 
organizacji oraz z doświadczeń innych pro-
jektów.

Często projekty są także przedsięwzięciami 
o charakterze interdyscyplinarnym – wyma-
gają zastosowania zaawansowanej wiedzy 
i rozwiązań z różnych obszarów specjalizacji 
zawodowej. Wykorzystanie metod i narzędzi 
zarządzania wiedzą może znacząco ułatwić 
współpracę pomiędzy ekspertami z różnych 
dziedzin, pozyskiwanie, dzielenie się i wy-
mianę wiedzy pomiędzy nimi.

Projekty są ze swej natury działaniami skon-
centrowanymi na realizacji wyznaczonego 
celu. Takie jest też nastawienie zespołów 
projektowych. W związku z tym mniej (lub 

w ogóle) interesuje je współpraca z innymi, 
projektami i wzajemna pomoc, zwłaszcza 
w typowej dla projektów sytuacji znacznych 
ograniczeń czasowych, budżetu i zasobów. 
Dochodzi do tego często rywalizacja między 
projektami (o zasoby, o znaczenie, o uwagę 
i uznanie sponsora czy zarządu). W takich 
warunkach, bez skoordynowanych działań 
związanych z zarządzaniem wiedzą, szczyt-
na idea współpracy i dzielenia się wiedzą 
na rzecz tworzenia środowiska „organiza-
cji uczącej się” pozostaje tylko i wyłącznie 
w sferze deklaracji zawartych w wizji czy 
strategii firmy.

Korzyści
Implementacja procesów, technik i narzędzi 
zarządzania wiedzą w środowisku projekto-
wym w firmie przynosi wiele korzyści, bez-
pośrednio przekładających się na poprawę 
sprawności i skuteczności realizacji projek-
tów. Korzyści te związane są: 1) z dostępem 
do źródeł wiedzy i doświadczeń z projektów 
realizowanych w przeszłości lub równolegle; 
2) z ułatwieniami we współpracy, dzieleniu 
się wiedzą i pozyskiwaniem wiedzy spoza or-
ganizacji.

Posiadając dostęp zarówno do zorganizowa-
nych zasobów wiedzy w postaci repozyto-
rium, jak również mając możliwość kontak-
tu z pracownikami, którzy pracowali nad po-
dobnymi zagadnieniami, zespoły projekto-
we mogą uniknąć powtarzania tych samych 
błędów lub wykonywania tej samej lub bardzo 
zbliżonej pracy ponownie. Mogą również 
skonfrontować swoje plany i pomysły z tymi, 
którzy wcześniej realizowali analogiczne pro-

jekty. W ten sposób redukują ryzyko, oszczę-
dzają również czas i pieniądze konieczne do 
samodzielnego wypracowania rozwiązań lub 
pozyskania wiedzy z zewnątrz.

Zorganizowane formy współpracy i wymiany 
wiedzy między projektami i ekspertami z róż-
nych zawodowych specjalizacji w firmie owo-
cuje również wzrostem potencjału innowa-
cyjnego organizacji – nowatorskie rozwiąza-
nia często powstają dzięki łączeniu pomysłów 
i rozwiązań z różnych dziedzin. 

Integracja
Uzyskanie powyżej opisanych korzyści 
wymaga zintegrowania zarządzania wiedzą 
z zarządzaniem projektami oraz koordynacji 
wysiłków zmierzających do sprawnego po-
zyskiwania, przetwarzania, udostępniania 
i dzielenia się wiedzą w środowisku projek-
towym. Z uwagi na tymczasowość projek-
tów oraz konieczność zachowania ciągło-
ści w zarządzaniu wiedzą, właścicielem ob-
szaru zarządzania wiedzą projektową powi-
nien być stały element w z natury niestałym 
środowisku projektowym. Takim elementem 
jest biuro zarządzania projektami (Project 
Management O�ce – PMO).

W zasadzie niezależnie od zakresu zadań, 
jakie w danej firmie posiada biuro zarządza-
nia projektami, jest niemal pewne, że będzie 
ono komórką stale współpracującą i komuni-
kującą się z projektami i ich uczestnikami – 
czy to monitorując i raportując status projek-
tów, wspierając je czy kontrolując. Ta stała 
współpraca stanowi doskonałą okazję do ob-
serwacji, pozyskiwania wiedzy i doświadczeń 
przez samo PMO, wymiany wiedzy z projekta-
mi, jak też nadzorowania projektu także pod 
kątem zbierania i dokumentowania doświad-
czeń. Typowe biuro zarządzania projektami 
najczęściej zasięgiem swojego działania obej-
muje wiele projektów, dzięki czemu ma uni-
kalną okazję obserwowania pracy ich wszyst-
kich i identyfikowania możliwości współpracy 
i wymiany wiedzy pomiędzy nimi. Może rów-
nież „podpowiadać” zespołom projektowym, 
w jakich źródłach mogą szukać odpowiedzi na 
pytania i wyzwania, jakie stawia przed nimi 
projekt. Jako stały element środowiska pro-
jektowego, to PMO ma wszelkie możliwo-
ści przechowywania dokumentacji projektów 
po ich zakończeniu (czy to w formie fizycznej 
czy elektronicznej), a także porządkowania, 
udoskonalania i udostępniania wiedzy wy-
pracowanej czy pozyskanej w projektach. Po 
projekcie biuro zarządzania projektami staje 
się więc właścicielem tej wiedzy i może za 
pomocą repozytorium szerzyć ją w organiza-
cji.

Biura zarządzania projektami pełnią również 
często rolę właściciela rozwiązań metodycz-
nych oraz centrum doskonałości zarządza-
nia projektami. Dzięki zaangażowaniu w za-
rządzanie wiedzą mogą wykorzystać cenne 
doświadczenia projektów, proponując je jako 

dobre praktyki, przekazując te doświadcze-
nia innym projektom poprzez konsultacje czy 
szkolenia, a nawet włączając je do firmowej 
metodyki zarządzania projektami. Korzysta-
jąc z doświadczeń projektów PMO ma rów-
nież okazję do wprowadzania zmian w orga-
nizacji – usuwania barier, utrudniających pro-
jektom sprawne działanie. Kierownicy projek-
tów pozostawieni sami sobie często nie mają 
w organizacji wystarczającej siły przebicia, by 
sobie z takimi barierami poradzić i przeforso-
wać trwałe zmiany w firmie.

PMO może stać się również inspiratorem, 
organizatorem i administratorem nieformal-
nych struktur wymiany wiedzy – wspól-
not praktyków (communities of practice). 
Wspierając ich powstawanie PMO odciąża 
projekty z zadań związanych z organizowa-
niem wymiany wiedzy, z inwestowania środ-
ków w metody i narzędzia wymiany i trans-
feru wiedzy.

Czynniki sukcesu
W wielu firmach wdrożenie zarządzania 
wiedzą w środowisku projektowym często 
ogranicza się do zorganizowania repozyto-
rium wiedzy (z którego utrzymywaniem i ak-
tualizacją bywają problemy) oraz wprowa-
dzeniem formatek umożliwiających spisy-
wanie doświadczeń projektowych (które 
bywają wypełniane „na odwal” i z których 
nikt nie korzysta). Z czasem, pomimo wysił-
ku ludzi, poświęcenia czasu i pieniędzy, za-
rządzanie wiedzą w środowisku projekto-
wym zanika bądź jest ograniczone do pozo-
rowania działań, przez co nie przynosi firmie 
żadnej wartości. Dlatego warto się zastano-
wić, jakie czynniki mogą wpływać na sukces 
wdrożenia zarządzania wiedzą.

Po pierwsze, warto określić obszary zarzą-
dzania projektami, w których pozyskiwa-
nie i dzielenie się wiedzą może dać organiza-
cji i pracownikom największą korzyść i przy-
czynić się znacznie do poprawy skuteczno-
ści projektów. Na przykład, jeśli w organi-
zacji głównym problemem jest „trafianie” 
z oszacowaniami kosztów, pracochłonności 
i czasu trwania projektów, warto, przynaj-
mniej w pierwszym okresie wdrażania prak-
tyk zarządzania wiedzą, skupić się właśnie 
na tym obszarze. W tej dziedzinie szukać in-
spiracji na zewnątrz organizacji, organizo-
wać sesje wymiany doświadczeń, w tym ob-
szarze uważnie sprawdzać i wspierać projek-
ty, gromadzić doświadczenia i analizować je, 
pokazywać pozytywne i negatywne skutki 
różnych podejść.

Po drugie, należy skupić się na ludziach, 
a nie na rozwiązaniach software’owych, 
nawet najbardziej doskonałych i oferują-
cych najszersze możliwości. To ludzie ge-
nerują i posiadają wiedzę, to od nich zależy, 
czy będzie czym się dzielić z innymi i co upo-
wszechniać. Jednak z obserwacji praktyki 
firm wynika, że najczęstszą barierą w sku-

tecznej wymianie wiedzy między ludźmi jest 
kultura organizacyjna, promująca podejście: 
„wiedza to władza”. Ludzie nie chcą się dzie-
lić wiedzą, bo traktują ją jako zabezpieczenie 
swojej pozycji lub jako źródło przewagi nad 
innymi pracownikami. Nie chcą, by ktoś inny 
korzystał z ich wiedzy, osiągał dzięki temu 
sukcesy, dostawał premię czy awansował. 
Zmienić kulturę organizacyjną nie jest łatwo 
– to proces trwający wiele lat, jest jednak 
konieczny, jeśli firma ma ambicje stać się or-
ganizacją uczącą się. Komunikowanie przez 
sam zarząd i naczelne kierownictwo po-
trzeby wymiany wiedzy i jej roli dla rozwoju 
firmy, nagradzanie pracowników dzielących 
się wiedzą, wyrażanie uznania dla nich ze 
strony kierownictwa, pokazywanie dobrych 
wzorców i zachęcanie do naśladownictwa – 
te działania są niezbędne, by przełamać nie-
chęć pracowników do wymiany wiedzy.

Oprócz zachęcania ludzi do wymiany wiedzy, 
trzeba im również pokazać, jak mogą brać 
w tym udział. Dlatego wdrożeniu metod za-
rządzania wiedzą towarzyszyć powinny in-
tensywne działania komunikacyjne oraz 
wspierające. Uczestnicy projektów powinni 
dowiedzieć się, jakie korzyści mogą osiągnąć 
dzięki korzystaniu z baz wiedzy, współpra-
cy z innymi projektami i dzieleniu się własną 
wiedzą. Powinni też poznać narzędzia zarzą-
dzania wiedzą i nauczyć się korzystać z nich. 

Wiedza przechowywana w dokumentach 
może być bardzo cenna, jednak największą 
wartość ma wiedza niewyrażona, pozosta-
jąca w głowach doświadczonych pracowni-
ków. Dlatego należy stworzyć możliwości 
dzielenia się wiedzą bezpośrednio. Inicjo-
wanie powstawania luźnych struktur, takich 
jak wspólnoty praktyków, organizowanie 
sesji wymiany doświadczeń, prowadzenie 
bazy ekspertów w określonych dziedzinach 
i umożliwianie ludziom kontaktu ze sobą to 
przykłady działań, które mogą doprowadzić 
do tego, że ludzie zaczną ze sobą rozmawiać, 
współpracować, wymieniać opinie, wiedzę 
i dzielić się doświadczeniem. 



Nowe kompetencje menedżera.
Dlaczego  warto aby menedżer posiadał
kompetencje Coacha i Mentora?
Wioletta Małota
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Zadania menedżera
Zdania menedżera są uniwersalne i według 
twórcy modelu zadań przywódcy J. Adaira są 
skupione trzech obszarach: osiąganie celów 
biznesowych (pierwszy obszar), które realizo-
wane są poprzez pracę zespołu (drugi obszar), 
składającego się z poszczególnych pracowni-
ków (trzeci obszar). Menedżer aby efektywnie 
zarządzać biznesem powinien posiadać umie-
jętności  techniczne, natomiast powinien po-
siadać kompetencje społeczne aby zarządzać 
innymi oraz kompetencje osobiste, aby zarzą-
dzać sobą i stanowić wzór dla innych.

Obszary przywództwa
wg koncepcji J. Adaira

Oczekiwania wobec menedżerów co do po-
siadania odpowiednich umiejętności w zakre-
sie tych trzech kompetencji ewoluują w czasie 
i są coraz większe. W przypadku kompetencji 
technicznych – rozwój technologii, mediów, 
zmiana modeli biznesowych wymaga od me-

nedżerów coraz głębszej wiedzy specjalistycz-
nej. Rozwój świadomości społecznej  i wyni-
kające z niej oczekiwania pracowników co do 
środowiska pracy, które jest przyjazne, part-
nerskie oraz które, wydobywa z ludzi ich po-
tencjał, przekłada się na oczekiwania wobec 
menedżerów, co do posiadania takich umie-
jętności, które stworzą właśnie taką kulturę 
pracy.

Zmiana modelu biznesowego wielu organiza-
cji polegająca na spłaszczeniu struktur orga-
nizacyjnych, na outsourcingu usług, korzy-
staniu z pracowników tymczasowych oraz  
ekspertów pracujących na zasadzie free lan-
cerów wymaga od menedżerów posiadania 
nowych umiejętności w zakresie przewodze-
nia ludźmi, ich motywowania i wywierania 
wpływu oraz umiejetnosci szybkiego ucze-
nia innych. Zmiana oczekiwań wobec kom-
petencji nowoczesnego menedżera odzwier-
ciedlona jest w nowym paradygmacie przy-
wództwa.

Nowy paradygmat przywództwa
The Scientific American Mind w artykule „The 
New Psychology of Leadership” (Reicher, 2007) 
przedstawił nowy paradygmat przywódcy, który 
zawiera 3 główne aspekty (patrz Rysunek 1):       

1. przywódca jest najbardziej skuteczny, gdy 
rozpozna aspiracje, jakie ludzie noszą w sercach 
i pomoże im zaspokoić te aspiracje jednocześnie 
realizując cele firmy, kreując tzw. wspólne cele; 

2. przywódca rozumie podstawową potrzebę 
pracowników przynależności do grupy i potrafi 
zbudować wspólną tożsamość jednostki i ze-
społu; 

3. przywódca posiada umiejętność angażowa-
nia ludzi poprzez wyzwalanie ich pozytywnych 
emocji.  

Autorzy artykułu twierdzą, że sprawowanie 
władzy na zasadzie „kija i marchewki” może 
być skuteczne w krótkim okresie czasie, ale 
nie sprawdza się długim okresie. Nowoczesny 

sposób zorganizowania gospodarki oraz poziom 
świadomości pracowników wymaga traktowa-
nia ludzi w sposób partnerski, gdyż taki sposób 
traktowania ludzi wydobywa z nich kreatyw-
ność, odpowiedzialność, poczucie przynależ-
ności oraz wysoki poziom samomotywacji, a te 
czynniki uważa się za główne czynniki ela-
stycznej i innowacyjnej organizacji.

Czego oczekuje się od 
przywódców? Perspektywa kadry 
menedżerskiej

Sami menedżerowie są coraz bardziej świa-
domi nowych umiejętności, jakich się od 
nich oczekuje. W badaniu przeprowadzonym 
w 2007 r. na grupie 1 331 menedżerów przez 
Center for Creative Leadership zatytułowa-
nym What next?, (CCL, 2007) zapytano o naj-
ważniejsze wyzwania w zakresie umiejętno-
ści przywódczych stojące przez kadrą mene-
dżerską i organizacjami.

Jako najważniejsze wyzwanie wskazano umie-
jętności efektywnej współpracy (49%), na 
drugim miejscu – zmianę modelu przywódz-
twa (38%), kolejno wskazano budowanie efek-
tywnych zespołów (33%), oraz wywieranie 
wpływu na osoby, które nie podlegają hierar-
chicznej zależności (33%). Jako ważne kompe-

tencje uznano również rozwój innowacyjności 
(29%), Coaching (26%) oraz budowanie i pie-
lęgnowanie relacji (25%). Tabela 1 przedstawia 
wyniki badania, które jasno wskazują na ko-
nieczność rozwoju kompetencji społecznych 
i osobistych.

Czego oczekują pracownicy od 
organizacji?

Zmiany zachodzące w społeczeństwie po-
legające na zwiększeniu świadomości ludzi 
wyrażają się  w oczekiwaniu wobec praco-
dawcy stworzenia przyjaznego środowiska 
pracy, w którym są traktowaniu partnersko,  
w którym mogą mieć poczucie wkładu, jakie-
go dokonują do organizacji oraz swojego zna-
czenia i spełnienia.

Oczekiwania te odzwierciedlają wyniki świa-
towego badania Driving Performance nad Re-
tention through Employee Engagement prze-
prowadzonego przez Corporate Leadership Co-
uncil na 50 000 pracownikach (CLC ESTAD). 
Wśród 10 najważniejszych wniosków znalazło 
się stwierdzenie, iż zaangażowanie emocjonal-
ne pracownika w organizację ma  czterokrotnie 
większe znaczenie niż zaangażowanie racjo-
nalne jako czynnik motywujący do osiągnięć. 
Kolejny wniosek z badania wskazuje na wpływ 
managera na poziom zaangażowania pracow-

nika w pracę, w organizację i zespół. Jednocze-
śnie jako najważniejszy czynnik zaangażowa-
nia spośród wskazanych 25 czynników bada-
nie wskazało powiązanie wykonywanej pracy 
przez pracownika ze strategią organizacji. Spro-
stanie takim oczekiwaniom wobec organizacji 
i ich pracowników, wymaga nowych kompe-
tencji przywódcy.

Jak te oczekiwania spełnić?
W literaturze poświęconej rozwojowi kompe-
tencji przywódców przytacza się różne modele 
przywództwa. Jak stwierdzono w artykule 
opublikowanym w Harvard Business Review 
w 2007 roku “W ostatnich 50 latach uczeni 
zajmujący się przywództwem przeprowadzili 
ponad 1000 badań usiłując określić profil wiel-
kiego przywódcy – jego stylu, cech charakteru, 
ale żadnemu z tych badań nie udało się określi-
ło idealnego profilu” (Bill George, 2007),.  

To, co według autorki artykułu jest istotne dla 
pracowników w XXI wieku, to styl zarządza-
nia czyli sposób w jakich menedżer traktu-
je swoich pracowników, jakie o nich ma prze-
konania, w jaki sposób się z nimi komunikuje, 
w jakim stopniu wydobywa ich potencjał. 

Nowy paradygmat przywództwa, wnioski 
z wielu badań przeprowadzonych na mene-
dżerach (jak na przykład w przytoczonym ba-
dania CCL) oraz wnioski z badań pracowni-
ków (jak w badaniu CLC ESTAD), wskazują 
iż od menedżera  w relacjach z pracownika-
mi oczekuje się: partnerstwa, wydobywania 
ich potencjału, motywowania poprzez stwa-
rzania okazji do rozwoju i brania odpowie-
dzialności, rozpoznawania aspiracji ludzi oraz 
stwarzania sposobności do ich realizacji.

Dokładnie takie zadania – wspieranie w wy-
znaczeniu celu rozwojowego i w jego realiza-
cji, wydobywanie potencjału i mistrzostwa,  
budowanie samoświadomości pozwalającej 
na branie odpowiedzialności za swoje dzia-
łania oraz budowanie umiejętności samomo-
tywacji stanowią zadania Coacha. W przy-
padku Mentora jego rolą jest również ucze-
nie poprzez dzielnie się swoją wiedzą w taki 
sposób, aby stanowiło to motywację i inspi-
rację mentee (osoby mentorowanej). Mentor 
powinien również stanowić wzór do naślado-
wania w obszarach w których dzieli się swoją 
wiedzą i mądrością. 

Porównując oczekiwania wobec menedżera 
i kompetencje Coacha i Mentora okazuje się, 
iż pokrywają się one w 100%, co oznacza, iż 
każdy menedżer powinien być zarówno Co-
achem i Mentorem.

Czym jest Coaching, a czym 
Mentoring?

Mentoring w literaturze popularno-naukowej 
często pojawia się wraz z coachingiem  w struk-
turze frazeologicznej „mentoring i coaching”, co 
wskazuje na równorzędność obu konstruktów. 
Brytyjscy eksperci z zakresu coachingu i mento-

ringu, profesorowie  D. Clutterbuck i B. Garvey,  
uważają mentoring jako proces rozwojowy wy-
korzystujący zintegrowane techniki rozwojo-
we, w których coaching stanowi jedną z tych 
metod. Według D. Clutterbucka w mentorin-
gu stosuje się zintegrowane podeście poprzez - 
wykorzystanie w zależności  od potrzeb  rozwo-
jowych mentee- czterech metod rozwojowych: 
coachingu, doradztwa, sieciowania/ułatwiania 
kontaktów i sprawowania opieki (Clutterbuck & 
Klassen, 2002). Metody te przedstawione są na 
Rysunku 2.

Rysunek 2. Mentoring jako proces  
zintegrowanych techniki rozwojowych

Źródło: opracowanie własne autorki na podstawie 
Clutterbuck & Klassen, 2002.

Niektóre definicje mentoringu sugerują, iż 
mentor doradza, ale definicje te osadzone 
są w tradycyjnym rozumieniu mentoringu. 
W nowoczesnym mentoringu podkreśla się 
rolę mentora jako facilitatora, wspierające-
go mentee w przejściu przez zmiany i podej-
mowaniu przez niego decyzji. Mentor więc 
nie musi być ekspertem w dziedzinie, która 
jest przedmiotem pracy z mentee. Tak więc 
różnica pomiędzy mentoringiem a coachin-
giem, polegająca na tym, iż coach nie musi 
być ekspertem z dziedziny, która jest przed-
miotem coachingu, w nowoczesnym mento-
ringu straciła na znaczeniu (Garvey & Macaf-
fe, 2010).

Przez wiele lat uznawano mentoring jako re-
lację, w której osoba starsza wiekem rangą, 
o dużym doświadczeniu zawodowym wspie-
ra w rozwoju osobę młodszą, mniej doświad-
czoną, która odnosi główne korzyści z tej rela-
cji. Definicja osadzona w nowoczesnego men-
toringu, sformułowana przez ekspertów z za-
kresu mentoringu organizacyjnego, brytyj-
skich praktyków, określa mentora jako osobę, 
która „stwarza wszystkim pracownikom spo-
sobność do rozwoju kompetencji lub rozwoju 
ścieżki kariery w relacji mentoringu koleżeń-
skiego i hierarchicznego” (Megginson, Clutter-
buck, Garvey, Stokes & Garrett-Harris, 2005), 
nie wskazującej w ogóle na pozycję mentora.

Nowy paradygmat mentoringu
W nowym paradygmacie mentoringu, rolę 
Mentora może pełnić nie tylko menedżer 

Przywódca
rozpoznaje
aspiracje
ludzi

1
Rysunek 1. Nowy paradygmat przywództwa

Źródło: S. Reicher, The New Psychology of Leadership, The Scientific American Mind (2007)
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wobec swoich podwładnych, jak to było 
w przypadku mentoringu tradycyjnego, ale 
każda osoba, niezależnie od wieku, która po-
siada wiedzę i umiejętności w obszarze i za-
kresie, w którym będzie pełnić rolę mento-
ra. Praktyczny wymiar nowego paradygmatu 
mentoringu stanowi nowy rodzaj mentoringu 
zwany mentoringiem odwróconym (w j. an-
gielskim reverse mentoring), w którym men-
torem jest osoba młodsza wiekiem i rangą,  
a która mentoruje osobę starszą wiekiem 
i rangą w obszarach, w których jest eksper-
tem, na przykład social media czy IT. 

Innym rodzajem nowoczesnego mentorin-
gu stanowi mentoring grupowy, w którym 
mentor wspiera zespół w osiągnięciu celu 
na przykład realizacji projektu. Rolę mentora 
może pełnić koordynator (jeśli posiada  takie 
umiejętności) i w wtedy o jego stylu zarzą-
dzania możemy powiedzieć mentoringowy 
styl zarządzania lub inna osoba nie będąca 
członkiem zespołu, a będąca pracownikiem 
organizacji.

Menedżer Mentor może wspierać innego me-
nedżera i w takim przypadku mówi się o men-
toringu koleżeńskim. W wariancie, w którym 
obie osoby pełnią nawzajem wobec siebie rolę 
mentora, mówi się o mentoringu wzajemnym. 

Dlaczego warto jest zarządzać 
w kulturze mentoringowej?

Korzyści z mentoringu dla Mentora
Na początku rozwoju mentoringu  w organi-
zacjach głównie skupiano się na korzyściach, 
jakie odnosiła osoba mentorowana. Dopiero 
od wczesnych lat dziewięćdziesiątych i na-

stępnie w dwudziestym pierwszym wieku 
zaczęto badać korzyści jakie odnosi mentor, 
gdyż w koncepcji  nowoczesnego mentorin-
gu stanowi on relację, w której obie strony 
– zarówno mentee i mentor odnoszą korzy-
ści (Clawson, 1996). Zgodnie z tą koncep-
cją mentor przekazując wiedzę i dzieląc się 
swoim doświadczeniem odnosi wiele korzy-
ści z pełnienia  tej roli (Eby, 2007). 

Pojawienie się nowych korzyści (dla mento-
ra) wynika zarówno z rozwoju samego kon-
ceptu mentoringu, nowych ról i funkcji reali-
zowanych przez mentora jak również z faktu, 
iż więcej badań naukowych poświęcono ba-
daniu korzyści wynikających z pełnienia roli 
mentora. Korzyści jakie odnosi mentor przed-
stawione są w Tabeli 2.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Szkoleń i Rozwoju (ASTD) ponad siedemdzie-
siąt pięć procent menedżerów uważa indywi-
dualny mentoring za jeden z najważniejszych 
czynników, które miały wpływ na ich zawo-
dowy sukces (Carvin, 2009). 

Korzyści z mentoringu dla Organizacji
Prowadzenie programów mentoringowych 
przynosi organizacjom korzyści daleko wykra-
czające poza korzyści poszczególnych uczest-
ników relacji mentoringowej – mentee czy 
mentora w zakresie rozwoju kariery czy kom-
petencji zawodowych. Mentoring w organiza-
cji przyczynia się do rozwoju kapitału intelek-
tualnego, stanowi bufor w przypadku wyzwań 
związanych ze zmianami organizacyjnymi, 
sposobność rozładowania frustracji zawodo-
wych oraz zapewnia wsparcie psychospołecz-
ne pracownikom, które ułatwia radzenie sobie 
z wieloznacznością ról, konfliktami oraz sy-

tuacjami, postrzeganymi przez nich jako nie-
pewne.   

Jeśli już znam odpowiedź na pytanie CO? czyli 
wiemy czym jest mentoring oraz zarządza-
nie w kulturze mentoringowej, znamy odpo-
wiedź na pytanie DLACZEGO? znając korzy-
ści wynikające z jego prowadzenia dla intere-
sariuszy (mentee, mentora oraz organizacji), 
warto jest poznać odpowiedź na pytanie JAK? 
czyli  poznać, co powinien menedżer wiedzieć 
i umieć, aby móc pełnić rolę mentora.

Co Menedżer powinien umieć, aby 
pełnić rolę Mentora?

W tradycyjnej koncepcji mentoringu od men-
tora oczekiwano pozytywnego zaangażowa-
nia, altruizmu  oraz poczucia własnej warto-
ści. W nowoczesnym kontekście organizacyj-
nym, mentoring prowadzony jest w formal-
ny sposób, według określonych zasad, proce-
sów i procedur. Zaangażowanie mentora we 
wspieraniu mentee w jego rozwoju nadal sta-
nowi ważne kryterium, ale oprócz tego kryte-
rium w obszarze postawy (zaangażowania) za-
częły być stawiane nowe wymagania wobec 
mentora, takie jak umiejętność formułowania 
celów rozwojowych, powiązania ich z celami 
organizacji, umiejętność identyfikowania spo-
sobności do uczenia się i rozwoju, wspiera-
nia w refleksyjnym uczeniu się, dzięki które-
mu osoba mentorowana tworzy pomost po-
między codziennym doświadczeniem, prakty-
ką a teorią zarządzania.

Mentor powinien posiadać wiedzę organiza-
cyjną, umieć budować relację mentoringową 
opartą na zaufaniu, umieć słuchać holistycz-
nie oraz rozumieć innych. Powinien umieć 
udzielać rozwojowej informacji zwrotnej, za-
dawać pytania wspierające refleksję, rozu-
mieć kontekst oraz znać i stosować zasady 
myślenia systemowego.

Źródłem sukcesu procesu mentoringu stanowi 
więc mentor, który poprzez posiadany poziom 

wiedzy, umiejętności i prezentowaną posta-
wę, wpływa na jakość relacji. Czynniki sukce-
su, leżące po stronie mentora zostały przed-
stawione w Tabeli 3.

Podsumowanie:
Mentoring jest nowoczesną formą dzielenia 
się wiedzą w organizacji  oraz organizacyjne-
go uczenia się,  coraz częściej mówi się również 
o mentoringowym stylu zarządzania. Każdy, 
kto spełnia wymagania, może być w organiza-
cji mentorem, ale  szczególnie ważne jest, aby 
menedżerowie posiadali kompetencje mento-
ra, gdyż ich zakres oddziaływania i możliwość 
dokonywania zmian w organizacji jest najwięk-
szy. Menedżer posiadający kompetencje men-
tora może nie tylko wspierać pojedyncze osoby 
w rozwoju, ale  mentorując całe grupy czy ze-
społy projektowe, wywierać szerszy wpływ 
i kształtować pozytywną kulturę organizacyj-
ną. Jednostkowa inwestycja w rozwój kompe-
tencji mentora multiplikuje się w korzyści wie-
lostronne i na wielu płaszczyznach.

TEMAT NUMERU

CELE
ZADANIA

JED-
NOSTKA

ZESPÓŁ
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Zadania menedżera
Zdania menedżera są uniwersalne i według 
twórcy modelu zadań przywódcy J. Adaira są 
skupione trzech obszarach: osiąganie celów 
biznesowych (pierwszy obszar), które realizo-
wane są poprzez pracę zespołu (drugi obszar), 
składającego się z poszczególnych pracowni-
ków (trzeci obszar). Menedżer aby efektywnie 
zarządzać biznesem powinien posiadać umie-
jętności  techniczne, natomiast powinien po-
siadać kompetencje społeczne aby zarządzać 
innymi oraz kompetencje osobiste, aby zarzą-
dzać sobą i stanowić wzór dla innych.

Obszary przywództwa
wg koncepcji J. Adaira

Oczekiwania wobec menedżerów co do po-
siadania odpowiednich umiejętności w zakre-
sie tych trzech kompetencji ewoluują w czasie 
i są coraz większe. W przypadku kompetencji 
technicznych – rozwój technologii, mediów, 
zmiana modeli biznesowych wymaga od me-

nedżerów coraz głębszej wiedzy specjalistycz-
nej. Rozwój świadomości społecznej  i wyni-
kające z niej oczekiwania pracowników co do 
środowiska pracy, które jest przyjazne, part-
nerskie oraz które, wydobywa z ludzi ich po-
tencjał, przekłada się na oczekiwania wobec 
menedżerów, co do posiadania takich umie-
jętności, które stworzą właśnie taką kulturę 
pracy.

Zmiana modelu biznesowego wielu organiza-
cji polegająca na spłaszczeniu struktur orga-
nizacyjnych, na outsourcingu usług, korzy-
staniu z pracowników tymczasowych oraz  
ekspertów pracujących na zasadzie free lan-
cerów wymaga od menedżerów posiadania 
nowych umiejętności w zakresie przewodze-
nia ludźmi, ich motywowania i wywierania 
wpływu oraz umiejetnosci szybkiego ucze-
nia innych. Zmiana oczekiwań wobec kom-
petencji nowoczesnego menedżera odzwier-
ciedlona jest w nowym paradygmacie przy-
wództwa.

Nowy paradygmat przywództwa
The Scientific American Mind w artykule „The 
New Psychology of Leadership” (Reicher, 2007) 
przedstawił nowy paradygmat przywódcy, który 
zawiera 3 główne aspekty (patrz Rysunek 1):       

1. przywódca jest najbardziej skuteczny, gdy 
rozpozna aspiracje, jakie ludzie noszą w sercach 
i pomoże im zaspokoić te aspiracje jednocześnie 
realizując cele firmy, kreując tzw. wspólne cele; 

2. przywódca rozumie podstawową potrzebę 
pracowników przynależności do grupy i potrafi 
zbudować wspólną tożsamość jednostki i ze-
społu; 

3. przywódca posiada umiejętność angażowa-
nia ludzi poprzez wyzwalanie ich pozytywnych 
emocji.  

Autorzy artykułu twierdzą, że sprawowanie 
władzy na zasadzie „kija i marchewki” może 
być skuteczne w krótkim okresie czasie, ale 
nie sprawdza się długim okresie. Nowoczesny 

sposób zorganizowania gospodarki oraz poziom 
świadomości pracowników wymaga traktowa-
nia ludzi w sposób partnerski, gdyż taki sposób 
traktowania ludzi wydobywa z nich kreatyw-
ność, odpowiedzialność, poczucie przynależ-
ności oraz wysoki poziom samomotywacji, a te 
czynniki uważa się za główne czynniki ela-
stycznej i innowacyjnej organizacji.

Czego oczekuje się od 
przywódców? Perspektywa kadry 
menedżerskiej

Sami menedżerowie są coraz bardziej świa-
domi nowych umiejętności, jakich się od 
nich oczekuje. W badaniu przeprowadzonym 
w 2007 r. na grupie 1 331 menedżerów przez 
Center for Creative Leadership zatytułowa-
nym What next?, (CCL, 2007) zapytano o naj-
ważniejsze wyzwania w zakresie umiejętno-
ści przywódczych stojące przez kadrą mene-
dżerską i organizacjami.

Jako najważniejsze wyzwanie wskazano umie-
jętności efektywnej współpracy (49%), na 
drugim miejscu – zmianę modelu przywódz-
twa (38%), kolejno wskazano budowanie efek-
tywnych zespołów (33%), oraz wywieranie 
wpływu na osoby, które nie podlegają hierar-
chicznej zależności (33%). Jako ważne kompe-

tencje uznano również rozwój innowacyjności 
(29%), Coaching (26%) oraz budowanie i pie-
lęgnowanie relacji (25%). Tabela 1 przedstawia 
wyniki badania, które jasno wskazują na ko-
nieczność rozwoju kompetencji społecznych 
i osobistych.

Czego oczekują pracownicy od 
organizacji?

Zmiany zachodzące w społeczeństwie po-
legające na zwiększeniu świadomości ludzi 
wyrażają się  w oczekiwaniu wobec praco-
dawcy stworzenia przyjaznego środowiska 
pracy, w którym są traktowaniu partnersko,  
w którym mogą mieć poczucie wkładu, jakie-
go dokonują do organizacji oraz swojego zna-
czenia i spełnienia.

Oczekiwania te odzwierciedlają wyniki świa-
towego badania Driving Performance nad Re-
tention through Employee Engagement prze-
prowadzonego przez Corporate Leadership Co-
uncil na 50 000 pracownikach (CLC ESTAD). 
Wśród 10 najważniejszych wniosków znalazło 
się stwierdzenie, iż zaangażowanie emocjonal-
ne pracownika w organizację ma  czterokrotnie 
większe znaczenie niż zaangażowanie racjo-
nalne jako czynnik motywujący do osiągnięć. 
Kolejny wniosek z badania wskazuje na wpływ 
managera na poziom zaangażowania pracow-

nika w pracę, w organizację i zespół. Jednocze-
śnie jako najważniejszy czynnik zaangażowa-
nia spośród wskazanych 25 czynników bada-
nie wskazało powiązanie wykonywanej pracy 
przez pracownika ze strategią organizacji. Spro-
stanie takim oczekiwaniom wobec organizacji 
i ich pracowników, wymaga nowych kompe-
tencji przywódcy.

Jak te oczekiwania spełnić?
W literaturze poświęconej rozwojowi kompe-
tencji przywódców przytacza się różne modele 
przywództwa. Jak stwierdzono w artykule 
opublikowanym w Harvard Business Review 
w 2007 roku “W ostatnich 50 latach uczeni 
zajmujący się przywództwem przeprowadzili 
ponad 1000 badań usiłując określić profil wiel-
kiego przywódcy – jego stylu, cech charakteru, 
ale żadnemu z tych badań nie udało się określi-
ło idealnego profilu” (Bill George, 2007),.  

To, co według autorki artykułu jest istotne dla 
pracowników w XXI wieku, to styl zarządza-
nia czyli sposób w jakich menedżer traktu-
je swoich pracowników, jakie o nich ma prze-
konania, w jaki sposób się z nimi komunikuje, 
w jakim stopniu wydobywa ich potencjał. 

Nowy paradygmat przywództwa, wnioski 
z wielu badań przeprowadzonych na mene-
dżerach (jak na przykład w przytoczonym ba-
dania CCL) oraz wnioski z badań pracowni-
ków (jak w badaniu CLC ESTAD), wskazują 
iż od menedżera  w relacjach z pracownika-
mi oczekuje się: partnerstwa, wydobywania 
ich potencjału, motywowania poprzez stwa-
rzania okazji do rozwoju i brania odpowie-
dzialności, rozpoznawania aspiracji ludzi oraz 
stwarzania sposobności do ich realizacji.

Dokładnie takie zadania – wspieranie w wy-
znaczeniu celu rozwojowego i w jego realiza-
cji, wydobywanie potencjału i mistrzostwa,  
budowanie samoświadomości pozwalającej 
na branie odpowiedzialności za swoje dzia-
łania oraz budowanie umiejętności samomo-
tywacji stanowią zadania Coacha. W przy-
padku Mentora jego rolą jest również ucze-
nie poprzez dzielnie się swoją wiedzą w taki 
sposób, aby stanowiło to motywację i inspi-
rację mentee (osoby mentorowanej). Mentor 
powinien również stanowić wzór do naślado-
wania w obszarach w których dzieli się swoją 
wiedzą i mądrością. 

Porównując oczekiwania wobec menedżera 
i kompetencje Coacha i Mentora okazuje się, 
iż pokrywają się one w 100%, co oznacza, iż 
każdy menedżer powinien być zarówno Co-
achem i Mentorem.

Czym jest Coaching, a czym 
Mentoring?

Mentoring w literaturze popularno-naukowej 
często pojawia się wraz z coachingiem  w struk-
turze frazeologicznej „mentoring i coaching”, co 
wskazuje na równorzędność obu konstruktów. 
Brytyjscy eksperci z zakresu coachingu i mento-

ringu, profesorowie  D. Clutterbuck i B. Garvey,  
uważają mentoring jako proces rozwojowy wy-
korzystujący zintegrowane techniki rozwojo-
we, w których coaching stanowi jedną z tych 
metod. Według D. Clutterbucka w mentorin-
gu stosuje się zintegrowane podeście poprzez - 
wykorzystanie w zależności  od potrzeb  rozwo-
jowych mentee- czterech metod rozwojowych: 
coachingu, doradztwa, sieciowania/ułatwiania 
kontaktów i sprawowania opieki (Clutterbuck & 
Klassen, 2002). Metody te przedstawione są na 
Rysunku 2.

Rysunek 2. Mentoring jako proces  
zintegrowanych techniki rozwojowych

Źródło: opracowanie własne autorki na podstawie 
Clutterbuck & Klassen, 2002.

Niektóre definicje mentoringu sugerują, iż 
mentor doradza, ale definicje te osadzone 
są w tradycyjnym rozumieniu mentoringu. 
W nowoczesnym mentoringu podkreśla się 
rolę mentora jako facilitatora, wspierające-
go mentee w przejściu przez zmiany i podej-
mowaniu przez niego decyzji. Mentor więc 
nie musi być ekspertem w dziedzinie, która 
jest przedmiotem pracy z mentee. Tak więc 
różnica pomiędzy mentoringiem a coachin-
giem, polegająca na tym, iż coach nie musi 
być ekspertem z dziedziny, która jest przed-
miotem coachingu, w nowoczesnym mento-
ringu straciła na znaczeniu (Garvey & Macaf-
fe, 2010).

Przez wiele lat uznawano mentoring jako re-
lację, w której osoba starsza wiekem rangą, 
o dużym doświadczeniu zawodowym wspie-
ra w rozwoju osobę młodszą, mniej doświad-
czoną, która odnosi główne korzyści z tej rela-
cji. Definicja osadzona w nowoczesnego men-
toringu, sformułowana przez ekspertów z za-
kresu mentoringu organizacyjnego, brytyj-
skich praktyków, określa mentora jako osobę, 
która „stwarza wszystkim pracownikom spo-
sobność do rozwoju kompetencji lub rozwoju 
ścieżki kariery w relacji mentoringu koleżeń-
skiego i hierarchicznego” (Megginson, Clutter-
buck, Garvey, Stokes & Garrett-Harris, 2005), 
nie wskazującej w ogóle na pozycję mentora.

Nowy paradygmat mentoringu
W nowym paradygmacie mentoringu, rolę 
Mentora może pełnić nie tylko menedżer Tabela 1. Oczekiwane kompetencje od przywódców

Źródło: What next?, CCL, 2007.

wobec swoich podwładnych, jak to było 
w przypadku mentoringu tradycyjnego, ale 
każda osoba, niezależnie od wieku, która po-
siada wiedzę i umiejętności w obszarze i za-
kresie, w którym będzie pełnić rolę mento-
ra. Praktyczny wymiar nowego paradygmatu 
mentoringu stanowi nowy rodzaj mentoringu 
zwany mentoringiem odwróconym (w j. an-
gielskim reverse mentoring), w którym men-
torem jest osoba młodsza wiekiem i rangą,  
a która mentoruje osobę starszą wiekiem 
i rangą w obszarach, w których jest eksper-
tem, na przykład social media czy IT. 

Innym rodzajem nowoczesnego mentorin-
gu stanowi mentoring grupowy, w którym 
mentor wspiera zespół w osiągnięciu celu 
na przykład realizacji projektu. Rolę mentora 
może pełnić koordynator (jeśli posiada  takie 
umiejętności) i w wtedy o jego stylu zarzą-
dzania możemy powiedzieć mentoringowy 
styl zarządzania lub inna osoba nie będąca 
członkiem zespołu, a będąca pracownikiem 
organizacji.

Menedżer Mentor może wspierać innego me-
nedżera i w takim przypadku mówi się o men-
toringu koleżeńskim. W wariancie, w którym 
obie osoby pełnią nawzajem wobec siebie rolę 
mentora, mówi się o mentoringu wzajemnym. 

Dlaczego warto jest zarządzać 
w kulturze mentoringowej?

Korzyści z mentoringu dla Mentora
Na początku rozwoju mentoringu  w organi-
zacjach głównie skupiano się na korzyściach, 
jakie odnosiła osoba mentorowana. Dopiero 
od wczesnych lat dziewięćdziesiątych i na-

stępnie w dwudziestym pierwszym wieku 
zaczęto badać korzyści jakie odnosi mentor, 
gdyż w koncepcji  nowoczesnego mentorin-
gu stanowi on relację, w której obie strony 
– zarówno mentee i mentor odnoszą korzy-
ści (Clawson, 1996). Zgodnie z tą koncep-
cją mentor przekazując wiedzę i dzieląc się 
swoim doświadczeniem odnosi wiele korzy-
ści z pełnienia  tej roli (Eby, 2007). 

Pojawienie się nowych korzyści (dla mento-
ra) wynika zarówno z rozwoju samego kon-
ceptu mentoringu, nowych ról i funkcji reali-
zowanych przez mentora jak również z faktu, 
iż więcej badań naukowych poświęcono ba-
daniu korzyści wynikających z pełnienia roli 
mentora. Korzyści jakie odnosi mentor przed-
stawione są w Tabeli 2.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Szkoleń i Rozwoju (ASTD) ponad siedemdzie-
siąt pięć procent menedżerów uważa indywi-
dualny mentoring za jeden z najważniejszych 
czynników, które miały wpływ na ich zawo-
dowy sukces (Carvin, 2009). 

Korzyści z mentoringu dla Organizacji
Prowadzenie programów mentoringowych 
przynosi organizacjom korzyści daleko wykra-
czające poza korzyści poszczególnych uczest-
ników relacji mentoringowej – mentee czy 
mentora w zakresie rozwoju kariery czy kom-
petencji zawodowych. Mentoring w organiza-
cji przyczynia się do rozwoju kapitału intelek-
tualnego, stanowi bufor w przypadku wyzwań 
związanych ze zmianami organizacyjnymi, 
sposobność rozładowania frustracji zawodo-
wych oraz zapewnia wsparcie psychospołecz-
ne pracownikom, które ułatwia radzenie sobie 
z wieloznacznością ról, konfliktami oraz sy-

tuacjami, postrzeganymi przez nich jako nie-
pewne.   

Jeśli już znam odpowiedź na pytanie CO? czyli 
wiemy czym jest mentoring oraz zarządza-
nie w kulturze mentoringowej, znamy odpo-
wiedź na pytanie DLACZEGO? znając korzy-
ści wynikające z jego prowadzenia dla intere-
sariuszy (mentee, mentora oraz organizacji), 
warto jest poznać odpowiedź na pytanie JAK? 
czyli  poznać, co powinien menedżer wiedzieć 
i umieć, aby móc pełnić rolę mentora.

Co Menedżer powinien umieć, aby 
pełnić rolę Mentora?

W tradycyjnej koncepcji mentoringu od men-
tora oczekiwano pozytywnego zaangażowa-
nia, altruizmu  oraz poczucia własnej warto-
ści. W nowoczesnym kontekście organizacyj-
nym, mentoring prowadzony jest w formal-
ny sposób, według określonych zasad, proce-
sów i procedur. Zaangażowanie mentora we 
wspieraniu mentee w jego rozwoju nadal sta-
nowi ważne kryterium, ale oprócz tego kryte-
rium w obszarze postawy (zaangażowania) za-
częły być stawiane nowe wymagania wobec 
mentora, takie jak umiejętność formułowania 
celów rozwojowych, powiązania ich z celami 
organizacji, umiejętność identyfikowania spo-
sobności do uczenia się i rozwoju, wspiera-
nia w refleksyjnym uczeniu się, dzięki które-
mu osoba mentorowana tworzy pomost po-
między codziennym doświadczeniem, prakty-
ką a teorią zarządzania.

Mentor powinien posiadać wiedzę organiza-
cyjną, umieć budować relację mentoringową 
opartą na zaufaniu, umieć słuchać holistycz-
nie oraz rozumieć innych. Powinien umieć 
udzielać rozwojowej informacji zwrotnej, za-
dawać pytania wspierające refleksję, rozu-
mieć kontekst oraz znać i stosować zasady 
myślenia systemowego.

Źródłem sukcesu procesu mentoringu stanowi 
więc mentor, który poprzez posiadany poziom 

wiedzy, umiejętności i prezentowaną posta-
wę, wpływa na jakość relacji. Czynniki sukce-
su, leżące po stronie mentora zostały przed-
stawione w Tabeli 3.

Podsumowanie:
Mentoring jest nowoczesną formą dzielenia 
się wiedzą w organizacji  oraz organizacyjne-
go uczenia się,  coraz częściej mówi się również 
o mentoringowym stylu zarządzania. Każdy, 
kto spełnia wymagania, może być w organiza-
cji mentorem, ale  szczególnie ważne jest, aby 
menedżerowie posiadali kompetencje mento-
ra, gdyż ich zakres oddziaływania i możliwość 
dokonywania zmian w organizacji jest najwięk-
szy. Menedżer posiadający kompetencje men-
tora może nie tylko wspierać pojedyncze osoby 
w rozwoju, ale  mentorując całe grupy czy ze-
społy projektowe, wywierać szerszy wpływ 
i kształtować pozytywną kulturę organizacyj-
ną. Jednostkowa inwestycja w rozwój kompe-
tencji mentora multiplikuje się w korzyści wie-
lostronne i na wielu płaszczyznach.

KOMPETENCJA PROCENT
WSKAZAŃ

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA

ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO MODELU PRZYWÓDZTWA

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW

WYWIERANIE WPŁYWU NA OSOBY, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ 
HIERARCHICZNEJ ZALEŻNOŚCI

ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI

COACHING

BUDOWANIE I PIELĘGNOWANIE RELACJI

ADAPTACYJNOŚĆ

UMIEJĘTNOŚĆ WIDZENIA SPRAW Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW

UCZENIE SIĘ OD INNYCH POPRZEZ ZADAWANIE PYTAŃ

ZASOBNOŚĆ

WYKORZYSTANIE RÓŻNIC

GLOBALNA ŚWIADOMOŚĆ

DECYZYJNOŚĆ

ZNAJDOWANIE SPOSOBU, ABY UZYSKAĆ REZULTATY

BEZPOŚREDNIOŚĆ I SPOKÓJ

WIARYGODNOŚĆ

PODEJMOWANIE DECYZJI W ETYCZNY SPOSÓB

INNE

49

38

33

33

29

26

25

25

24

17

17

16

15

13

13

10

9

8
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Zadania menedżera
Zdania menedżera są uniwersalne i według 
twórcy modelu zadań przywódcy J. Adaira są 
skupione trzech obszarach: osiąganie celów 
biznesowych (pierwszy obszar), które realizo-
wane są poprzez pracę zespołu (drugi obszar), 
składającego się z poszczególnych pracowni-
ków (trzeci obszar). Menedżer aby efektywnie 
zarządzać biznesem powinien posiadać umie-
jętności  techniczne, natomiast powinien po-
siadać kompetencje społeczne aby zarządzać 
innymi oraz kompetencje osobiste, aby zarzą-
dzać sobą i stanowić wzór dla innych.

Obszary przywództwa
wg koncepcji J. Adaira

Oczekiwania wobec menedżerów co do po-
siadania odpowiednich umiejętności w zakre-
sie tych trzech kompetencji ewoluują w czasie 
i są coraz większe. W przypadku kompetencji 
technicznych – rozwój technologii, mediów, 
zmiana modeli biznesowych wymaga od me-

nedżerów coraz głębszej wiedzy specjalistycz-
nej. Rozwój świadomości społecznej  i wyni-
kające z niej oczekiwania pracowników co do 
środowiska pracy, które jest przyjazne, part-
nerskie oraz które, wydobywa z ludzi ich po-
tencjał, przekłada się na oczekiwania wobec 
menedżerów, co do posiadania takich umie-
jętności, które stworzą właśnie taką kulturę 
pracy.

Zmiana modelu biznesowego wielu organiza-
cji polegająca na spłaszczeniu struktur orga-
nizacyjnych, na outsourcingu usług, korzy-
staniu z pracowników tymczasowych oraz  
ekspertów pracujących na zasadzie free lan-
cerów wymaga od menedżerów posiadania 
nowych umiejętności w zakresie przewodze-
nia ludźmi, ich motywowania i wywierania 
wpływu oraz umiejetnosci szybkiego ucze-
nia innych. Zmiana oczekiwań wobec kom-
petencji nowoczesnego menedżera odzwier-
ciedlona jest w nowym paradygmacie przy-
wództwa.

Nowy paradygmat przywództwa
The Scientific American Mind w artykule „The 
New Psychology of Leadership” (Reicher, 2007) 
przedstawił nowy paradygmat przywódcy, który 
zawiera 3 główne aspekty (patrz Rysunek 1):       

1. przywódca jest najbardziej skuteczny, gdy 
rozpozna aspiracje, jakie ludzie noszą w sercach 
i pomoże im zaspokoić te aspiracje jednocześnie 
realizując cele firmy, kreując tzw. wspólne cele; 

2. przywódca rozumie podstawową potrzebę 
pracowników przynależności do grupy i potrafi 
zbudować wspólną tożsamość jednostki i ze-
społu; 

3. przywódca posiada umiejętność angażowa-
nia ludzi poprzez wyzwalanie ich pozytywnych 
emocji.  

Autorzy artykułu twierdzą, że sprawowanie 
władzy na zasadzie „kija i marchewki” może 
być skuteczne w krótkim okresie czasie, ale 
nie sprawdza się długim okresie. Nowoczesny 

sposób zorganizowania gospodarki oraz poziom 
świadomości pracowników wymaga traktowa-
nia ludzi w sposób partnerski, gdyż taki sposób 
traktowania ludzi wydobywa z nich kreatyw-
ność, odpowiedzialność, poczucie przynależ-
ności oraz wysoki poziom samomotywacji, a te 
czynniki uważa się za główne czynniki ela-
stycznej i innowacyjnej organizacji.

Czego oczekuje się od 
przywódców? Perspektywa kadry 
menedżerskiej

Sami menedżerowie są coraz bardziej świa-
domi nowych umiejętności, jakich się od 
nich oczekuje. W badaniu przeprowadzonym 
w 2007 r. na grupie 1 331 menedżerów przez 
Center for Creative Leadership zatytułowa-
nym What next?, (CCL, 2007) zapytano o naj-
ważniejsze wyzwania w zakresie umiejętno-
ści przywódczych stojące przez kadrą mene-
dżerską i organizacjami.

Jako najważniejsze wyzwanie wskazano umie-
jętności efektywnej współpracy (49%), na 
drugim miejscu – zmianę modelu przywódz-
twa (38%), kolejno wskazano budowanie efek-
tywnych zespołów (33%), oraz wywieranie 
wpływu na osoby, które nie podlegają hierar-
chicznej zależności (33%). Jako ważne kompe-

tencje uznano również rozwój innowacyjności 
(29%), Coaching (26%) oraz budowanie i pie-
lęgnowanie relacji (25%). Tabela 1 przedstawia 
wyniki badania, które jasno wskazują na ko-
nieczność rozwoju kompetencji społecznych 
i osobistych.

Czego oczekują pracownicy od 
organizacji?

Zmiany zachodzące w społeczeństwie po-
legające na zwiększeniu świadomości ludzi 
wyrażają się  w oczekiwaniu wobec praco-
dawcy stworzenia przyjaznego środowiska 
pracy, w którym są traktowaniu partnersko,  
w którym mogą mieć poczucie wkładu, jakie-
go dokonują do organizacji oraz swojego zna-
czenia i spełnienia.

Oczekiwania te odzwierciedlają wyniki świa-
towego badania Driving Performance nad Re-
tention through Employee Engagement prze-
prowadzonego przez Corporate Leadership Co-
uncil na 50 000 pracownikach (CLC ESTAD). 
Wśród 10 najważniejszych wniosków znalazło 
się stwierdzenie, iż zaangażowanie emocjonal-
ne pracownika w organizację ma  czterokrotnie 
większe znaczenie niż zaangażowanie racjo-
nalne jako czynnik motywujący do osiągnięć. 
Kolejny wniosek z badania wskazuje na wpływ 
managera na poziom zaangażowania pracow-

nika w pracę, w organizację i zespół. Jednocze-
śnie jako najważniejszy czynnik zaangażowa-
nia spośród wskazanych 25 czynników bada-
nie wskazało powiązanie wykonywanej pracy 
przez pracownika ze strategią organizacji. Spro-
stanie takim oczekiwaniom wobec organizacji 
i ich pracowników, wymaga nowych kompe-
tencji przywódcy.

Jak te oczekiwania spełnić?
W literaturze poświęconej rozwojowi kompe-
tencji przywódców przytacza się różne modele 
przywództwa. Jak stwierdzono w artykule 
opublikowanym w Harvard Business Review 
w 2007 roku “W ostatnich 50 latach uczeni 
zajmujący się przywództwem przeprowadzili 
ponad 1000 badań usiłując określić profil wiel-
kiego przywódcy – jego stylu, cech charakteru, 
ale żadnemu z tych badań nie udało się określi-
ło idealnego profilu” (Bill George, 2007),.  

To, co według autorki artykułu jest istotne dla 
pracowników w XXI wieku, to styl zarządza-
nia czyli sposób w jakich menedżer traktu-
je swoich pracowników, jakie o nich ma prze-
konania, w jaki sposób się z nimi komunikuje, 
w jakim stopniu wydobywa ich potencjał. 

Nowy paradygmat przywództwa, wnioski 
z wielu badań przeprowadzonych na mene-
dżerach (jak na przykład w przytoczonym ba-
dania CCL) oraz wnioski z badań pracowni-
ków (jak w badaniu CLC ESTAD), wskazują 
iż od menedżera  w relacjach z pracownika-
mi oczekuje się: partnerstwa, wydobywania 
ich potencjału, motywowania poprzez stwa-
rzania okazji do rozwoju i brania odpowie-
dzialności, rozpoznawania aspiracji ludzi oraz 
stwarzania sposobności do ich realizacji.

Dokładnie takie zadania – wspieranie w wy-
znaczeniu celu rozwojowego i w jego realiza-
cji, wydobywanie potencjału i mistrzostwa,  
budowanie samoświadomości pozwalającej 
na branie odpowiedzialności za swoje dzia-
łania oraz budowanie umiejętności samomo-
tywacji stanowią zadania Coacha. W przy-
padku Mentora jego rolą jest również ucze-
nie poprzez dzielnie się swoją wiedzą w taki 
sposób, aby stanowiło to motywację i inspi-
rację mentee (osoby mentorowanej). Mentor 
powinien również stanowić wzór do naślado-
wania w obszarach w których dzieli się swoją 
wiedzą i mądrością. 

Porównując oczekiwania wobec menedżera 
i kompetencje Coacha i Mentora okazuje się, 
iż pokrywają się one w 100%, co oznacza, iż 
każdy menedżer powinien być zarówno Co-
achem i Mentorem.

Czym jest Coaching, a czym 
Mentoring?

Mentoring w literaturze popularno-naukowej 
często pojawia się wraz z coachingiem  w struk-
turze frazeologicznej „mentoring i coaching”, co 
wskazuje na równorzędność obu konstruktów. 
Brytyjscy eksperci z zakresu coachingu i mento-
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ringu, profesorowie  D. Clutterbuck i B. Garvey,  
uważają mentoring jako proces rozwojowy wy-
korzystujący zintegrowane techniki rozwojo-
we, w których coaching stanowi jedną z tych 
metod. Według D. Clutterbucka w mentorin-
gu stosuje się zintegrowane podeście poprzez - 
wykorzystanie w zależności  od potrzeb  rozwo-
jowych mentee- czterech metod rozwojowych: 
coachingu, doradztwa, sieciowania/ułatwiania 
kontaktów i sprawowania opieki (Clutterbuck & 
Klassen, 2002). Metody te przedstawione są na 
Rysunku 2.

Rysunek 2. Mentoring jako proces  
zintegrowanych techniki rozwojowych

Źródło: opracowanie własne autorki na podstawie 
Clutterbuck & Klassen, 2002.

Niektóre definicje mentoringu sugerują, iż 
mentor doradza, ale definicje te osadzone 
są w tradycyjnym rozumieniu mentoringu. 
W nowoczesnym mentoringu podkreśla się 
rolę mentora jako facilitatora, wspierające-
go mentee w przejściu przez zmiany i podej-
mowaniu przez niego decyzji. Mentor więc 
nie musi być ekspertem w dziedzinie, która 
jest przedmiotem pracy z mentee. Tak więc 
różnica pomiędzy mentoringiem a coachin-
giem, polegająca na tym, iż coach nie musi 
być ekspertem z dziedziny, która jest przed-
miotem coachingu, w nowoczesnym mento-
ringu straciła na znaczeniu (Garvey & Macaf-
fe, 2010).

Przez wiele lat uznawano mentoring jako re-
lację, w której osoba starsza wiekem rangą, 
o dużym doświadczeniu zawodowym wspie-
ra w rozwoju osobę młodszą, mniej doświad-
czoną, która odnosi główne korzyści z tej rela-
cji. Definicja osadzona w nowoczesnego men-
toringu, sformułowana przez ekspertów z za-
kresu mentoringu organizacyjnego, brytyj-
skich praktyków, określa mentora jako osobę, 
która „stwarza wszystkim pracownikom spo-
sobność do rozwoju kompetencji lub rozwoju 
ścieżki kariery w relacji mentoringu koleżeń-
skiego i hierarchicznego” (Megginson, Clutter-
buck, Garvey, Stokes & Garrett-Harris, 2005), 
nie wskazującej w ogóle na pozycję mentora.

Nowy paradygmat mentoringu
W nowym paradygmacie mentoringu, rolę 
Mentora może pełnić nie tylko menedżer 

wobec swoich podwładnych, jak to było 
w przypadku mentoringu tradycyjnego, ale 
każda osoba, niezależnie od wieku, która po-
siada wiedzę i umiejętności w obszarze i za-
kresie, w którym będzie pełnić rolę mento-
ra. Praktyczny wymiar nowego paradygmatu 
mentoringu stanowi nowy rodzaj mentoringu 
zwany mentoringiem odwróconym (w j. an-
gielskim reverse mentoring), w którym men-
torem jest osoba młodsza wiekiem i rangą,  
a która mentoruje osobę starszą wiekiem 
i rangą w obszarach, w których jest eksper-
tem, na przykład social media czy IT. 

Innym rodzajem nowoczesnego mentorin-
gu stanowi mentoring grupowy, w którym 
mentor wspiera zespół w osiągnięciu celu 
na przykład realizacji projektu. Rolę mentora 
może pełnić koordynator (jeśli posiada  takie 
umiejętności) i w wtedy o jego stylu zarzą-
dzania możemy powiedzieć mentoringowy 
styl zarządzania lub inna osoba nie będąca 
członkiem zespołu, a będąca pracownikiem 
organizacji.

Menedżer Mentor może wspierać innego me-
nedżera i w takim przypadku mówi się o men-
toringu koleżeńskim. W wariancie, w którym 
obie osoby pełnią nawzajem wobec siebie rolę 
mentora, mówi się o mentoringu wzajemnym. 

Dlaczego warto jest zarządzać 
w kulturze mentoringowej?

Korzyści z mentoringu dla Mentora
Na początku rozwoju mentoringu  w organi-
zacjach głównie skupiano się na korzyściach, 
jakie odnosiła osoba mentorowana. Dopiero 
od wczesnych lat dziewięćdziesiątych i na-

stępnie w dwudziestym pierwszym wieku 
zaczęto badać korzyści jakie odnosi mentor, 
gdyż w koncepcji  nowoczesnego mentorin-
gu stanowi on relację, w której obie strony 
– zarówno mentee i mentor odnoszą korzy-
ści (Clawson, 1996). Zgodnie z tą koncep-
cją mentor przekazując wiedzę i dzieląc się 
swoim doświadczeniem odnosi wiele korzy-
ści z pełnienia  tej roli (Eby, 2007). 

Pojawienie się nowych korzyści (dla mento-
ra) wynika zarówno z rozwoju samego kon-
ceptu mentoringu, nowych ról i funkcji reali-
zowanych przez mentora jak również z faktu, 
iż więcej badań naukowych poświęcono ba-
daniu korzyści wynikających z pełnienia roli 
mentora. Korzyści jakie odnosi mentor przed-
stawione są w Tabeli 2.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Szkoleń i Rozwoju (ASTD) ponad siedemdzie-
siąt pięć procent menedżerów uważa indywi-
dualny mentoring za jeden z najważniejszych 
czynników, które miały wpływ na ich zawo-
dowy sukces (Carvin, 2009). 

Korzyści z mentoringu dla Organizacji
Prowadzenie programów mentoringowych 
przynosi organizacjom korzyści daleko wykra-
czające poza korzyści poszczególnych uczest-
ników relacji mentoringowej – mentee czy 
mentora w zakresie rozwoju kariery czy kom-
petencji zawodowych. Mentoring w organiza-
cji przyczynia się do rozwoju kapitału intelek-
tualnego, stanowi bufor w przypadku wyzwań 
związanych ze zmianami organizacyjnymi, 
sposobność rozładowania frustracji zawodo-
wych oraz zapewnia wsparcie psychospołecz-
ne pracownikom, które ułatwia radzenie sobie 
z wieloznacznością ról, konfliktami oraz sy-

tuacjami, postrzeganymi przez nich jako nie-
pewne.   

Jeśli już znam odpowiedź na pytanie CO? czyli 
wiemy czym jest mentoring oraz zarządza-
nie w kulturze mentoringowej, znamy odpo-
wiedź na pytanie DLACZEGO? znając korzy-
ści wynikające z jego prowadzenia dla intere-
sariuszy (mentee, mentora oraz organizacji), 
warto jest poznać odpowiedź na pytanie JAK? 
czyli  poznać, co powinien menedżer wiedzieć 
i umieć, aby móc pełnić rolę mentora.

Co Menedżer powinien umieć, aby 
pełnić rolę Mentora?

W tradycyjnej koncepcji mentoringu od men-
tora oczekiwano pozytywnego zaangażowa-
nia, altruizmu  oraz poczucia własnej warto-
ści. W nowoczesnym kontekście organizacyj-
nym, mentoring prowadzony jest w formal-
ny sposób, według określonych zasad, proce-
sów i procedur. Zaangażowanie mentora we 
wspieraniu mentee w jego rozwoju nadal sta-
nowi ważne kryterium, ale oprócz tego kryte-
rium w obszarze postawy (zaangażowania) za-
częły być stawiane nowe wymagania wobec 
mentora, takie jak umiejętność formułowania 
celów rozwojowych, powiązania ich z celami 
organizacji, umiejętność identyfikowania spo-
sobności do uczenia się i rozwoju, wspiera-
nia w refleksyjnym uczeniu się, dzięki które-
mu osoba mentorowana tworzy pomost po-
między codziennym doświadczeniem, prakty-
ką a teorią zarządzania.

Mentor powinien posiadać wiedzę organiza-
cyjną, umieć budować relację mentoringową 
opartą na zaufaniu, umieć słuchać holistycz-
nie oraz rozumieć innych. Powinien umieć 
udzielać rozwojowej informacji zwrotnej, za-
dawać pytania wspierające refleksję, rozu-
mieć kontekst oraz znać i stosować zasady 
myślenia systemowego.

Źródłem sukcesu procesu mentoringu stanowi 
więc mentor, który poprzez posiadany poziom 

wiedzy, umiejętności i prezentowaną posta-
wę, wpływa na jakość relacji. Czynniki sukce-
su, leżące po stronie mentora zostały przed-
stawione w Tabeli 3.

Podsumowanie:
Mentoring jest nowoczesną formą dzielenia 
się wiedzą w organizacji  oraz organizacyjne-
go uczenia się,  coraz częściej mówi się również 
o mentoringowym stylu zarządzania. Każdy, 
kto spełnia wymagania, może być w organiza-
cji mentorem, ale  szczególnie ważne jest, aby 
menedżerowie posiadali kompetencje mento-
ra, gdyż ich zakres oddziaływania i możliwość 
dokonywania zmian w organizacji jest najwięk-
szy. Menedżer posiadający kompetencje men-
tora może nie tylko wspierać pojedyncze osoby 
w rozwoju, ale  mentorując całe grupy czy ze-
społy projektowe, wywierać szerszy wpływ 
i kształtować pozytywną kulturę organizacyj-
ną. Jednostkowa inwestycja w rozwój kompe-
tencji mentora multiplikuje się w korzyści wie-
lostronne i na wielu płaszczyznach.

Tabela 3. Czynniki sukcesu mentoringu leżące po stronie mentora
Źródło: opracowanie własne autorki

RODZAJ KORZYŚCI
KATEGORIA KORZYŚCI

Uczenie  się nowych umiejętności od mentee
Wiedza i umiejętności z zakresu pełnienia roli mentora
Dostęp do szerszej informacji w organizacji

Sposobność do uczenia się poprzez uzyskiwanie innego spojrzenia na sprawy 
organizacyjne z perspektywy mentee

Sposobność do rozszerzenia swoich horyzontów myślowych, poprzez stawianie 
wyzwań swoim przekonaniom, sposobom działania oraz wartościom

Możliwość dzielenia się swoją mądrością
Wyższy  poziom wiary w siebie i  swoje kompetencje
Większe poczucie wartości 

Większe poczucie bezpieczeństwa, wynikające z faktu, iż powierzenie 
menedżerowi roli mentora potwierdza  zaangażowanie organizacji w jego rozwój

Uzyskanie informacji zwrotnej o sobie  w innym kontekście niż w swojej roli 
zawodowej

Wzrost satysfakcji zawodowej

Zbudowanie szerszej sieci relacji
Szybszy awans zawodowy

Wiedza
Uczenie się

Korzyści
psychospołeczne

Instrumentalne
(funkcja kariery)
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Zadania menedżera
Zdania menedżera są uniwersalne i według 
twórcy modelu zadań przywódcy J. Adaira są 
skupione trzech obszarach: osiąganie celów 
biznesowych (pierwszy obszar), które realizo-
wane są poprzez pracę zespołu (drugi obszar), 
składającego się z poszczególnych pracowni-
ków (trzeci obszar). Menedżer aby efektywnie 
zarządzać biznesem powinien posiadać umie-
jętności  techniczne, natomiast powinien po-
siadać kompetencje społeczne aby zarządzać 
innymi oraz kompetencje osobiste, aby zarzą-
dzać sobą i stanowić wzór dla innych.

Obszary przywództwa
wg koncepcji J. Adaira

Oczekiwania wobec menedżerów co do po-
siadania odpowiednich umiejętności w zakre-
sie tych trzech kompetencji ewoluują w czasie 
i są coraz większe. W przypadku kompetencji 
technicznych – rozwój technologii, mediów, 
zmiana modeli biznesowych wymaga od me-

nedżerów coraz głębszej wiedzy specjalistycz-
nej. Rozwój świadomości społecznej  i wyni-
kające z niej oczekiwania pracowników co do 
środowiska pracy, które jest przyjazne, part-
nerskie oraz które, wydobywa z ludzi ich po-
tencjał, przekłada się na oczekiwania wobec 
menedżerów, co do posiadania takich umie-
jętności, które stworzą właśnie taką kulturę 
pracy.

Zmiana modelu biznesowego wielu organiza-
cji polegająca na spłaszczeniu struktur orga-
nizacyjnych, na outsourcingu usług, korzy-
staniu z pracowników tymczasowych oraz  
ekspertów pracujących na zasadzie free lan-
cerów wymaga od menedżerów posiadania 
nowych umiejętności w zakresie przewodze-
nia ludźmi, ich motywowania i wywierania 
wpływu oraz umiejetnosci szybkiego ucze-
nia innych. Zmiana oczekiwań wobec kom-
petencji nowoczesnego menedżera odzwier-
ciedlona jest w nowym paradygmacie przy-
wództwa.

Nowy paradygmat przywództwa
The Scientific American Mind w artykule „The 
New Psychology of Leadership” (Reicher, 2007) 
przedstawił nowy paradygmat przywódcy, który 
zawiera 3 główne aspekty (patrz Rysunek 1):       

1. przywódca jest najbardziej skuteczny, gdy 
rozpozna aspiracje, jakie ludzie noszą w sercach 
i pomoże im zaspokoić te aspiracje jednocześnie 
realizując cele firmy, kreując tzw. wspólne cele; 

2. przywódca rozumie podstawową potrzebę 
pracowników przynależności do grupy i potrafi 
zbudować wspólną tożsamość jednostki i ze-
społu; 

3. przywódca posiada umiejętność angażowa-
nia ludzi poprzez wyzwalanie ich pozytywnych 
emocji.  

Autorzy artykułu twierdzą, że sprawowanie 
władzy na zasadzie „kija i marchewki” może 
być skuteczne w krótkim okresie czasie, ale 
nie sprawdza się długim okresie. Nowoczesny 

sposób zorganizowania gospodarki oraz poziom 
świadomości pracowników wymaga traktowa-
nia ludzi w sposób partnerski, gdyż taki sposób 
traktowania ludzi wydobywa z nich kreatyw-
ność, odpowiedzialność, poczucie przynależ-
ności oraz wysoki poziom samomotywacji, a te 
czynniki uważa się za główne czynniki ela-
stycznej i innowacyjnej organizacji.

Czego oczekuje się od 
przywódców? Perspektywa kadry 
menedżerskiej

Sami menedżerowie są coraz bardziej świa-
domi nowych umiejętności, jakich się od 
nich oczekuje. W badaniu przeprowadzonym 
w 2007 r. na grupie 1 331 menedżerów przez 
Center for Creative Leadership zatytułowa-
nym What next?, (CCL, 2007) zapytano o naj-
ważniejsze wyzwania w zakresie umiejętno-
ści przywódczych stojące przez kadrą mene-
dżerską i organizacjami.

Jako najważniejsze wyzwanie wskazano umie-
jętności efektywnej współpracy (49%), na 
drugim miejscu – zmianę modelu przywódz-
twa (38%), kolejno wskazano budowanie efek-
tywnych zespołów (33%), oraz wywieranie 
wpływu na osoby, które nie podlegają hierar-
chicznej zależności (33%). Jako ważne kompe-

tencje uznano również rozwój innowacyjności 
(29%), Coaching (26%) oraz budowanie i pie-
lęgnowanie relacji (25%). Tabela 1 przedstawia 
wyniki badania, które jasno wskazują na ko-
nieczność rozwoju kompetencji społecznych 
i osobistych.

Czego oczekują pracownicy od 
organizacji?

Zmiany zachodzące w społeczeństwie po-
legające na zwiększeniu świadomości ludzi 
wyrażają się  w oczekiwaniu wobec praco-
dawcy stworzenia przyjaznego środowiska 
pracy, w którym są traktowaniu partnersko,  
w którym mogą mieć poczucie wkładu, jakie-
go dokonują do organizacji oraz swojego zna-
czenia i spełnienia.

Oczekiwania te odzwierciedlają wyniki świa-
towego badania Driving Performance nad Re-
tention through Employee Engagement prze-
prowadzonego przez Corporate Leadership Co-
uncil na 50 000 pracownikach (CLC ESTAD). 
Wśród 10 najważniejszych wniosków znalazło 
się stwierdzenie, iż zaangażowanie emocjonal-
ne pracownika w organizację ma  czterokrotnie 
większe znaczenie niż zaangażowanie racjo-
nalne jako czynnik motywujący do osiągnięć. 
Kolejny wniosek z badania wskazuje na wpływ 
managera na poziom zaangażowania pracow-

nika w pracę, w organizację i zespół. Jednocze-
śnie jako najważniejszy czynnik zaangażowa-
nia spośród wskazanych 25 czynników bada-
nie wskazało powiązanie wykonywanej pracy 
przez pracownika ze strategią organizacji. Spro-
stanie takim oczekiwaniom wobec organizacji 
i ich pracowników, wymaga nowych kompe-
tencji przywódcy.

Jak te oczekiwania spełnić?
W literaturze poświęconej rozwojowi kompe-
tencji przywódców przytacza się różne modele 
przywództwa. Jak stwierdzono w artykule 
opublikowanym w Harvard Business Review 
w 2007 roku “W ostatnich 50 latach uczeni 
zajmujący się przywództwem przeprowadzili 
ponad 1000 badań usiłując określić profil wiel-
kiego przywódcy – jego stylu, cech charakteru, 
ale żadnemu z tych badań nie udało się określi-
ło idealnego profilu” (Bill George, 2007),.  

To, co według autorki artykułu jest istotne dla 
pracowników w XXI wieku, to styl zarządza-
nia czyli sposób w jakich menedżer traktu-
je swoich pracowników, jakie o nich ma prze-
konania, w jaki sposób się z nimi komunikuje, 
w jakim stopniu wydobywa ich potencjał. 

Nowy paradygmat przywództwa, wnioski 
z wielu badań przeprowadzonych na mene-
dżerach (jak na przykład w przytoczonym ba-
dania CCL) oraz wnioski z badań pracowni-
ków (jak w badaniu CLC ESTAD), wskazują 
iż od menedżera  w relacjach z pracownika-
mi oczekuje się: partnerstwa, wydobywania 
ich potencjału, motywowania poprzez stwa-
rzania okazji do rozwoju i brania odpowie-
dzialności, rozpoznawania aspiracji ludzi oraz 
stwarzania sposobności do ich realizacji.

Dokładnie takie zadania – wspieranie w wy-
znaczeniu celu rozwojowego i w jego realiza-
cji, wydobywanie potencjału i mistrzostwa,  
budowanie samoświadomości pozwalającej 
na branie odpowiedzialności za swoje dzia-
łania oraz budowanie umiejętności samomo-
tywacji stanowią zadania Coacha. W przy-
padku Mentora jego rolą jest również ucze-
nie poprzez dzielnie się swoją wiedzą w taki 
sposób, aby stanowiło to motywację i inspi-
rację mentee (osoby mentorowanej). Mentor 
powinien również stanowić wzór do naślado-
wania w obszarach w których dzieli się swoją 
wiedzą i mądrością. 

Porównując oczekiwania wobec menedżera 
i kompetencje Coacha i Mentora okazuje się, 
iż pokrywają się one w 100%, co oznacza, iż 
każdy menedżer powinien być zarówno Co-
achem i Mentorem.

Czym jest Coaching, a czym 
Mentoring?

Mentoring w literaturze popularno-naukowej 
często pojawia się wraz z coachingiem  w struk-
turze frazeologicznej „mentoring i coaching”, co 
wskazuje na równorzędność obu konstruktów. 
Brytyjscy eksperci z zakresu coachingu i mento-
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ringu, profesorowie  D. Clutterbuck i B. Garvey,  
uważają mentoring jako proces rozwojowy wy-
korzystujący zintegrowane techniki rozwojo-
we, w których coaching stanowi jedną z tych 
metod. Według D. Clutterbucka w mentorin-
gu stosuje się zintegrowane podeście poprzez - 
wykorzystanie w zależności  od potrzeb  rozwo-
jowych mentee- czterech metod rozwojowych: 
coachingu, doradztwa, sieciowania/ułatwiania 
kontaktów i sprawowania opieki (Clutterbuck & 
Klassen, 2002). Metody te przedstawione są na 
Rysunku 2.

Rysunek 2. Mentoring jako proces  
zintegrowanych techniki rozwojowych

Źródło: opracowanie własne autorki na podstawie 
Clutterbuck & Klassen, 2002.

Niektóre definicje mentoringu sugerują, iż 
mentor doradza, ale definicje te osadzone 
są w tradycyjnym rozumieniu mentoringu. 
W nowoczesnym mentoringu podkreśla się 
rolę mentora jako facilitatora, wspierające-
go mentee w przejściu przez zmiany i podej-
mowaniu przez niego decyzji. Mentor więc 
nie musi być ekspertem w dziedzinie, która 
jest przedmiotem pracy z mentee. Tak więc 
różnica pomiędzy mentoringiem a coachin-
giem, polegająca na tym, iż coach nie musi 
być ekspertem z dziedziny, która jest przed-
miotem coachingu, w nowoczesnym mento-
ringu straciła na znaczeniu (Garvey & Macaf-
fe, 2010).

Przez wiele lat uznawano mentoring jako re-
lację, w której osoba starsza wiekem rangą, 
o dużym doświadczeniu zawodowym wspie-
ra w rozwoju osobę młodszą, mniej doświad-
czoną, która odnosi główne korzyści z tej rela-
cji. Definicja osadzona w nowoczesnego men-
toringu, sformułowana przez ekspertów z za-
kresu mentoringu organizacyjnego, brytyj-
skich praktyków, określa mentora jako osobę, 
która „stwarza wszystkim pracownikom spo-
sobność do rozwoju kompetencji lub rozwoju 
ścieżki kariery w relacji mentoringu koleżeń-
skiego i hierarchicznego” (Megginson, Clutter-
buck, Garvey, Stokes & Garrett-Harris, 2005), 
nie wskazującej w ogóle na pozycję mentora.

Nowy paradygmat mentoringu
W nowym paradygmacie mentoringu, rolę 
Mentora może pełnić nie tylko menedżer 

Tabela 3. Czynniki sukcesu mentoringu leżące po stronie mentora
Źródło: opracowanie własne autorki

wobec swoich podwładnych, jak to było 
w przypadku mentoringu tradycyjnego, ale 
każda osoba, niezależnie od wieku, która po-
siada wiedzę i umiejętności w obszarze i za-
kresie, w którym będzie pełnić rolę mento-
ra. Praktyczny wymiar nowego paradygmatu 
mentoringu stanowi nowy rodzaj mentoringu 
zwany mentoringiem odwróconym (w j. an-
gielskim reverse mentoring), w którym men-
torem jest osoba młodsza wiekiem i rangą,  
a która mentoruje osobę starszą wiekiem 
i rangą w obszarach, w których jest eksper-
tem, na przykład social media czy IT. 

Innym rodzajem nowoczesnego mentorin-
gu stanowi mentoring grupowy, w którym 
mentor wspiera zespół w osiągnięciu celu 
na przykład realizacji projektu. Rolę mentora 
może pełnić koordynator (jeśli posiada  takie 
umiejętności) i w wtedy o jego stylu zarzą-
dzania możemy powiedzieć mentoringowy 
styl zarządzania lub inna osoba nie będąca 
członkiem zespołu, a będąca pracownikiem 
organizacji.

Menedżer Mentor może wspierać innego me-
nedżera i w takim przypadku mówi się o men-
toringu koleżeńskim. W wariancie, w którym 
obie osoby pełnią nawzajem wobec siebie rolę 
mentora, mówi się o mentoringu wzajemnym. 

Dlaczego warto jest zarządzać 
w kulturze mentoringowej?

Korzyści z mentoringu dla Mentora
Na początku rozwoju mentoringu  w organi-
zacjach głównie skupiano się na korzyściach, 
jakie odnosiła osoba mentorowana. Dopiero 
od wczesnych lat dziewięćdziesiątych i na-

stępnie w dwudziestym pierwszym wieku 
zaczęto badać korzyści jakie odnosi mentor, 
gdyż w koncepcji  nowoczesnego mentorin-
gu stanowi on relację, w której obie strony 
– zarówno mentee i mentor odnoszą korzy-
ści (Clawson, 1996). Zgodnie z tą koncep-
cją mentor przekazując wiedzę i dzieląc się 
swoim doświadczeniem odnosi wiele korzy-
ści z pełnienia  tej roli (Eby, 2007). 

Pojawienie się nowych korzyści (dla mento-
ra) wynika zarówno z rozwoju samego kon-
ceptu mentoringu, nowych ról i funkcji reali-
zowanych przez mentora jak również z faktu, 
iż więcej badań naukowych poświęcono ba-
daniu korzyści wynikających z pełnienia roli 
mentora. Korzyści jakie odnosi mentor przed-
stawione są w Tabeli 2.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Szkoleń i Rozwoju (ASTD) ponad siedemdzie-
siąt pięć procent menedżerów uważa indywi-
dualny mentoring za jeden z najważniejszych 
czynników, które miały wpływ na ich zawo-
dowy sukces (Carvin, 2009). 

Korzyści z mentoringu dla Organizacji
Prowadzenie programów mentoringowych 
przynosi organizacjom korzyści daleko wykra-
czające poza korzyści poszczególnych uczest-
ników relacji mentoringowej – mentee czy 
mentora w zakresie rozwoju kariery czy kom-
petencji zawodowych. Mentoring w organiza-
cji przyczynia się do rozwoju kapitału intelek-
tualnego, stanowi bufor w przypadku wyzwań 
związanych ze zmianami organizacyjnymi, 
sposobność rozładowania frustracji zawodo-
wych oraz zapewnia wsparcie psychospołecz-
ne pracownikom, które ułatwia radzenie sobie 
z wieloznacznością ról, konfliktami oraz sy-

tuacjami, postrzeganymi przez nich jako nie-
pewne.   

Jeśli już znam odpowiedź na pytanie CO? czyli 
wiemy czym jest mentoring oraz zarządza-
nie w kulturze mentoringowej, znamy odpo-
wiedź na pytanie DLACZEGO? znając korzy-
ści wynikające z jego prowadzenia dla intere-
sariuszy (mentee, mentora oraz organizacji), 
warto jest poznać odpowiedź na pytanie JAK? 
czyli  poznać, co powinien menedżer wiedzieć 
i umieć, aby móc pełnić rolę mentora.

Co Menedżer powinien umieć, aby 
pełnić rolę Mentora?

W tradycyjnej koncepcji mentoringu od men-
tora oczekiwano pozytywnego zaangażowa-
nia, altruizmu  oraz poczucia własnej warto-
ści. W nowoczesnym kontekście organizacyj-
nym, mentoring prowadzony jest w formal-
ny sposób, według określonych zasad, proce-
sów i procedur. Zaangażowanie mentora we 
wspieraniu mentee w jego rozwoju nadal sta-
nowi ważne kryterium, ale oprócz tego kryte-
rium w obszarze postawy (zaangażowania) za-
częły być stawiane nowe wymagania wobec 
mentora, takie jak umiejętność formułowania 
celów rozwojowych, powiązania ich z celami 
organizacji, umiejętność identyfikowania spo-
sobności do uczenia się i rozwoju, wspiera-
nia w refleksyjnym uczeniu się, dzięki które-
mu osoba mentorowana tworzy pomost po-
między codziennym doświadczeniem, prakty-
ką a teorią zarządzania.

Mentor powinien posiadać wiedzę organiza-
cyjną, umieć budować relację mentoringową 
opartą na zaufaniu, umieć słuchać holistycz-
nie oraz rozumieć innych. Powinien umieć 
udzielać rozwojowej informacji zwrotnej, za-
dawać pytania wspierające refleksję, rozu-
mieć kontekst oraz znać i stosować zasady 
myślenia systemowego.

Źródłem sukcesu procesu mentoringu stanowi 
więc mentor, który poprzez posiadany poziom 

Wioletta
Małota

Absolwentka studiów doktoranckich na 
Akademii Leona Koźmińskiego w Warsza-
wie w zakresie nauk o zarządzaniu, jej 
praca doktorska dotyczy mentoringu 
prowadzonego przez kadrę menedżerską. 
Konsultant HR w zakresie kształtowania 
kultury organizacyjnej. Trener pracujący 
systemowo oraz facylitator procesów 
grupowych. Ekspert w zakresie Coachingu 
i mentoringu w Polsce, wspiera największe 
organizacje w zarządzaniu w kulturze 
coachingowej i mentoringowej, autorka 
artykułów z tego zakresu w prasie nauko-
wej, biznesowej, HR (Personel i Zarządza-
nie) i na www.infor.pl.  
Jako Master Coach uczy innych bycia 
coachem i mentorem. Prowadzi kurs dla 
menedżerów i Coachów „Kompetencje 
Coacha i Mentora” certyfikowany przez 
światową organizację coachingową 
Association for Coaching w Wielkiej 
Brytanii. Jest twórcą nowych studiów 
podyplomowych z zakresu coachingu, 
autorką programów studiów podyplomo-
wych, wykładowcą na studiach MBA 
w j. angielskim przedmiotów z zakresu 
przywództwa, coachingu, mentoringu.
Posiada wieloletnie doświadczenie 
w pracy jako Executive Coach i Mentor z 
najwyższą kadrą menedżerską. Jest Trene-
rem i Coachem „Leadership Performance”, 
akredytowany przez Institute for Leader-
ship and Management w Wielkiej Brytanii.
Autorka książki „Jak z menedżera stać się 
przywódcą? Podręcznik dla menedżerów 
i coachów” (Difin, 2012). Laureatka 
konkursu na najlepszy esej z zakresu 
zarządzania w XXI w zorganizowany przez 
School of Management at University of 
South Australia w Adelajdzie. Jej esej 
pt. ”Mentoring odwrócony narzędziem spo-
łecznego uczenia się oraz katalizatorem 
zmian” został jednym z 15 najlepszych 
esejów w zakresie zarzadzania na świecie. 
Ekspert z zakresu mentoringu na forum 
„Zarządzanie w XXI”, który odbył się w li-
stopadzie 2013 w Adelajdzie w Australii. 
Zapraszany wykładowca na międzynaro-
dowe konferencje coachingowe i mento-
ringowe (Mumbai/Indie 2014; Wenecja, 
EMCC (European Coaching and Mentoring 
Council) 2014; Adelajda/Australia 2013; 
Warszawa – międzynarodowe konferencje 
naukowe na ALK. Certyfikowany Trener 
kompetencji międzykulturowych (UK) 
– szkoli kadrę menedżerską pracującą 
z partnerami z innych kultur oraz zespoły 
międzykulturowe – specjalizuje się w kul-
turze Indii, Chin, kulturach europejskich 
oraz anglosaskich. Szkoli i konsultuje w j. 
polskim i angielskim. Prowadzi blog mię-
dzykulturowy www.crossculturemanage-
ment.com w języku angielskim. Jej pasją 
są dalekie podróże, kultury i filozofie Azji, 
kino europejskie i psychologia biznesu.

wiedzy, umiejętności i prezentowaną posta-
wę, wpływa na jakość relacji. Czynniki sukce-
su, leżące po stronie mentora zostały przed-
stawione w Tabeli 3.

Podsumowanie:
Mentoring jest nowoczesną formą dzielenia 
się wiedzą w organizacji  oraz organizacyjne-
go uczenia się,  coraz częściej mówi się również 
o mentoringowym stylu zarządzania. Każdy, 
kto spełnia wymagania, może być w organiza-
cji mentorem, ale  szczególnie ważne jest, aby 
menedżerowie posiadali kompetencje mento-
ra, gdyż ich zakres oddziaływania i możliwość 
dokonywania zmian w organizacji jest najwięk-
szy. Menedżer posiadający kompetencje men-
tora może nie tylko wspierać pojedyncze osoby 
w rozwoju, ale  mentorując całe grupy czy ze-
społy projektowe, wywierać szerszy wpływ 
i kształtować pozytywną kulturę organizacyj-
ną. Jednostkowa inwestycja w rozwój kompe-
tencji mentora multiplikuje się w korzyści wie-
lostronne i na wielu płaszczyznach.
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Znajomość kultury
organizacyjnej oraz polityki

Motywacja wewnętrzna
sprawowania tej funkcji

Znajomość potrzeb
rozwojowych mentee

Partnerstwo
w uczeniu się

Znajomość procesu
mentoringu

Przyzwolenie na
uczenie się na błędach

Znajomość narzędzi
mentora

Wiedza ekspercka Trenera Empatia Władza

Komunikowania się Czas

Słuchania

Wspierania rozwoju

Refleksyjnego uczenia Akceptacja



Portfolio Experience. Podsumowanie konferencji.
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Dzień 9 kwietnia 2014 na długo zapisze się 
w pamięci osób związanych z zarządzaniem 
portfelem projektów jako data pierwszego 
w Polsce wydarzenia ściśle zorientowanego 
na tematykę PPM i PMO. Tego dnia w Hotelu 
Bristol w Warszawie odbyła się pierwsza kon-
ferencja Portfolio Experience, organizowana 
przez firmę WHITECOM Project Experience.

Do czasu otwarcia konferencji o godzinie 9:00 
przybyli prawie wszyscy zapisani uczestni-
cy, po kilku minutach dołączyli spóźnieni. 
W sumie przybyło 80 osób, łącznie ze spe-
akerami. Choć może się to wydawać nie-
wielką liczbą w porównaniu do innych wy-
darzeń związanych z zarządzaniem projekta-
mi, pamiętajmy, że były to osoby bezpośred-
nio związane z PMO i zarządzaniem portfelem 
projektów w swoich organizacjach, a ponad 
połowa z nich była menadżerami portfela pro-
jektów!

Prócz szczególnej tematyki, konferencja 
miała też dość  wyjątkową formę – uczest-
nicy siedzieli przy dużych, okrągłych stołach, 
po 8-10 osób przy każdym, co stwarzało nie-
typową w warunkach konferencyjnych at-
mosferę, w której dużo łatwiej było nawiązy-
wać kontakt z innymi praktykami z branży, 
i na bieżąco komentować wypowiedzi prele-
gentów. Choć – biorąc pod uwagę dobór wy-
stąpień przez organizatorów – trudno było 

znaleźć chwilę na komentowanie w trakcie 
tych bardzo ciekawych i rzeczowych prze-
mówień.

Organizatorzy konferencji Portfolio Experien-
ce 2014, mając na celu zintegrowanie pol-
skich menadżerów portfela projektów oraz 
szefów PMO, bardzo postarali się, aby wy-
darzenie było wartościowe dla słuchaczy. Po 
krótkim rozpoczęciu w wykonaniu prezesa 
firmy WHITECOM Project Experience – Ma-
cieja Bodycha – rozpoczęło się nagrodzo-
ne brawami wystąpienie znanego na całym 
świecie Alfonso Bucero z Hiszpanii. Alfon-
so jest konsultantem w obszarze zarządza-
nia projektami i portfelem projektów, prowa-
dzi szkolenia i prace doradcze na całym świe-
cie, i od lat współpracuje z firmą WHITECOM 
Project Experience. W swoim barwnym, po-
przecinanym anegdotkami i żartami wystą-
pieniu skupił się na tym, jak zdobyć wspar-
cie zarządu organizacji dla zarządzania port-
felem projektów, podpierając to swoimi do-
świadczeniami ze swojej, trwającej już wiele 
lat, kariery zewnętrznego konsultanta.

Alfonso w swojej prelekcji zwrócił uwagę na 
wagę zarządzania portfelem dla kierownictwa 
organizacji; na przykładzie jednego ze swoich 
klientów wskazał, iż nie wszyscy mogą mieć 
świadomość potrzeby funkcjonowania PPM, 
niektórzy mogą nie być do tego przekona-

ni i bardzo ważne jest „sprzedanie” im tej po-
trzeby. Według Alfonso, bardzo istotne jest 
pokazanie rzeczowych argumentów za wdro-
żeniem PPM i to na różnych poziomach, np. 
dla Kierowników Projektów, aby byli świado-
mi, że ich projekty nie są jedynymi w orga-
nizacji i jaka jest ich pozycja w stosunku do 
innych przedsięwzięć. 

Świadomość organizacji odnośnie procesów 
zarządzania portfelem projektów jest szcze-
gólnie ważna dla powodzenia np. raportowa-
nia, oraz dalszego rozwoju poziomu dojrzało-
ści projektowej. Kończąc swój wykład, prele-
gent zwrócił uwagę na skutki swoich działań 
po stronie opisywanego klienta: 40% rozwa-
żanych projektów zdecydowano się nie uru-
chamiać i wyeliminowano je z portfela, po-
prawiła się komunikacja między departa-
mentem inżynierii i jednostkami biznesowy-
mi, zmieniło się podejście do procesów port-

felowych, pojawiła się w nich proaktywność. 
Alfonso podkreślał, że dla odpowiedniej pro-
mocji portfela projektów jego menadżer musi 
być prawdziwym pasjonatem; jego entuzjazm 
odnośnie tego, co robi, musi być wręcz zaraź-
liwy. Należy być również nieustępliwym i nie 
poddawać się przy początkowych porażkach. 
Kierownik portfela, czy szef PMO musi być 
też bardzo cierpliwy – wdrażanie dobrych 
praktyk PPM na najwyższym poziomie orga-
nizacji jest zajęciem długotrwałym, a współ-
praca z osobami z różnych obszarów organi-
zacji – trudna.  

Jeśli zdarzyły się osoby, które przybyły na 
konferencję nie do końca wyspane, to występ 
Alfonso na pewno wszystkich obudził, i stwo-
rzył grunt pod kolejne prelekcje. Drugi cieka-
wy wykład wygłosiła konsultantka z Irlandii, 
Gabrielle O’Donovan. Jej ponad 20 letnie mię-
dzynarodowe doświadczenie i wyspecjalizo-
wanie w obszarze zarządzania zmianą w or-
ganizacji pozwoliło zwrócić uwagę zebranych 
na bardzo ważny aspekt dojrzałego zarządza-
nia portfelem projektów, jakim jest umiejętne 
połączenie organizacyjnych procesów akcep-
tacji zmiany z elementami zarządzania port-
felem. Prezentacja Gabrielle reprezentowała 
bardzo wysoki poziom merytoryczny, ale była 
to jednocześnie wiedza stosunkowo niszowa, 
nawet w gronie kierowników portfeli – przed-
stawiane przez nią tezy mogły być zastoso-
wane głównie w firmach o bardzo wysokim 
poziomie dojrzałości zarządzania projektami 
i portfelem projektów. Zwracała w niej uwagę 
na wartość wspólnego języka w organiza-
cji odnośnie zarządzania zmianą i zarządza-
nia portfelem projektów. Wskazała na różni-
ce pomiędzy jednym i drugim, np. w obszarze 
Key Performance Indicators. Dla osób związa-
nych z obszarem zarządzania projektami liczą 
się takie wskaźniki, jak: czas, jakość, koszt, 
zakres, ryzyko czy korzyści, podczas gdy za-
rządzanie zmianą rozumie KPI jako aspekty 
techniczne, możliwości poszczególnych osób, 
czy zdolność całej organizacji. Różnice w ro-
zumieniu słów, bądź różnice w nazewnic-
twie występują też na poziomie dokumentacji 
projektu czy dokumentacji zmiany. W grun-
cie rzeczy możliwe jest ustandaryzowanie do-
kumentacji w obu tych obszarach, i Gabriel-
le promowała pogląd, w którym to połącze-
nie organizacyjnego zarządzania zmianą i za-
rządzania portfelem projektów jest w stanie 
ograniczyć liczbę nieudanych projektów. 

Po krótkiej przerwie wystąpił Kanadyjczyk 
chińskiego pochodzenia, Johnny Mo. Prezen-
tacja Johnnego bardzo skupiła uwagę widow-
ni, posiada on bowiem tytuł „Distinguished 
Toastmaster”, który przyznaje się najlepszym 
mówcom zrzeszonym w organizacji Toast-
master International. Johnny odszedł nieco 
od twardej tematyki procesów portfela pro-
jektów, a skupił się na zainspirowaniu przy-
byłych do działania. Sposób, w jaki prezen-
tował swój temat, a także wzruszający film, 
który włączył na koniec swojego wystąpie-
nia, wywołał na sali wielkie emocje, i poru-
szył chyba każdego. Od strony merytorycznej 
Johnny mówił dużo o roli komunikacji w pro-
jektach i portfelu projektów, i zwrócił uwagę 
na to, że kwestia właściwej komunikacji jest 
ostatnio marginalizowana, co widać nawet po 
umieszczaniu informacji na jej temat w kolej-
nych edycjach standardu PMBOK® Guide. Ko-
munikacja bowiem, jak głosi standard, zosta-
ła uznana za jeden z najważniejszych powo-
dów porażek lub sukcesów w projektach.

W „trudnym” momencie każdej konferencji, 
czyli na chwilę przed obiadem, wystąpił nasz 
rodzimy mówca, znany z wystąpień telewi-
zyjnych i licznych publikacji dr Olgierd Annu-
sewicz. Prezentacja Olgierda skupiona była na 
wewnątrzorganizacyjnej promocji projektów 
dla kierowników portfela projektów i szefów 
PMO. Wystąpienie było bardzo ciekawe, choć 
zdecydowanie bardziej projekto- niż portfelo-
centryczne. W zdecydowanej większości do-
tyczyło też aspektów miękkich zarządzania, 
padały pytania dotyczące ogólnego obrazu 
zarządzania: Gdzie jesteśmy? Dlaczego tam? 
Dokąd chcemy iść? Jak tam dojść? Którędy 
najkrócej? itd. Podobnie jak Johnny Mo, Ol-
gierd podkreślał wagę komunikacji w organi-
zacji, jako podstawie współpracy z interesa-
riuszami. Zwracał uwagę, że forma, często-

tliwość i treść komunikacji powinna być roz-
patrywana od strony „odporności” na zmianę 
nastawienia interesariuszy, budowania „ima-
ge’u” portfela projektów, czy zdobywania 
wsparcia odpowiednich osób. Interesariusze 
portfela powinni być angażowani w spotka-
nia kick-o� różnych projektów, ciekawą prak-
tyką jest też wysyłanie informacji do organi-
zacji o uruchamianiu ważnych projektów bez-
pośrednio przez prezesa bądź członka zarzą-
du; informacje dotyczące portfela projektów 
powinny pojawiać się nawet w firmowej ga-
zetce, zaś zgodnie z obecną modą można pro-
wadzić… blog portfela, np. na intranetowym 
SharePoincie.

Po obiedzie swoją prezentację miał dr inż. 
Wiesław Kosieradzki, prezes firmy P2Ware, 
która była Złotym Sponsorem konferencji 
Portfolio Experience 2014. Pan Wiesław pre-
zentował nową generację oprogramowania 
do zarządzania portfelem projektów i studia 
przypadków jego wdrożenia. Wielu osobom 
prezentacja bardzo się podobała i spędzili oni 
potem trochę czasu przy stoisku P2Ware. 
Oprogramowanie funkcjonujące na rynku 
pod nazwą P2Ware Project Manager 7 po-
siada szereg interesujących funkcjonalno-
ści, które o ile spotykane są w produktach 
konkurencji, to na pewno nie w ramach jed-
nego narzędzia, co właśnie było celem firmy 
P2Ware. Program może z powodzeniem za-
stąpić narzędzia do harmonogramowania, 
kalendarz, arkusz kalkulacyjny, czy edytor 
tekstu, przynajmniej w kontekście obsługi 
projektu. Bardzo interesująca okazała się też 
jego odmiana serwerowa, umożliwiająca za-
rządzanie portfelem projektów. 

Prelegent, prócz prezentacji narzędzi, zwró-
cił uwagę na kluczowe czynniki sukcesu 
w zarządzaniu portfelem projektów; jako ko-
lejny mówca podkreślił wagę komunikacji, 
i w oparciu o biblijny przykład wieży Babel 
wskazał, że nawet, kiedy jest dostępny 
budżet, są wolne zasoby, a technologia jest 
znana i opanowana, to bez wspólnego języka 
nie można zarządzać ani projektem, ani pro-
gramem, ani portfelem projektów, i wszelkie 
działania muszą zakończyć się porażką. Jed-
nocześnie podkreślił, że nie istnieje metody-
ka zarządzania portfelem idealnie dopaso-
wana do każdej organizacji – każdy musi ją 
skroić do swoich potrzeb.

Następne wystąpienie wygłosił Mariusz 
Chudy, Kierownik Wydziału Zarządzania 
Projektami w Orange S.A. Było to studium 
przypadku transformacji PMO w departa-
mencie Business Solutions Delivery (obszar 
B2B). Mariusz w swojej prezentacji zapre-
zentował podejście tej transformacji – od 
czego zaczęło budowę PMO, tj. zapewnienia 
odpowiedniego „kolejkowania” zgłoszonych 
inicjatyw z wielu portfeli, zarządzania do-
stępnością PM-ów oraz Architektów. Okre-
ślił to jako fundament dobrze działające-
go PMO, i dopiero w dalszej kolejności pla-
nowane jest wdrożenie elementów podej-
ścia Agile, specjalistycznego Centrum Kom-
petencji w ramach PMO, czy tzw. „Integra-
ted Delivery”. Bardzo ważne kwestią jest to, 
że omawiane biuro projektów ma określoną 
i zatwierdzoną strategię rozwoju, co w wa-
runkach wielu organizacji może wyelimino-
wać liczne problemy, np. w związku ze zmia-
nami kadrowymi, czy planowaniem budżetu. 
Prezentacja Mariusza była bardzo ciekawa 
i wzbudziła wiele pytań, które potem przero-
dziły się w dyskusję przy okrągłych stołach. 
Był to – prócz obiadu i przerw kawowych – 
najlepszy moment do nawiązania nowych 
znajomości wśród praktyków z branży.

Po tym case study i grupowych dyskusjach, 
przyszedł czas na najważniejszy punkt pro-
gramu konferencji, czyli wręczenie nagród 
PMO Award. Nagrody PMO Award są wrę-
czane corocznie w dwóch kategoriach – 
Najszybciej rozwijającego się PMO i Najbar-
dziej dojrzałego PMO. Do konkursu mogą 
aplikować wszystkie organizacje mające 

w swoich strukturach PMO, a nawet kilka 
PMO w ramach jednej firmy. Biura Projektów 
zgłaszają swoje uczestnictwo w konkur-
sie na specjalnych formularzach, w ramach 
których opisują swoje osiągnięcia w ostat-
nim roku. Opisy dostarczane przez różne or-
ganizacje potrafią w swojej objętości docho-
dzić nawet do 20 stron, co pokazuje zaan-
gażowanie zespołów w walce o zwycięstwo. 
Ale – nie oszukujmy się – nie tylko prestiż 
się w PMO Award liczy. Zwycięzcy konkur-
su otrzymują dwa darmowe szkolenia dla ze-
społów, lub audyt mierzący dojrzałość pro-
jektową i określenie dalszych kierunków roz-
woju PMO, przygotowane przez głównego 
organizatora konferencji i sponsora nagród, 
firmę WHITECOM Project Experience.

W ramach tegorocznej edycji konkursu PMO 
Award zwycięzcami zostali: w kategorii 
Najszybciej rozwijającego się PMO - TUiR 
Warta S.A. , w kategorii Najbardziej dojrza-
łego PMO: Provident Polska S.A.. Nagrody 
wręczone przez Radę Programową w skła-
dzie: Maciej Bodych, prezes firmy WHITE-
COM Project Experience, Witold Henrysiak, 
ówczesny prezes Project Management Insti-
tute Poland Chapter, Krzysztof Tomkiewicz, 
prezes fundacji Governica, dr Jerzy Stawicki, 
partner w JSProject, oraz Michał Rączka, dy-
rektor IT w Grupie Allegro, odebrali w imieniu 
swoich organizacji pani Karolina Mitraszew-
ska (Provident Polska S.A.) oraz pan Przemy-
sław Romaniuk (TUiR Warta S.A.).

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczął się 
ostatni moduł konferencji, z dwoma wetera-
nami anglo-amerykańskiej sceny PPM: Bry-
tyjczykiem Paulem Hodgkinsem i Ameryka-
ninem Johnem Berghoutem. Paul większość 

swojego życia przepracował w firmie Sie-
mens, gdzie trafił zaraz po skończeniu liceum 
(jak sam to określa, wpadł do „łapaczki” – 
ang. „catcher”) i przeszedł tam zdecydowa-
ną większość ścieżki kariery od szeregowego 
pracownika do dyrektora wsparcia sprzedaży, 
przewodząc ostatecznie wieloletniemu pro-
gramowi PM@Siemens, o którym opowiadał 
w ramach swojej prelekcji. Poruszył proble-
matykę wirtualnego PMO, oraz skupianiu się 
na usystematyzowaniu metodyki zarządza-
nia projektami w ramach ogromnej firmy, jaką 
jest Siemens, sypiąc przy tym z rękawa licz-
nymi przykładami ze swojego wieloletniego 
doświadczenia. Paul opowiadał, że program 
PM@Siemens został uruchomiony ze wzglę-
du na liczne odchylenia od kosztów i korzy-
ści deklarowanych przy uruchamianiu projek-
tów, i miał na celu m.in. usystematyzowa-
nie wiedzy na temat zarządzania projekta-
mi w całej organizacji. Było to bardzo ważne 
przedsięwzięcie, gdyż około 50% przychodów 
firmy Siemens generowane jest przez pro-
jekty. Co około 3 lata wydawana jest nowa 
wersja papierowej (co wg. Paula jest bardzo 
ważne) książki z dobrymi praktykami dla kie-
rowników projektów, a każda kolejna edycja 
jest grubsza od poprzedniej. Siemens stwo-
rzył pewien wewnętrzny produkt, który pra-
cownicy czytali nie z przymusu, a z potrze-
by, i produkt ten był w stanie ich potrzebę 
wiedzy zaspokoić; kolejne edycje wydawa-
ne były ze względu na liczne oddolne suge-
stie i informację zwrotną od użytkowników, 
i podręcznik rósł „sam”. Edycja z 2009 roku 
poruszała takie tematy, jak procesy portfe-
lowe w Siemens, kontrola projektu, prowa-
dzenie zamówień do projektów, zarządzanie 
kontraktami, zarządzanie jakością w projek-
tach, czy ścieżki rozwoju kierownika projektu 
w Siemens. 

Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił też 
uwagę na takie istotne elementy jak podej-
ście firmy Siemens do projektów, jak definio-
wano projekty, jakie były kategorie, co było 
istotne w procesie priorytetyzacji i dodawa-
nia projektów do portfela. Podkreślił, że sta-
nowiska związane z zarządzaniem projektami 
i portfelem projektów nie polegają na wyko-
nywaniu zwykłej pracy. W rozumieniu Paula 
jest to profesja, pewien „fach”, i utrzymywa-

nie organizacji w takim przekonaniu pozwala 
na zbudowanie lepszych ścieżek kariery i ob-
niżyć stopień rotacji pracowników. Warto tu 
zwrócić uwagę, że Paul Hodgkins jest posta-
cią tak istotną dla brytyjskiego środowiska 
PM i PPM, że w 2009 roku został nomino-
wany przez Project Magazine jako jeden z 10 
najbardziej wpływowych kierowników port-
fela projektów w Wielkiej Brytanii. 

Ostatnim z prelegentów był Amerykanin pra-
cujący dla brytyjskiego banku Barclays John 
Berghout. John w oparciu o swoje ponad 
15-letnie doświadczenie w takich firmach 
jak CapGemini, JP Morgan czy właśnie Barc-
lays (w którym jest dyrektorem d.s. zmiany i 
transformacji) opowiadał o przekładaniu stra-
tegii organizacji na portfel realizowanych pro-
jektów, ale utrzymał wszystko w kontek-
ście stale zmieniającego się świata. Prezenta-
cja była bardzo inspirująca, wręcz otwierają-
ca oczy na pewne sprawy, a istotnie przyczy-
niającym się do tego jej elementem był film 
„World after Midnight”, którego przesłaniem 
było to, że powinniśmy tak planować nasze 
strategiczne działania, aby nie przespać rady-
kalnej zmiany technologicznej, cywilizacyjnej, 
czy społeczno-kulturowej. Dziś nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby wielki bank wszedł na 
rynek telefonów komórkowych, czy sieć skle-
pów uruchomiła własny fundusz inwestycyj-
ny, i mając na względzie takie możliwości, 
trzeba odpowiednio budować portfel projek-
tów, przy otwarciu na innowacje. John akcen-
tował wartość podejść „zwinnych” w realiza-
cji projektów, wskazując, że wg. badań nawet 
50% tzw. kluczowych funkcjonalności nigdy 
nie jest wykorzystywanych przez końcowego 
użytkownika oprogramowania. Według niego 
oznacza to, że w każdym projekcie powin-
niśmy skupiać się na MVP – Minimal Viable 
Proposition, czyli ograniczaniu zakresu pro-
jektu do minimum, przyspieszeniu wdroże-
nia, ograniczania kosztów, i maksymalizo-
wania korzyści. Zastosowanie takiego podej-
ścia już na poziomie budowy Roadmapy port-
fela projektów jest w stanie uwolnić budżet 
i zasoby na pewne projekty innowacyjne, na 
które nigdy nie starczało środków.

Ostatnie wystąpienie nie było jednak końcem 
atrakcji – na zakończenie konferencji odbyła 
się loteria w oparciu o ankiety konferencyj-
ne, z których rozlosowano darmowe uczest-
nictwo w przyszłorocznej edycji, a także 10 
darmowych książek brytyjskiego wydawnic-
twa Gower. Osoby, które wypełniły ankie-
ty ze stoiska firmy WHITECOM Project Expe-
rience wzięły również udział w losowaniu dar-
mowych wejściówek na szkolenia z zarządza-
nia portfelem projektów lub programem, oraz 
podstawowe lub zaawansowane szkolenie 
PMO. 

Wydarzenie skończyło się w bardzo pozytyw-
nej atmosferze, a ankiety dość jednoznacznie 
wskazują, że uczestnikom konferencja bardzo 
się podobała, i chcieliby uczestniczyć w ko-
lejnej edycji… która oczywiście się odbędzie 
w 2015 roku. Szczegóły Portfolio Experien-
ce 2015 będą przedstawione już niebawem na 
stronie www.portfolioexperience.pl.

Z tego miejsca należą się też podziękowa-
nia dla Sponsorów wydarzenia: Gold Spon-
sor, czyli firmy P2Ware, Silver Sponsor, firmy 
ATCG, partnerów wydarzenia: Project Mana-
gement Institute Poland Chapter, fundacji 
Governica, Studenckiemu Kołu Naukowemu 
Zarządzania Projektami, stowarzyszeniu Agi-
leWarsaw, a także naszym partnerom me-
dialnym, czyli Magazynowi Zarządzanie Pro-
jektami, ITWIZ, oraz 4PM.pl. Szczególne po-
dziękowania należą się też zespołowi konfe-
rencyjnemu i wolontariuszom.

Polecamy również zajrzeć na kanał YouTube 
konferencji: 
https://www.youtube.com/channel/UCPgp
wc-Hig3QBeI4uEq94AQ. Można znaleźć tam 
podsumowanie wydarzenia w formie wideo.

Zdjęcia w artykule: Piotr Denis
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Dzień 9 kwietnia 2014 na długo zapisze się 
w pamięci osób związanych z zarządzaniem 
portfelem projektów jako data pierwszego 
w Polsce wydarzenia ściśle zorientowanego 
na tematykę PPM i PMO. Tego dnia w Hotelu 
Bristol w Warszawie odbyła się pierwsza kon-
ferencja Portfolio Experience, organizowana 
przez firmę WHITECOM Project Experience.

Do czasu otwarcia konferencji o godzinie 9:00 
przybyli prawie wszyscy zapisani uczestni-
cy, po kilku minutach dołączyli spóźnieni. 
W sumie przybyło 80 osób, łącznie ze spe-
akerami. Choć może się to wydawać nie-
wielką liczbą w porównaniu do innych wy-
darzeń związanych z zarządzaniem projekta-
mi, pamiętajmy, że były to osoby bezpośred-
nio związane z PMO i zarządzaniem portfelem 
projektów w swoich organizacjach, a ponad 
połowa z nich była menadżerami portfela pro-
jektów!

Prócz szczególnej tematyki, konferencja 
miała też dość  wyjątkową formę – uczest-
nicy siedzieli przy dużych, okrągłych stołach, 
po 8-10 osób przy każdym, co stwarzało nie-
typową w warunkach konferencyjnych at-
mosferę, w której dużo łatwiej było nawiązy-
wać kontakt z innymi praktykami z branży, 
i na bieżąco komentować wypowiedzi prele-
gentów. Choć – biorąc pod uwagę dobór wy-
stąpień przez organizatorów – trudno było 

znaleźć chwilę na komentowanie w trakcie 
tych bardzo ciekawych i rzeczowych prze-
mówień.

Organizatorzy konferencji Portfolio Experien-
ce 2014, mając na celu zintegrowanie pol-
skich menadżerów portfela projektów oraz 
szefów PMO, bardzo postarali się, aby wy-
darzenie było wartościowe dla słuchaczy. Po 
krótkim rozpoczęciu w wykonaniu prezesa 
firmy WHITECOM Project Experience – Ma-
cieja Bodycha – rozpoczęło się nagrodzo-
ne brawami wystąpienie znanego na całym 
świecie Alfonso Bucero z Hiszpanii. Alfon-
so jest konsultantem w obszarze zarządza-
nia projektami i portfelem projektów, prowa-
dzi szkolenia i prace doradcze na całym świe-
cie, i od lat współpracuje z firmą WHITECOM 
Project Experience. W swoim barwnym, po-
przecinanym anegdotkami i żartami wystą-
pieniu skupił się na tym, jak zdobyć wspar-
cie zarządu organizacji dla zarządzania port-
felem projektów, podpierając to swoimi do-
świadczeniami ze swojej, trwającej już wiele 
lat, kariery zewnętrznego konsultanta.

Alfonso w swojej prelekcji zwrócił uwagę na 
wagę zarządzania portfelem dla kierownictwa 
organizacji; na przykładzie jednego ze swoich 
klientów wskazał, iż nie wszyscy mogą mieć 
świadomość potrzeby funkcjonowania PPM, 
niektórzy mogą nie być do tego przekona-

ni i bardzo ważne jest „sprzedanie” im tej po-
trzeby. Według Alfonso, bardzo istotne jest 
pokazanie rzeczowych argumentów za wdro-
żeniem PPM i to na różnych poziomach, np. 
dla Kierowników Projektów, aby byli świado-
mi, że ich projekty nie są jedynymi w orga-
nizacji i jaka jest ich pozycja w stosunku do 
innych przedsięwzięć. 

Świadomość organizacji odnośnie procesów 
zarządzania portfelem projektów jest szcze-
gólnie ważna dla powodzenia np. raportowa-
nia, oraz dalszego rozwoju poziomu dojrzało-
ści projektowej. Kończąc swój wykład, prele-
gent zwrócił uwagę na skutki swoich działań 
po stronie opisywanego klienta: 40% rozwa-
żanych projektów zdecydowano się nie uru-
chamiać i wyeliminowano je z portfela, po-
prawiła się komunikacja między departa-
mentem inżynierii i jednostkami biznesowy-
mi, zmieniło się podejście do procesów port-

felowych, pojawiła się w nich proaktywność. 
Alfonso podkreślał, że dla odpowiedniej pro-
mocji portfela projektów jego menadżer musi 
być prawdziwym pasjonatem; jego entuzjazm 
odnośnie tego, co robi, musi być wręcz zaraź-
liwy. Należy być również nieustępliwym i nie 
poddawać się przy początkowych porażkach. 
Kierownik portfela, czy szef PMO musi być 
też bardzo cierpliwy – wdrażanie dobrych 
praktyk PPM na najwyższym poziomie orga-
nizacji jest zajęciem długotrwałym, a współ-
praca z osobami z różnych obszarów organi-
zacji – trudna.  

Jeśli zdarzyły się osoby, które przybyły na 
konferencję nie do końca wyspane, to występ 
Alfonso na pewno wszystkich obudził, i stwo-
rzył grunt pod kolejne prelekcje. Drugi cieka-
wy wykład wygłosiła konsultantka z Irlandii, 
Gabrielle O’Donovan. Jej ponad 20 letnie mię-
dzynarodowe doświadczenie i wyspecjalizo-
wanie w obszarze zarządzania zmianą w or-
ganizacji pozwoliło zwrócić uwagę zebranych 
na bardzo ważny aspekt dojrzałego zarządza-
nia portfelem projektów, jakim jest umiejętne 
połączenie organizacyjnych procesów akcep-
tacji zmiany z elementami zarządzania port-
felem. Prezentacja Gabrielle reprezentowała 
bardzo wysoki poziom merytoryczny, ale była 
to jednocześnie wiedza stosunkowo niszowa, 
nawet w gronie kierowników portfeli – przed-
stawiane przez nią tezy mogły być zastoso-
wane głównie w firmach o bardzo wysokim 
poziomie dojrzałości zarządzania projektami 
i portfelem projektów. Zwracała w niej uwagę 
na wartość wspólnego języka w organiza-
cji odnośnie zarządzania zmianą i zarządza-
nia portfelem projektów. Wskazała na różni-
ce pomiędzy jednym i drugim, np. w obszarze 
Key Performance Indicators. Dla osób związa-
nych z obszarem zarządzania projektami liczą 
się takie wskaźniki, jak: czas, jakość, koszt, 
zakres, ryzyko czy korzyści, podczas gdy za-
rządzanie zmianą rozumie KPI jako aspekty 
techniczne, możliwości poszczególnych osób, 
czy zdolność całej organizacji. Różnice w ro-
zumieniu słów, bądź różnice w nazewnic-
twie występują też na poziomie dokumentacji 
projektu czy dokumentacji zmiany. W grun-
cie rzeczy możliwe jest ustandaryzowanie do-
kumentacji w obu tych obszarach, i Gabriel-
le promowała pogląd, w którym to połącze-
nie organizacyjnego zarządzania zmianą i za-
rządzania portfelem projektów jest w stanie 
ograniczyć liczbę nieudanych projektów. 

Po krótkiej przerwie wystąpił Kanadyjczyk 
chińskiego pochodzenia, Johnny Mo. Prezen-
tacja Johnnego bardzo skupiła uwagę widow-
ni, posiada on bowiem tytuł „Distinguished 
Toastmaster”, który przyznaje się najlepszym 
mówcom zrzeszonym w organizacji Toast-
master International. Johnny odszedł nieco 
od twardej tematyki procesów portfela pro-
jektów, a skupił się na zainspirowaniu przy-
byłych do działania. Sposób, w jaki prezen-
tował swój temat, a także wzruszający film, 
który włączył na koniec swojego wystąpie-
nia, wywołał na sali wielkie emocje, i poru-
szył chyba każdego. Od strony merytorycznej 
Johnny mówił dużo o roli komunikacji w pro-
jektach i portfelu projektów, i zwrócił uwagę 
na to, że kwestia właściwej komunikacji jest 
ostatnio marginalizowana, co widać nawet po 
umieszczaniu informacji na jej temat w kolej-
nych edycjach standardu PMBOK® Guide. Ko-
munikacja bowiem, jak głosi standard, zosta-
ła uznana za jeden z najważniejszych powo-
dów porażek lub sukcesów w projektach.

W „trudnym” momencie każdej konferencji, 
czyli na chwilę przed obiadem, wystąpił nasz 
rodzimy mówca, znany z wystąpień telewi-
zyjnych i licznych publikacji dr Olgierd Annu-
sewicz. Prezentacja Olgierda skupiona była na 
wewnątrzorganizacyjnej promocji projektów 
dla kierowników portfela projektów i szefów 
PMO. Wystąpienie było bardzo ciekawe, choć 
zdecydowanie bardziej projekto- niż portfelo-
centryczne. W zdecydowanej większości do-
tyczyło też aspektów miękkich zarządzania, 
padały pytania dotyczące ogólnego obrazu 
zarządzania: Gdzie jesteśmy? Dlaczego tam? 
Dokąd chcemy iść? Jak tam dojść? Którędy 
najkrócej? itd. Podobnie jak Johnny Mo, Ol-
gierd podkreślał wagę komunikacji w organi-
zacji, jako podstawie współpracy z interesa-
riuszami. Zwracał uwagę, że forma, często-

tliwość i treść komunikacji powinna być roz-
patrywana od strony „odporności” na zmianę 
nastawienia interesariuszy, budowania „ima-
ge’u” portfela projektów, czy zdobywania 
wsparcia odpowiednich osób. Interesariusze 
portfela powinni być angażowani w spotka-
nia kick-o� różnych projektów, ciekawą prak-
tyką jest też wysyłanie informacji do organi-
zacji o uruchamianiu ważnych projektów bez-
pośrednio przez prezesa bądź członka zarzą-
du; informacje dotyczące portfela projektów 
powinny pojawiać się nawet w firmowej ga-
zetce, zaś zgodnie z obecną modą można pro-
wadzić… blog portfela, np. na intranetowym 
SharePoincie.

Po obiedzie swoją prezentację miał dr inż. 
Wiesław Kosieradzki, prezes firmy P2Ware, 
która była Złotym Sponsorem konferencji 
Portfolio Experience 2014. Pan Wiesław pre-
zentował nową generację oprogramowania 
do zarządzania portfelem projektów i studia 
przypadków jego wdrożenia. Wielu osobom 
prezentacja bardzo się podobała i spędzili oni 
potem trochę czasu przy stoisku P2Ware. 
Oprogramowanie funkcjonujące na rynku 
pod nazwą P2Ware Project Manager 7 po-
siada szereg interesujących funkcjonalno-
ści, które o ile spotykane są w produktach 
konkurencji, to na pewno nie w ramach jed-
nego narzędzia, co właśnie było celem firmy 
P2Ware. Program może z powodzeniem za-
stąpić narzędzia do harmonogramowania, 
kalendarz, arkusz kalkulacyjny, czy edytor 
tekstu, przynajmniej w kontekście obsługi 
projektu. Bardzo interesująca okazała się też 
jego odmiana serwerowa, umożliwiająca za-
rządzanie portfelem projektów. 

Prelegent, prócz prezentacji narzędzi, zwró-
cił uwagę na kluczowe czynniki sukcesu 
w zarządzaniu portfelem projektów; jako ko-
lejny mówca podkreślił wagę komunikacji, 
i w oparciu o biblijny przykład wieży Babel 
wskazał, że nawet, kiedy jest dostępny 
budżet, są wolne zasoby, a technologia jest 
znana i opanowana, to bez wspólnego języka 
nie można zarządzać ani projektem, ani pro-
gramem, ani portfelem projektów, i wszelkie 
działania muszą zakończyć się porażką. Jed-
nocześnie podkreślił, że nie istnieje metody-
ka zarządzania portfelem idealnie dopaso-
wana do każdej organizacji – każdy musi ją 
skroić do swoich potrzeb.

Następne wystąpienie wygłosił Mariusz 
Chudy, Kierownik Wydziału Zarządzania 
Projektami w Orange S.A. Było to studium 
przypadku transformacji PMO w departa-
mencie Business Solutions Delivery (obszar 
B2B). Mariusz w swojej prezentacji zapre-
zentował podejście tej transformacji – od 
czego zaczęło budowę PMO, tj. zapewnienia 
odpowiedniego „kolejkowania” zgłoszonych 
inicjatyw z wielu portfeli, zarządzania do-
stępnością PM-ów oraz Architektów. Okre-
ślił to jako fundament dobrze działające-
go PMO, i dopiero w dalszej kolejności pla-
nowane jest wdrożenie elementów podej-
ścia Agile, specjalistycznego Centrum Kom-
petencji w ramach PMO, czy tzw. „Integra-
ted Delivery”. Bardzo ważne kwestią jest to, 
że omawiane biuro projektów ma określoną 
i zatwierdzoną strategię rozwoju, co w wa-
runkach wielu organizacji może wyelimino-
wać liczne problemy, np. w związku ze zmia-
nami kadrowymi, czy planowaniem budżetu. 
Prezentacja Mariusza była bardzo ciekawa 
i wzbudziła wiele pytań, które potem przero-
dziły się w dyskusję przy okrągłych stołach. 
Był to – prócz obiadu i przerw kawowych – 
najlepszy moment do nawiązania nowych 
znajomości wśród praktyków z branży.

Po tym case study i grupowych dyskusjach, 
przyszedł czas na najważniejszy punkt pro-
gramu konferencji, czyli wręczenie nagród 
PMO Award. Nagrody PMO Award są wrę-
czane corocznie w dwóch kategoriach – 
Najszybciej rozwijającego się PMO i Najbar-
dziej dojrzałego PMO. Do konkursu mogą 
aplikować wszystkie organizacje mające 

w swoich strukturach PMO, a nawet kilka 
PMO w ramach jednej firmy. Biura Projektów 
zgłaszają swoje uczestnictwo w konkur-
sie na specjalnych formularzach, w ramach 
których opisują swoje osiągnięcia w ostat-
nim roku. Opisy dostarczane przez różne or-
ganizacje potrafią w swojej objętości docho-
dzić nawet do 20 stron, co pokazuje zaan-
gażowanie zespołów w walce o zwycięstwo. 
Ale – nie oszukujmy się – nie tylko prestiż 
się w PMO Award liczy. Zwycięzcy konkur-
su otrzymują dwa darmowe szkolenia dla ze-
społów, lub audyt mierzący dojrzałość pro-
jektową i określenie dalszych kierunków roz-
woju PMO, przygotowane przez głównego 
organizatora konferencji i sponsora nagród, 
firmę WHITECOM Project Experience.

W ramach tegorocznej edycji konkursu PMO 
Award zwycięzcami zostali: w kategorii 
Najszybciej rozwijającego się PMO - TUiR 
Warta S.A. , w kategorii Najbardziej dojrza-
łego PMO: Provident Polska S.A.. Nagrody 
wręczone przez Radę Programową w skła-
dzie: Maciej Bodych, prezes firmy WHITE-
COM Project Experience, Witold Henrysiak, 
ówczesny prezes Project Management Insti-
tute Poland Chapter, Krzysztof Tomkiewicz, 
prezes fundacji Governica, dr Jerzy Stawicki, 
partner w JSProject, oraz Michał Rączka, dy-
rektor IT w Grupie Allegro, odebrali w imieniu 
swoich organizacji pani Karolina Mitraszew-
ska (Provident Polska S.A.) oraz pan Przemy-
sław Romaniuk (TUiR Warta S.A.).

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczął się 
ostatni moduł konferencji, z dwoma wetera-
nami anglo-amerykańskiej sceny PPM: Bry-
tyjczykiem Paulem Hodgkinsem i Ameryka-
ninem Johnem Berghoutem. Paul większość 

swojego życia przepracował w firmie Sie-
mens, gdzie trafił zaraz po skończeniu liceum 
(jak sam to określa, wpadł do „łapaczki” – 
ang. „catcher”) i przeszedł tam zdecydowa-
ną większość ścieżki kariery od szeregowego 
pracownika do dyrektora wsparcia sprzedaży, 
przewodząc ostatecznie wieloletniemu pro-
gramowi PM@Siemens, o którym opowiadał 
w ramach swojej prelekcji. Poruszył proble-
matykę wirtualnego PMO, oraz skupianiu się 
na usystematyzowaniu metodyki zarządza-
nia projektami w ramach ogromnej firmy, jaką 
jest Siemens, sypiąc przy tym z rękawa licz-
nymi przykładami ze swojego wieloletniego 
doświadczenia. Paul opowiadał, że program 
PM@Siemens został uruchomiony ze wzglę-
du na liczne odchylenia od kosztów i korzy-
ści deklarowanych przy uruchamianiu projek-
tów, i miał na celu m.in. usystematyzowa-
nie wiedzy na temat zarządzania projekta-
mi w całej organizacji. Było to bardzo ważne 
przedsięwzięcie, gdyż około 50% przychodów 
firmy Siemens generowane jest przez pro-
jekty. Co około 3 lata wydawana jest nowa 
wersja papierowej (co wg. Paula jest bardzo 
ważne) książki z dobrymi praktykami dla kie-
rowników projektów, a każda kolejna edycja 
jest grubsza od poprzedniej. Siemens stwo-
rzył pewien wewnętrzny produkt, który pra-
cownicy czytali nie z przymusu, a z potrze-
by, i produkt ten był w stanie ich potrzebę 
wiedzy zaspokoić; kolejne edycje wydawa-
ne były ze względu na liczne oddolne suge-
stie i informację zwrotną od użytkowników, 
i podręcznik rósł „sam”. Edycja z 2009 roku 
poruszała takie tematy, jak procesy portfe-
lowe w Siemens, kontrola projektu, prowa-
dzenie zamówień do projektów, zarządzanie 
kontraktami, zarządzanie jakością w projek-
tach, czy ścieżki rozwoju kierownika projektu 
w Siemens. 

Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił też 
uwagę na takie istotne elementy jak podej-
ście firmy Siemens do projektów, jak definio-
wano projekty, jakie były kategorie, co było 
istotne w procesie priorytetyzacji i dodawa-
nia projektów do portfela. Podkreślił, że sta-
nowiska związane z zarządzaniem projektami 
i portfelem projektów nie polegają na wyko-
nywaniu zwykłej pracy. W rozumieniu Paula 
jest to profesja, pewien „fach”, i utrzymywa-

nie organizacji w takim przekonaniu pozwala 
na zbudowanie lepszych ścieżek kariery i ob-
niżyć stopień rotacji pracowników. Warto tu 
zwrócić uwagę, że Paul Hodgkins jest posta-
cią tak istotną dla brytyjskiego środowiska 
PM i PPM, że w 2009 roku został nomino-
wany przez Project Magazine jako jeden z 10 
najbardziej wpływowych kierowników port-
fela projektów w Wielkiej Brytanii. 

Ostatnim z prelegentów był Amerykanin pra-
cujący dla brytyjskiego banku Barclays John 
Berghout. John w oparciu o swoje ponad 
15-letnie doświadczenie w takich firmach 
jak CapGemini, JP Morgan czy właśnie Barc-
lays (w którym jest dyrektorem d.s. zmiany i 
transformacji) opowiadał o przekładaniu stra-
tegii organizacji na portfel realizowanych pro-
jektów, ale utrzymał wszystko w kontek-
ście stale zmieniającego się świata. Prezenta-
cja była bardzo inspirująca, wręcz otwierają-
ca oczy na pewne sprawy, a istotnie przyczy-
niającym się do tego jej elementem był film 
„World after Midnight”, którego przesłaniem 
było to, że powinniśmy tak planować nasze 
strategiczne działania, aby nie przespać rady-
kalnej zmiany technologicznej, cywilizacyjnej, 
czy społeczno-kulturowej. Dziś nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby wielki bank wszedł na 
rynek telefonów komórkowych, czy sieć skle-
pów uruchomiła własny fundusz inwestycyj-
ny, i mając na względzie takie możliwości, 
trzeba odpowiednio budować portfel projek-
tów, przy otwarciu na innowacje. John akcen-
tował wartość podejść „zwinnych” w realiza-
cji projektów, wskazując, że wg. badań nawet 
50% tzw. kluczowych funkcjonalności nigdy 
nie jest wykorzystywanych przez końcowego 
użytkownika oprogramowania. Według niego 
oznacza to, że w każdym projekcie powin-
niśmy skupiać się na MVP – Minimal Viable 
Proposition, czyli ograniczaniu zakresu pro-
jektu do minimum, przyspieszeniu wdroże-
nia, ograniczania kosztów, i maksymalizo-
wania korzyści. Zastosowanie takiego podej-
ścia już na poziomie budowy Roadmapy port-
fela projektów jest w stanie uwolnić budżet 
i zasoby na pewne projekty innowacyjne, na 
które nigdy nie starczało środków.

Ostatnie wystąpienie nie było jednak końcem 
atrakcji – na zakończenie konferencji odbyła 
się loteria w oparciu o ankiety konferencyj-
ne, z których rozlosowano darmowe uczest-
nictwo w przyszłorocznej edycji, a także 10 
darmowych książek brytyjskiego wydawnic-
twa Gower. Osoby, które wypełniły ankie-
ty ze stoiska firmy WHITECOM Project Expe-
rience wzięły również udział w losowaniu dar-
mowych wejściówek na szkolenia z zarządza-
nia portfelem projektów lub programem, oraz 
podstawowe lub zaawansowane szkolenie 
PMO. 

Wydarzenie skończyło się w bardzo pozytyw-
nej atmosferze, a ankiety dość jednoznacznie 
wskazują, że uczestnikom konferencja bardzo 
się podobała, i chcieliby uczestniczyć w ko-
lejnej edycji… która oczywiście się odbędzie 
w 2015 roku. Szczegóły Portfolio Experien-
ce 2015 będą przedstawione już niebawem na 
stronie www.portfolioexperience.pl.

Z tego miejsca należą się też podziękowa-
nia dla Sponsorów wydarzenia: Gold Spon-
sor, czyli firmy P2Ware, Silver Sponsor, firmy 
ATCG, partnerów wydarzenia: Project Mana-
gement Institute Poland Chapter, fundacji 
Governica, Studenckiemu Kołu Naukowemu 
Zarządzania Projektami, stowarzyszeniu Agi-
leWarsaw, a także naszym partnerom me-
dialnym, czyli Magazynowi Zarządzanie Pro-
jektami, ITWIZ, oraz 4PM.pl. Szczególne po-
dziękowania należą się też zespołowi konfe-
rencyjnemu i wolontariuszom.

Polecamy również zajrzeć na kanał YouTube 
konferencji: 
https://www.youtube.com/channel/UCPgp
wc-Hig3QBeI4uEq94AQ. Można znaleźć tam 
podsumowanie wydarzenia w formie wideo.

Zdjęcia w artykule: Piotr Denis



Dzień 9 kwietnia 2014 na długo zapisze się 
w pamięci osób związanych z zarządzaniem 
portfelem projektów jako data pierwszego 
w Polsce wydarzenia ściśle zorientowanego 
na tematykę PPM i PMO. Tego dnia w Hotelu 
Bristol w Warszawie odbyła się pierwsza kon-
ferencja Portfolio Experience, organizowana 
przez firmę WHITECOM Project Experience.

Do czasu otwarcia konferencji o godzinie 9:00 
przybyli prawie wszyscy zapisani uczestni-
cy, po kilku minutach dołączyli spóźnieni. 
W sumie przybyło 80 osób, łącznie ze spe-
akerami. Choć może się to wydawać nie-
wielką liczbą w porównaniu do innych wy-
darzeń związanych z zarządzaniem projekta-
mi, pamiętajmy, że były to osoby bezpośred-
nio związane z PMO i zarządzaniem portfelem 
projektów w swoich organizacjach, a ponad 
połowa z nich była menadżerami portfela pro-
jektów!

Prócz szczególnej tematyki, konferencja 
miała też dość  wyjątkową formę – uczest-
nicy siedzieli przy dużych, okrągłych stołach, 
po 8-10 osób przy każdym, co stwarzało nie-
typową w warunkach konferencyjnych at-
mosferę, w której dużo łatwiej było nawiązy-
wać kontakt z innymi praktykami z branży, 
i na bieżąco komentować wypowiedzi prele-
gentów. Choć – biorąc pod uwagę dobór wy-
stąpień przez organizatorów – trudno było 

znaleźć chwilę na komentowanie w trakcie 
tych bardzo ciekawych i rzeczowych prze-
mówień.

Organizatorzy konferencji Portfolio Experien-
ce 2014, mając na celu zintegrowanie pol-
skich menadżerów portfela projektów oraz 
szefów PMO, bardzo postarali się, aby wy-
darzenie było wartościowe dla słuchaczy. Po 
krótkim rozpoczęciu w wykonaniu prezesa 
firmy WHITECOM Project Experience – Ma-
cieja Bodycha – rozpoczęło się nagrodzo-
ne brawami wystąpienie znanego na całym 
świecie Alfonso Bucero z Hiszpanii. Alfon-
so jest konsultantem w obszarze zarządza-
nia projektami i portfelem projektów, prowa-
dzi szkolenia i prace doradcze na całym świe-
cie, i od lat współpracuje z firmą WHITECOM 
Project Experience. W swoim barwnym, po-
przecinanym anegdotkami i żartami wystą-
pieniu skupił się na tym, jak zdobyć wspar-
cie zarządu organizacji dla zarządzania port-
felem projektów, podpierając to swoimi do-
świadczeniami ze swojej, trwającej już wiele 
lat, kariery zewnętrznego konsultanta.

Alfonso w swojej prelekcji zwrócił uwagę na 
wagę zarządzania portfelem dla kierownictwa 
organizacji; na przykładzie jednego ze swoich 
klientów wskazał, iż nie wszyscy mogą mieć 
świadomość potrzeby funkcjonowania PPM, 
niektórzy mogą nie być do tego przekona-

ni i bardzo ważne jest „sprzedanie” im tej po-
trzeby. Według Alfonso, bardzo istotne jest 
pokazanie rzeczowych argumentów za wdro-
żeniem PPM i to na różnych poziomach, np. 
dla Kierowników Projektów, aby byli świado-
mi, że ich projekty nie są jedynymi w orga-
nizacji i jaka jest ich pozycja w stosunku do 
innych przedsięwzięć. 

Świadomość organizacji odnośnie procesów 
zarządzania portfelem projektów jest szcze-
gólnie ważna dla powodzenia np. raportowa-
nia, oraz dalszego rozwoju poziomu dojrzało-
ści projektowej. Kończąc swój wykład, prele-
gent zwrócił uwagę na skutki swoich działań 
po stronie opisywanego klienta: 40% rozwa-
żanych projektów zdecydowano się nie uru-
chamiać i wyeliminowano je z portfela, po-
prawiła się komunikacja między departa-
mentem inżynierii i jednostkami biznesowy-
mi, zmieniło się podejście do procesów port-

felowych, pojawiła się w nich proaktywność. 
Alfonso podkreślał, że dla odpowiedniej pro-
mocji portfela projektów jego menadżer musi 
być prawdziwym pasjonatem; jego entuzjazm 
odnośnie tego, co robi, musi być wręcz zaraź-
liwy. Należy być również nieustępliwym i nie 
poddawać się przy początkowych porażkach. 
Kierownik portfela, czy szef PMO musi być 
też bardzo cierpliwy – wdrażanie dobrych 
praktyk PPM na najwyższym poziomie orga-
nizacji jest zajęciem długotrwałym, a współ-
praca z osobami z różnych obszarów organi-
zacji – trudna.  

Jeśli zdarzyły się osoby, które przybyły na 
konferencję nie do końca wyspane, to występ 
Alfonso na pewno wszystkich obudził, i stwo-
rzył grunt pod kolejne prelekcje. Drugi cieka-
wy wykład wygłosiła konsultantka z Irlandii, 
Gabrielle O’Donovan. Jej ponad 20 letnie mię-
dzynarodowe doświadczenie i wyspecjalizo-
wanie w obszarze zarządzania zmianą w or-
ganizacji pozwoliło zwrócić uwagę zebranych 
na bardzo ważny aspekt dojrzałego zarządza-
nia portfelem projektów, jakim jest umiejętne 
połączenie organizacyjnych procesów akcep-
tacji zmiany z elementami zarządzania port-
felem. Prezentacja Gabrielle reprezentowała 
bardzo wysoki poziom merytoryczny, ale była 
to jednocześnie wiedza stosunkowo niszowa, 
nawet w gronie kierowników portfeli – przed-
stawiane przez nią tezy mogły być zastoso-
wane głównie w firmach o bardzo wysokim 
poziomie dojrzałości zarządzania projektami 
i portfelem projektów. Zwracała w niej uwagę 
na wartość wspólnego języka w organiza-
cji odnośnie zarządzania zmianą i zarządza-
nia portfelem projektów. Wskazała na różni-
ce pomiędzy jednym i drugim, np. w obszarze 
Key Performance Indicators. Dla osób związa-
nych z obszarem zarządzania projektami liczą 
się takie wskaźniki, jak: czas, jakość, koszt, 
zakres, ryzyko czy korzyści, podczas gdy za-
rządzanie zmianą rozumie KPI jako aspekty 
techniczne, możliwości poszczególnych osób, 
czy zdolność całej organizacji. Różnice w ro-
zumieniu słów, bądź różnice w nazewnic-
twie występują też na poziomie dokumentacji 
projektu czy dokumentacji zmiany. W grun-
cie rzeczy możliwe jest ustandaryzowanie do-
kumentacji w obu tych obszarach, i Gabriel-
le promowała pogląd, w którym to połącze-
nie organizacyjnego zarządzania zmianą i za-
rządzania portfelem projektów jest w stanie 
ograniczyć liczbę nieudanych projektów. 

Po krótkiej przerwie wystąpił Kanadyjczyk 
chińskiego pochodzenia, Johnny Mo. Prezen-
tacja Johnnego bardzo skupiła uwagę widow-
ni, posiada on bowiem tytuł „Distinguished 
Toastmaster”, który przyznaje się najlepszym 
mówcom zrzeszonym w organizacji Toast-
master International. Johnny odszedł nieco 
od twardej tematyki procesów portfela pro-
jektów, a skupił się na zainspirowaniu przy-
byłych do działania. Sposób, w jaki prezen-
tował swój temat, a także wzruszający film, 
który włączył na koniec swojego wystąpie-
nia, wywołał na sali wielkie emocje, i poru-
szył chyba każdego. Od strony merytorycznej 
Johnny mówił dużo o roli komunikacji w pro-
jektach i portfelu projektów, i zwrócił uwagę 
na to, że kwestia właściwej komunikacji jest 
ostatnio marginalizowana, co widać nawet po 
umieszczaniu informacji na jej temat w kolej-
nych edycjach standardu PMBOK® Guide. Ko-
munikacja bowiem, jak głosi standard, zosta-
ła uznana za jeden z najważniejszych powo-
dów porażek lub sukcesów w projektach.

W „trudnym” momencie każdej konferencji, 
czyli na chwilę przed obiadem, wystąpił nasz 
rodzimy mówca, znany z wystąpień telewi-
zyjnych i licznych publikacji dr Olgierd Annu-
sewicz. Prezentacja Olgierda skupiona była na 
wewnątrzorganizacyjnej promocji projektów 
dla kierowników portfela projektów i szefów 
PMO. Wystąpienie było bardzo ciekawe, choć 
zdecydowanie bardziej projekto- niż portfelo-
centryczne. W zdecydowanej większości do-
tyczyło też aspektów miękkich zarządzania, 
padały pytania dotyczące ogólnego obrazu 
zarządzania: Gdzie jesteśmy? Dlaczego tam? 
Dokąd chcemy iść? Jak tam dojść? Którędy 
najkrócej? itd. Podobnie jak Johnny Mo, Ol-
gierd podkreślał wagę komunikacji w organi-
zacji, jako podstawie współpracy z interesa-
riuszami. Zwracał uwagę, że forma, często-

tliwość i treść komunikacji powinna być roz-
patrywana od strony „odporności” na zmianę 
nastawienia interesariuszy, budowania „ima-
ge’u” portfela projektów, czy zdobywania 
wsparcia odpowiednich osób. Interesariusze 
portfela powinni być angażowani w spotka-
nia kick-o� różnych projektów, ciekawą prak-
tyką jest też wysyłanie informacji do organi-
zacji o uruchamianiu ważnych projektów bez-
pośrednio przez prezesa bądź członka zarzą-
du; informacje dotyczące portfela projektów 
powinny pojawiać się nawet w firmowej ga-
zetce, zaś zgodnie z obecną modą można pro-
wadzić… blog portfela, np. na intranetowym 
SharePoincie.

Po obiedzie swoją prezentację miał dr inż. 
Wiesław Kosieradzki, prezes firmy P2Ware, 
która była Złotym Sponsorem konferencji 
Portfolio Experience 2014. Pan Wiesław pre-
zentował nową generację oprogramowania 
do zarządzania portfelem projektów i studia 
przypadków jego wdrożenia. Wielu osobom 
prezentacja bardzo się podobała i spędzili oni 
potem trochę czasu przy stoisku P2Ware. 
Oprogramowanie funkcjonujące na rynku 
pod nazwą P2Ware Project Manager 7 po-
siada szereg interesujących funkcjonalno-
ści, które o ile spotykane są w produktach 
konkurencji, to na pewno nie w ramach jed-
nego narzędzia, co właśnie było celem firmy 
P2Ware. Program może z powodzeniem za-
stąpić narzędzia do harmonogramowania, 
kalendarz, arkusz kalkulacyjny, czy edytor 
tekstu, przynajmniej w kontekście obsługi 
projektu. Bardzo interesująca okazała się też 
jego odmiana serwerowa, umożliwiająca za-
rządzanie portfelem projektów. 

Prelegent, prócz prezentacji narzędzi, zwró-
cił uwagę na kluczowe czynniki sukcesu 
w zarządzaniu portfelem projektów; jako ko-
lejny mówca podkreślił wagę komunikacji, 
i w oparciu o biblijny przykład wieży Babel 
wskazał, że nawet, kiedy jest dostępny 
budżet, są wolne zasoby, a technologia jest 
znana i opanowana, to bez wspólnego języka 
nie można zarządzać ani projektem, ani pro-
gramem, ani portfelem projektów, i wszelkie 
działania muszą zakończyć się porażką. Jed-
nocześnie podkreślił, że nie istnieje metody-
ka zarządzania portfelem idealnie dopaso-
wana do każdej organizacji – każdy musi ją 
skroić do swoich potrzeb.
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Następne wystąpienie wygłosił Mariusz 
Chudy, Kierownik Wydziału Zarządzania 
Projektami w Orange S.A. Było to studium 
przypadku transformacji PMO w departa-
mencie Business Solutions Delivery (obszar 
B2B). Mariusz w swojej prezentacji zapre-
zentował podejście tej transformacji – od 
czego zaczęło budowę PMO, tj. zapewnienia 
odpowiedniego „kolejkowania” zgłoszonych 
inicjatyw z wielu portfeli, zarządzania do-
stępnością PM-ów oraz Architektów. Okre-
ślił to jako fundament dobrze działające-
go PMO, i dopiero w dalszej kolejności pla-
nowane jest wdrożenie elementów podej-
ścia Agile, specjalistycznego Centrum Kom-
petencji w ramach PMO, czy tzw. „Integra-
ted Delivery”. Bardzo ważne kwestią jest to, 
że omawiane biuro projektów ma określoną 
i zatwierdzoną strategię rozwoju, co w wa-
runkach wielu organizacji może wyelimino-
wać liczne problemy, np. w związku ze zmia-
nami kadrowymi, czy planowaniem budżetu. 
Prezentacja Mariusza była bardzo ciekawa 
i wzbudziła wiele pytań, które potem przero-
dziły się w dyskusję przy okrągłych stołach. 
Był to – prócz obiadu i przerw kawowych – 
najlepszy moment do nawiązania nowych 
znajomości wśród praktyków z branży.

Po tym case study i grupowych dyskusjach, 
przyszedł czas na najważniejszy punkt pro-
gramu konferencji, czyli wręczenie nagród 
PMO Award. Nagrody PMO Award są wrę-
czane corocznie w dwóch kategoriach – 
Najszybciej rozwijającego się PMO i Najbar-
dziej dojrzałego PMO. Do konkursu mogą 
aplikować wszystkie organizacje mające 

w swoich strukturach PMO, a nawet kilka 
PMO w ramach jednej firmy. Biura Projektów 
zgłaszają swoje uczestnictwo w konkur-
sie na specjalnych formularzach, w ramach 
których opisują swoje osiągnięcia w ostat-
nim roku. Opisy dostarczane przez różne or-
ganizacje potrafią w swojej objętości docho-
dzić nawet do 20 stron, co pokazuje zaan-
gażowanie zespołów w walce o zwycięstwo. 
Ale – nie oszukujmy się – nie tylko prestiż 
się w PMO Award liczy. Zwycięzcy konkur-
su otrzymują dwa darmowe szkolenia dla ze-
społów, lub audyt mierzący dojrzałość pro-
jektową i określenie dalszych kierunków roz-
woju PMO, przygotowane przez głównego 
organizatora konferencji i sponsora nagród, 
firmę WHITECOM Project Experience.

W ramach tegorocznej edycji konkursu PMO 
Award zwycięzcami zostali: w kategorii 
Najszybciej rozwijającego się PMO - TUiR 
Warta S.A. , w kategorii Najbardziej dojrza-
łego PMO: Provident Polska S.A.. Nagrody 
wręczone przez Radę Programową w skła-
dzie: Maciej Bodych, prezes firmy WHITE-
COM Project Experience, Witold Henrysiak, 
ówczesny prezes Project Management Insti-
tute Poland Chapter, Krzysztof Tomkiewicz, 
prezes fundacji Governica, dr Jerzy Stawicki, 
partner w JSProject, oraz Michał Rączka, dy-
rektor IT w Grupie Allegro, odebrali w imieniu 
swoich organizacji pani Karolina Mitraszew-
ska (Provident Polska S.A.) oraz pan Przemy-
sław Romaniuk (TUiR Warta S.A.).

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczął się 
ostatni moduł konferencji, z dwoma wetera-
nami anglo-amerykańskiej sceny PPM: Bry-
tyjczykiem Paulem Hodgkinsem i Ameryka-
ninem Johnem Berghoutem. Paul większość 

swojego życia przepracował w firmie Sie-
mens, gdzie trafił zaraz po skończeniu liceum 
(jak sam to określa, wpadł do „łapaczki” – 
ang. „catcher”) i przeszedł tam zdecydowa-
ną większość ścieżki kariery od szeregowego 
pracownika do dyrektora wsparcia sprzedaży, 
przewodząc ostatecznie wieloletniemu pro-
gramowi PM@Siemens, o którym opowiadał 
w ramach swojej prelekcji. Poruszył proble-
matykę wirtualnego PMO, oraz skupianiu się 
na usystematyzowaniu metodyki zarządza-
nia projektami w ramach ogromnej firmy, jaką 
jest Siemens, sypiąc przy tym z rękawa licz-
nymi przykładami ze swojego wieloletniego 
doświadczenia. Paul opowiadał, że program 
PM@Siemens został uruchomiony ze wzglę-
du na liczne odchylenia od kosztów i korzy-
ści deklarowanych przy uruchamianiu projek-
tów, i miał na celu m.in. usystematyzowa-
nie wiedzy na temat zarządzania projekta-
mi w całej organizacji. Było to bardzo ważne 
przedsięwzięcie, gdyż około 50% przychodów 
firmy Siemens generowane jest przez pro-
jekty. Co około 3 lata wydawana jest nowa 
wersja papierowej (co wg. Paula jest bardzo 
ważne) książki z dobrymi praktykami dla kie-
rowników projektów, a każda kolejna edycja 
jest grubsza od poprzedniej. Siemens stwo-
rzył pewien wewnętrzny produkt, który pra-
cownicy czytali nie z przymusu, a z potrze-
by, i produkt ten był w stanie ich potrzebę 
wiedzy zaspokoić; kolejne edycje wydawa-
ne były ze względu na liczne oddolne suge-
stie i informację zwrotną od użytkowników, 
i podręcznik rósł „sam”. Edycja z 2009 roku 
poruszała takie tematy, jak procesy portfe-
lowe w Siemens, kontrola projektu, prowa-
dzenie zamówień do projektów, zarządzanie 
kontraktami, zarządzanie jakością w projek-
tach, czy ścieżki rozwoju kierownika projektu 
w Siemens. 

Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił też 
uwagę na takie istotne elementy jak podej-
ście firmy Siemens do projektów, jak definio-
wano projekty, jakie były kategorie, co było 
istotne w procesie priorytetyzacji i dodawa-
nia projektów do portfela. Podkreślił, że sta-
nowiska związane z zarządzaniem projektami 
i portfelem projektów nie polegają na wyko-
nywaniu zwykłej pracy. W rozumieniu Paula 
jest to profesja, pewien „fach”, i utrzymywa-

nie organizacji w takim przekonaniu pozwala 
na zbudowanie lepszych ścieżek kariery i ob-
niżyć stopień rotacji pracowników. Warto tu 
zwrócić uwagę, że Paul Hodgkins jest posta-
cią tak istotną dla brytyjskiego środowiska 
PM i PPM, że w 2009 roku został nomino-
wany przez Project Magazine jako jeden z 10 
najbardziej wpływowych kierowników port-
fela projektów w Wielkiej Brytanii. 

Ostatnim z prelegentów był Amerykanin pra-
cujący dla brytyjskiego banku Barclays John 
Berghout. John w oparciu o swoje ponad 
15-letnie doświadczenie w takich firmach 
jak CapGemini, JP Morgan czy właśnie Barc-
lays (w którym jest dyrektorem d.s. zmiany i 
transformacji) opowiadał o przekładaniu stra-
tegii organizacji na portfel realizowanych pro-
jektów, ale utrzymał wszystko w kontek-
ście stale zmieniającego się świata. Prezenta-
cja była bardzo inspirująca, wręcz otwierają-
ca oczy na pewne sprawy, a istotnie przyczy-
niającym się do tego jej elementem był film 
„World after Midnight”, którego przesłaniem 
było to, że powinniśmy tak planować nasze 
strategiczne działania, aby nie przespać rady-
kalnej zmiany technologicznej, cywilizacyjnej, 
czy społeczno-kulturowej. Dziś nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby wielki bank wszedł na 
rynek telefonów komórkowych, czy sieć skle-
pów uruchomiła własny fundusz inwestycyj-
ny, i mając na względzie takie możliwości, 
trzeba odpowiednio budować portfel projek-
tów, przy otwarciu na innowacje. John akcen-
tował wartość podejść „zwinnych” w realiza-
cji projektów, wskazując, że wg. badań nawet 
50% tzw. kluczowych funkcjonalności nigdy 
nie jest wykorzystywanych przez końcowego 
użytkownika oprogramowania. Według niego 
oznacza to, że w każdym projekcie powin-
niśmy skupiać się na MVP – Minimal Viable 
Proposition, czyli ograniczaniu zakresu pro-
jektu do minimum, przyspieszeniu wdroże-
nia, ograniczania kosztów, i maksymalizo-
wania korzyści. Zastosowanie takiego podej-
ścia już na poziomie budowy Roadmapy port-
fela projektów jest w stanie uwolnić budżet 
i zasoby na pewne projekty innowacyjne, na 
które nigdy nie starczało środków.

Ostatnie wystąpienie nie było jednak końcem 
atrakcji – na zakończenie konferencji odbyła 
się loteria w oparciu o ankiety konferencyj-
ne, z których rozlosowano darmowe uczest-
nictwo w przyszłorocznej edycji, a także 10 
darmowych książek brytyjskiego wydawnic-
twa Gower. Osoby, które wypełniły ankie-
ty ze stoiska firmy WHITECOM Project Expe-
rience wzięły również udział w losowaniu dar-
mowych wejściówek na szkolenia z zarządza-
nia portfelem projektów lub programem, oraz 
podstawowe lub zaawansowane szkolenie 
PMO. 

Wydarzenie skończyło się w bardzo pozytyw-
nej atmosferze, a ankiety dość jednoznacznie 
wskazują, że uczestnikom konferencja bardzo 
się podobała, i chcieliby uczestniczyć w ko-
lejnej edycji… która oczywiście się odbędzie 
w 2015 roku. Szczegóły Portfolio Experien-
ce 2015 będą przedstawione już niebawem na 
stronie www.portfolioexperience.pl.

Z tego miejsca należą się też podziękowa-
nia dla Sponsorów wydarzenia: Gold Spon-
sor, czyli firmy P2Ware, Silver Sponsor, firmy 
ATCG, partnerów wydarzenia: Project Mana-
gement Institute Poland Chapter, fundacji 
Governica, Studenckiemu Kołu Naukowemu 
Zarządzania Projektami, stowarzyszeniu Agi-
leWarsaw, a także naszym partnerom me-
dialnym, czyli Magazynowi Zarządzanie Pro-
jektami, ITWIZ, oraz 4PM.pl. Szczególne po-
dziękowania należą się też zespołowi konfe-
rencyjnemu i wolontariuszom.

Polecamy również zajrzeć na kanał YouTube 
konferencji: 
https://www.youtube.com/channel/UCPgp
wc-Hig3QBeI4uEq94AQ. Można znaleźć tam 
podsumowanie wydarzenia w formie wideo.

Zdjęcia w artykule: Piotr Denis



Dzień 9 kwietnia 2014 na długo zapisze się 
w pamięci osób związanych z zarządzaniem 
portfelem projektów jako data pierwszego 
w Polsce wydarzenia ściśle zorientowanego 
na tematykę PPM i PMO. Tego dnia w Hotelu 
Bristol w Warszawie odbyła się pierwsza kon-
ferencja Portfolio Experience, organizowana 
przez firmę WHITECOM Project Experience.

Do czasu otwarcia konferencji o godzinie 9:00 
przybyli prawie wszyscy zapisani uczestni-
cy, po kilku minutach dołączyli spóźnieni. 
W sumie przybyło 80 osób, łącznie ze spe-
akerami. Choć może się to wydawać nie-
wielką liczbą w porównaniu do innych wy-
darzeń związanych z zarządzaniem projekta-
mi, pamiętajmy, że były to osoby bezpośred-
nio związane z PMO i zarządzaniem portfelem 
projektów w swoich organizacjach, a ponad 
połowa z nich była menadżerami portfela pro-
jektów!

Prócz szczególnej tematyki, konferencja 
miała też dość  wyjątkową formę – uczest-
nicy siedzieli przy dużych, okrągłych stołach, 
po 8-10 osób przy każdym, co stwarzało nie-
typową w warunkach konferencyjnych at-
mosferę, w której dużo łatwiej było nawiązy-
wać kontakt z innymi praktykami z branży, 
i na bieżąco komentować wypowiedzi prele-
gentów. Choć – biorąc pod uwagę dobór wy-
stąpień przez organizatorów – trudno było 

znaleźć chwilę na komentowanie w trakcie 
tych bardzo ciekawych i rzeczowych prze-
mówień.

Organizatorzy konferencji Portfolio Experien-
ce 2014, mając na celu zintegrowanie pol-
skich menadżerów portfela projektów oraz 
szefów PMO, bardzo postarali się, aby wy-
darzenie było wartościowe dla słuchaczy. Po 
krótkim rozpoczęciu w wykonaniu prezesa 
firmy WHITECOM Project Experience – Ma-
cieja Bodycha – rozpoczęło się nagrodzo-
ne brawami wystąpienie znanego na całym 
świecie Alfonso Bucero z Hiszpanii. Alfon-
so jest konsultantem w obszarze zarządza-
nia projektami i portfelem projektów, prowa-
dzi szkolenia i prace doradcze na całym świe-
cie, i od lat współpracuje z firmą WHITECOM 
Project Experience. W swoim barwnym, po-
przecinanym anegdotkami i żartami wystą-
pieniu skupił się na tym, jak zdobyć wspar-
cie zarządu organizacji dla zarządzania port-
felem projektów, podpierając to swoimi do-
świadczeniami ze swojej, trwającej już wiele 
lat, kariery zewnętrznego konsultanta.

Alfonso w swojej prelekcji zwrócił uwagę na 
wagę zarządzania portfelem dla kierownictwa 
organizacji; na przykładzie jednego ze swoich 
klientów wskazał, iż nie wszyscy mogą mieć 
świadomość potrzeby funkcjonowania PPM, 
niektórzy mogą nie być do tego przekona-

ni i bardzo ważne jest „sprzedanie” im tej po-
trzeby. Według Alfonso, bardzo istotne jest 
pokazanie rzeczowych argumentów za wdro-
żeniem PPM i to na różnych poziomach, np. 
dla Kierowników Projektów, aby byli świado-
mi, że ich projekty nie są jedynymi w orga-
nizacji i jaka jest ich pozycja w stosunku do 
innych przedsięwzięć. 

Świadomość organizacji odnośnie procesów 
zarządzania portfelem projektów jest szcze-
gólnie ważna dla powodzenia np. raportowa-
nia, oraz dalszego rozwoju poziomu dojrzało-
ści projektowej. Kończąc swój wykład, prele-
gent zwrócił uwagę na skutki swoich działań 
po stronie opisywanego klienta: 40% rozwa-
żanych projektów zdecydowano się nie uru-
chamiać i wyeliminowano je z portfela, po-
prawiła się komunikacja między departa-
mentem inżynierii i jednostkami biznesowy-
mi, zmieniło się podejście do procesów port-

felowych, pojawiła się w nich proaktywność. 
Alfonso podkreślał, że dla odpowiedniej pro-
mocji portfela projektów jego menadżer musi 
być prawdziwym pasjonatem; jego entuzjazm 
odnośnie tego, co robi, musi być wręcz zaraź-
liwy. Należy być również nieustępliwym i nie 
poddawać się przy początkowych porażkach. 
Kierownik portfela, czy szef PMO musi być 
też bardzo cierpliwy – wdrażanie dobrych 
praktyk PPM na najwyższym poziomie orga-
nizacji jest zajęciem długotrwałym, a współ-
praca z osobami z różnych obszarów organi-
zacji – trudna.  

Jeśli zdarzyły się osoby, które przybyły na 
konferencję nie do końca wyspane, to występ 
Alfonso na pewno wszystkich obudził, i stwo-
rzył grunt pod kolejne prelekcje. Drugi cieka-
wy wykład wygłosiła konsultantka z Irlandii, 
Gabrielle O’Donovan. Jej ponad 20 letnie mię-
dzynarodowe doświadczenie i wyspecjalizo-
wanie w obszarze zarządzania zmianą w or-
ganizacji pozwoliło zwrócić uwagę zebranych 
na bardzo ważny aspekt dojrzałego zarządza-
nia portfelem projektów, jakim jest umiejętne 
połączenie organizacyjnych procesów akcep-
tacji zmiany z elementami zarządzania port-
felem. Prezentacja Gabrielle reprezentowała 
bardzo wysoki poziom merytoryczny, ale była 
to jednocześnie wiedza stosunkowo niszowa, 
nawet w gronie kierowników portfeli – przed-
stawiane przez nią tezy mogły być zastoso-
wane głównie w firmach o bardzo wysokim 
poziomie dojrzałości zarządzania projektami 
i portfelem projektów. Zwracała w niej uwagę 
na wartość wspólnego języka w organiza-
cji odnośnie zarządzania zmianą i zarządza-
nia portfelem projektów. Wskazała na różni-
ce pomiędzy jednym i drugim, np. w obszarze 
Key Performance Indicators. Dla osób związa-
nych z obszarem zarządzania projektami liczą 
się takie wskaźniki, jak: czas, jakość, koszt, 
zakres, ryzyko czy korzyści, podczas gdy za-
rządzanie zmianą rozumie KPI jako aspekty 
techniczne, możliwości poszczególnych osób, 
czy zdolność całej organizacji. Różnice w ro-
zumieniu słów, bądź różnice w nazewnic-
twie występują też na poziomie dokumentacji 
projektu czy dokumentacji zmiany. W grun-
cie rzeczy możliwe jest ustandaryzowanie do-
kumentacji w obu tych obszarach, i Gabriel-
le promowała pogląd, w którym to połącze-
nie organizacyjnego zarządzania zmianą i za-
rządzania portfelem projektów jest w stanie 
ograniczyć liczbę nieudanych projektów. 

Po krótkiej przerwie wystąpił Kanadyjczyk 
chińskiego pochodzenia, Johnny Mo. Prezen-
tacja Johnnego bardzo skupiła uwagę widow-
ni, posiada on bowiem tytuł „Distinguished 
Toastmaster”, który przyznaje się najlepszym 
mówcom zrzeszonym w organizacji Toast-
master International. Johnny odszedł nieco 
od twardej tematyki procesów portfela pro-
jektów, a skupił się na zainspirowaniu przy-
byłych do działania. Sposób, w jaki prezen-
tował swój temat, a także wzruszający film, 
który włączył na koniec swojego wystąpie-
nia, wywołał na sali wielkie emocje, i poru-
szył chyba każdego. Od strony merytorycznej 
Johnny mówił dużo o roli komunikacji w pro-
jektach i portfelu projektów, i zwrócił uwagę 
na to, że kwestia właściwej komunikacji jest 
ostatnio marginalizowana, co widać nawet po 
umieszczaniu informacji na jej temat w kolej-
nych edycjach standardu PMBOK® Guide. Ko-
munikacja bowiem, jak głosi standard, zosta-
ła uznana za jeden z najważniejszych powo-
dów porażek lub sukcesów w projektach.

W „trudnym” momencie każdej konferencji, 
czyli na chwilę przed obiadem, wystąpił nasz 
rodzimy mówca, znany z wystąpień telewi-
zyjnych i licznych publikacji dr Olgierd Annu-
sewicz. Prezentacja Olgierda skupiona była na 
wewnątrzorganizacyjnej promocji projektów 
dla kierowników portfela projektów i szefów 
PMO. Wystąpienie było bardzo ciekawe, choć 
zdecydowanie bardziej projekto- niż portfelo-
centryczne. W zdecydowanej większości do-
tyczyło też aspektów miękkich zarządzania, 
padały pytania dotyczące ogólnego obrazu 
zarządzania: Gdzie jesteśmy? Dlaczego tam? 
Dokąd chcemy iść? Jak tam dojść? Którędy 
najkrócej? itd. Podobnie jak Johnny Mo, Ol-
gierd podkreślał wagę komunikacji w organi-
zacji, jako podstawie współpracy z interesa-
riuszami. Zwracał uwagę, że forma, często-

tliwość i treść komunikacji powinna być roz-
patrywana od strony „odporności” na zmianę 
nastawienia interesariuszy, budowania „ima-
ge’u” portfela projektów, czy zdobywania 
wsparcia odpowiednich osób. Interesariusze 
portfela powinni być angażowani w spotka-
nia kick-o� różnych projektów, ciekawą prak-
tyką jest też wysyłanie informacji do organi-
zacji o uruchamianiu ważnych projektów bez-
pośrednio przez prezesa bądź członka zarzą-
du; informacje dotyczące portfela projektów 
powinny pojawiać się nawet w firmowej ga-
zetce, zaś zgodnie z obecną modą można pro-
wadzić… blog portfela, np. na intranetowym 
SharePoincie.

Po obiedzie swoją prezentację miał dr inż. 
Wiesław Kosieradzki, prezes firmy P2Ware, 
która była Złotym Sponsorem konferencji 
Portfolio Experience 2014. Pan Wiesław pre-
zentował nową generację oprogramowania 
do zarządzania portfelem projektów i studia 
przypadków jego wdrożenia. Wielu osobom 
prezentacja bardzo się podobała i spędzili oni 
potem trochę czasu przy stoisku P2Ware. 
Oprogramowanie funkcjonujące na rynku 
pod nazwą P2Ware Project Manager 7 po-
siada szereg interesujących funkcjonalno-
ści, które o ile spotykane są w produktach 
konkurencji, to na pewno nie w ramach jed-
nego narzędzia, co właśnie było celem firmy 
P2Ware. Program może z powodzeniem za-
stąpić narzędzia do harmonogramowania, 
kalendarz, arkusz kalkulacyjny, czy edytor 
tekstu, przynajmniej w kontekście obsługi 
projektu. Bardzo interesująca okazała się też 
jego odmiana serwerowa, umożliwiająca za-
rządzanie portfelem projektów. 

Prelegent, prócz prezentacji narzędzi, zwró-
cił uwagę na kluczowe czynniki sukcesu 
w zarządzaniu portfelem projektów; jako ko-
lejny mówca podkreślił wagę komunikacji, 
i w oparciu o biblijny przykład wieży Babel 
wskazał, że nawet, kiedy jest dostępny 
budżet, są wolne zasoby, a technologia jest 
znana i opanowana, to bez wspólnego języka 
nie można zarządzać ani projektem, ani pro-
gramem, ani portfelem projektów, i wszelkie 
działania muszą zakończyć się porażką. Jed-
nocześnie podkreślił, że nie istnieje metody-
ka zarządzania portfelem idealnie dopaso-
wana do każdej organizacji – każdy musi ją 
skroić do swoich potrzeb.
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Następne wystąpienie wygłosił Mariusz 
Chudy, Kierownik Wydziału Zarządzania 
Projektami w Orange S.A. Było to studium 
przypadku transformacji PMO w departa-
mencie Business Solutions Delivery (obszar 
B2B). Mariusz w swojej prezentacji zapre-
zentował podejście tej transformacji – od 
czego zaczęło budowę PMO, tj. zapewnienia 
odpowiedniego „kolejkowania” zgłoszonych 
inicjatyw z wielu portfeli, zarządzania do-
stępnością PM-ów oraz Architektów. Okre-
ślił to jako fundament dobrze działające-
go PMO, i dopiero w dalszej kolejności pla-
nowane jest wdrożenie elementów podej-
ścia Agile, specjalistycznego Centrum Kom-
petencji w ramach PMO, czy tzw. „Integra-
ted Delivery”. Bardzo ważne kwestią jest to, 
że omawiane biuro projektów ma określoną 
i zatwierdzoną strategię rozwoju, co w wa-
runkach wielu organizacji może wyelimino-
wać liczne problemy, np. w związku ze zmia-
nami kadrowymi, czy planowaniem budżetu. 
Prezentacja Mariusza była bardzo ciekawa 
i wzbudziła wiele pytań, które potem przero-
dziły się w dyskusję przy okrągłych stołach. 
Był to – prócz obiadu i przerw kawowych – 
najlepszy moment do nawiązania nowych 
znajomości wśród praktyków z branży.

Po tym case study i grupowych dyskusjach, 
przyszedł czas na najważniejszy punkt pro-
gramu konferencji, czyli wręczenie nagród 
PMO Award. Nagrody PMO Award są wrę-
czane corocznie w dwóch kategoriach – 
Najszybciej rozwijającego się PMO i Najbar-
dziej dojrzałego PMO. Do konkursu mogą 
aplikować wszystkie organizacje mające 

w swoich strukturach PMO, a nawet kilka 
PMO w ramach jednej firmy. Biura Projektów 
zgłaszają swoje uczestnictwo w konkur-
sie na specjalnych formularzach, w ramach 
których opisują swoje osiągnięcia w ostat-
nim roku. Opisy dostarczane przez różne or-
ganizacje potrafią w swojej objętości docho-
dzić nawet do 20 stron, co pokazuje zaan-
gażowanie zespołów w walce o zwycięstwo. 
Ale – nie oszukujmy się – nie tylko prestiż 
się w PMO Award liczy. Zwycięzcy konkur-
su otrzymują dwa darmowe szkolenia dla ze-
społów, lub audyt mierzący dojrzałość pro-
jektową i określenie dalszych kierunków roz-
woju PMO, przygotowane przez głównego 
organizatora konferencji i sponsora nagród, 
firmę WHITECOM Project Experience.

W ramach tegorocznej edycji konkursu PMO 
Award zwycięzcami zostali: w kategorii 
Najszybciej rozwijającego się PMO - TUiR 
Warta S.A. , w kategorii Najbardziej dojrza-
łego PMO: Provident Polska S.A.. Nagrody 
wręczone przez Radę Programową w skła-
dzie: Maciej Bodych, prezes firmy WHITE-
COM Project Experience, Witold Henrysiak, 
ówczesny prezes Project Management Insti-
tute Poland Chapter, Krzysztof Tomkiewicz, 
prezes fundacji Governica, dr Jerzy Stawicki, 
partner w JSProject, oraz Michał Rączka, dy-
rektor IT w Grupie Allegro, odebrali w imieniu 
swoich organizacji pani Karolina Mitraszew-
ska (Provident Polska S.A.) oraz pan Przemy-
sław Romaniuk (TUiR Warta S.A.).

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczął się 
ostatni moduł konferencji, z dwoma wetera-
nami anglo-amerykańskiej sceny PPM: Bry-
tyjczykiem Paulem Hodgkinsem i Ameryka-
ninem Johnem Berghoutem. Paul większość 

swojego życia przepracował w firmie Sie-
mens, gdzie trafił zaraz po skończeniu liceum 
(jak sam to określa, wpadł do „łapaczki” – 
ang. „catcher”) i przeszedł tam zdecydowa-
ną większość ścieżki kariery od szeregowego 
pracownika do dyrektora wsparcia sprzedaży, 
przewodząc ostatecznie wieloletniemu pro-
gramowi PM@Siemens, o którym opowiadał 
w ramach swojej prelekcji. Poruszył proble-
matykę wirtualnego PMO, oraz skupianiu się 
na usystematyzowaniu metodyki zarządza-
nia projektami w ramach ogromnej firmy, jaką 
jest Siemens, sypiąc przy tym z rękawa licz-
nymi przykładami ze swojego wieloletniego 
doświadczenia. Paul opowiadał, że program 
PM@Siemens został uruchomiony ze wzglę-
du na liczne odchylenia od kosztów i korzy-
ści deklarowanych przy uruchamianiu projek-
tów, i miał na celu m.in. usystematyzowa-
nie wiedzy na temat zarządzania projekta-
mi w całej organizacji. Było to bardzo ważne 
przedsięwzięcie, gdyż około 50% przychodów 
firmy Siemens generowane jest przez pro-
jekty. Co około 3 lata wydawana jest nowa 
wersja papierowej (co wg. Paula jest bardzo 
ważne) książki z dobrymi praktykami dla kie-
rowników projektów, a każda kolejna edycja 
jest grubsza od poprzedniej. Siemens stwo-
rzył pewien wewnętrzny produkt, który pra-
cownicy czytali nie z przymusu, a z potrze-
by, i produkt ten był w stanie ich potrzebę 
wiedzy zaspokoić; kolejne edycje wydawa-
ne były ze względu na liczne oddolne suge-
stie i informację zwrotną od użytkowników, 
i podręcznik rósł „sam”. Edycja z 2009 roku 
poruszała takie tematy, jak procesy portfe-
lowe w Siemens, kontrola projektu, prowa-
dzenie zamówień do projektów, zarządzanie 
kontraktami, zarządzanie jakością w projek-
tach, czy ścieżki rozwoju kierownika projektu 
w Siemens. 

Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił też 
uwagę na takie istotne elementy jak podej-
ście firmy Siemens do projektów, jak definio-
wano projekty, jakie były kategorie, co było 
istotne w procesie priorytetyzacji i dodawa-
nia projektów do portfela. Podkreślił, że sta-
nowiska związane z zarządzaniem projektami 
i portfelem projektów nie polegają na wyko-
nywaniu zwykłej pracy. W rozumieniu Paula 
jest to profesja, pewien „fach”, i utrzymywa-

nie organizacji w takim przekonaniu pozwala 
na zbudowanie lepszych ścieżek kariery i ob-
niżyć stopień rotacji pracowników. Warto tu 
zwrócić uwagę, że Paul Hodgkins jest posta-
cią tak istotną dla brytyjskiego środowiska 
PM i PPM, że w 2009 roku został nomino-
wany przez Project Magazine jako jeden z 10 
najbardziej wpływowych kierowników port-
fela projektów w Wielkiej Brytanii. 

Ostatnim z prelegentów był Amerykanin pra-
cujący dla brytyjskiego banku Barclays John 
Berghout. John w oparciu o swoje ponad 
15-letnie doświadczenie w takich firmach 
jak CapGemini, JP Morgan czy właśnie Barc-
lays (w którym jest dyrektorem d.s. zmiany i 
transformacji) opowiadał o przekładaniu stra-
tegii organizacji na portfel realizowanych pro-
jektów, ale utrzymał wszystko w kontek-
ście stale zmieniającego się świata. Prezenta-
cja była bardzo inspirująca, wręcz otwierają-
ca oczy na pewne sprawy, a istotnie przyczy-
niającym się do tego jej elementem był film 
„World after Midnight”, którego przesłaniem 
było to, że powinniśmy tak planować nasze 
strategiczne działania, aby nie przespać rady-
kalnej zmiany technologicznej, cywilizacyjnej, 
czy społeczno-kulturowej. Dziś nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby wielki bank wszedł na 
rynek telefonów komórkowych, czy sieć skle-
pów uruchomiła własny fundusz inwestycyj-
ny, i mając na względzie takie możliwości, 
trzeba odpowiednio budować portfel projek-
tów, przy otwarciu na innowacje. John akcen-
tował wartość podejść „zwinnych” w realiza-
cji projektów, wskazując, że wg. badań nawet 
50% tzw. kluczowych funkcjonalności nigdy 
nie jest wykorzystywanych przez końcowego 
użytkownika oprogramowania. Według niego 
oznacza to, że w każdym projekcie powin-
niśmy skupiać się na MVP – Minimal Viable 
Proposition, czyli ograniczaniu zakresu pro-
jektu do minimum, przyspieszeniu wdroże-
nia, ograniczania kosztów, i maksymalizo-
wania korzyści. Zastosowanie takiego podej-
ścia już na poziomie budowy Roadmapy port-
fela projektów jest w stanie uwolnić budżet 
i zasoby na pewne projekty innowacyjne, na 
które nigdy nie starczało środków.

Ostatnie wystąpienie nie było jednak końcem 
atrakcji – na zakończenie konferencji odbyła 
się loteria w oparciu o ankiety konferencyj-
ne, z których rozlosowano darmowe uczest-
nictwo w przyszłorocznej edycji, a także 10 
darmowych książek brytyjskiego wydawnic-
twa Gower. Osoby, które wypełniły ankie-
ty ze stoiska firmy WHITECOM Project Expe-
rience wzięły również udział w losowaniu dar-
mowych wejściówek na szkolenia z zarządza-
nia portfelem projektów lub programem, oraz 
podstawowe lub zaawansowane szkolenie 
PMO. 

Wydarzenie skończyło się w bardzo pozytyw-
nej atmosferze, a ankiety dość jednoznacznie 
wskazują, że uczestnikom konferencja bardzo 
się podobała, i chcieliby uczestniczyć w ko-
lejnej edycji… która oczywiście się odbędzie 
w 2015 roku. Szczegóły Portfolio Experien-
ce 2015 będą przedstawione już niebawem na 
stronie www.portfolioexperience.pl.

Z tego miejsca należą się też podziękowa-
nia dla Sponsorów wydarzenia: Gold Spon-
sor, czyli firmy P2Ware, Silver Sponsor, firmy 
ATCG, partnerów wydarzenia: Project Mana-
gement Institute Poland Chapter, fundacji 
Governica, Studenckiemu Kołu Naukowemu 
Zarządzania Projektami, stowarzyszeniu Agi-
leWarsaw, a także naszym partnerom me-
dialnym, czyli Magazynowi Zarządzanie Pro-
jektami, ITWIZ, oraz 4PM.pl. Szczególne po-
dziękowania należą się też zespołowi konfe-
rencyjnemu i wolontariuszom.

Polecamy również zajrzeć na kanał YouTube 
konferencji: 
https://www.youtube.com/channel/UCPgp
wc-Hig3QBeI4uEq94AQ. Można znaleźć tam 
podsumowanie wydarzenia w formie wideo.

Zdjęcia w artykule: Piotr Denis

Maciej
Bodych
MBA, PMP, PfMP

Ekspert w zakresie zarządzania 
projektami, portfelem projektów i PMO. 
Prowadził projekty informatyczne i do-
radcze z zakresu zarządzania projekta-
mi i portfelem projektów, wdrożenia 
biur projektów oraz oceny dojrzałości 
projektowej organizacji (m.in. OPM3®, 
CMMI). Od wielu lat wdraża w firmach 
systemy informatyczne do zarządzania 
projektami i portfelem projektów.
W latach 2007-2010 zatrudniony 
na stanowisku Menedżera Portfela 
Projektów w Rai�eisen Bank Polska 
S.A., gdzie był odpowiedzialny za 
wdrożenie i zarządzanie portfelem 
projektów Banku, coaching i mentoring 
kierowników projektów oraz wdrożenie 
metodyki zarządzania projektami. 
Aktualnie prowadzi firmę WHITECOM 
Project Experience specjalizującą się 
w szkoleniach, ustawieniu PMO oraz 
zarządzaniu projektami i portfelem 
projektów w organizacjach.
Od roku 2003 związany z Project 
Management Institute (PMI®), gdzie 
pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału 
Warszawskiego, Prezesa Oddziału 
Polskiego oraz Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
Od roku 2010 pracuje dla PMI® Global 
pełniąc rolę mentora odpowiedzialnego 
za oddziały w Europie Wschodniej. 
Absolwent Politechniki Warszawskiej 
– specjalista z zakresu budowy i opro-
gramowania komputerów, oraz Szkoły 
Głównej Handlowej – Studium Mene-
dżerskie. Ponadto ukończył dwuletnie 
studia Executive MBA. Od 2005 roku 
certyfikowany PMP®. W roku 2014 uzy-
skał certyfikat Portfolio Management 
Professional wydawany przez PMI®. 
Posiada również certyfikaty z inżynierii 
oprogramowania (RUP, Testy) , z narzę-
dzi informatycznych (IBM Rational) oraz 
z obszaru jakości (Audytor ISO 9001, Six 
Sigma Green Belt i BlackBelt).
Wykładowca na Akademii Leona 
Koźmińskiego, na studiach Executive 
MBA „Zarządzanie portfelem projektów 
IT”. Prelegent na licznych konferencjach 
i seminariach branżowych, zarówno 
krajowych jak i zagranicznych m.in. 
PMI® Global Congress.
Autor wielu artykułów z dziedziny 
zarządzania projektami oraz współautor 
książki „PMO. Praktyka zarządzania 
projektami i portfelem projektów” 
opisującej doświadczenia z wdrażania 
biura projektów i zarządzania portfelem 
projektów w polskich organizacjach.
pl.linkedin.com/in/mbodych
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Project Management Kids Camp to inicja-
tywa, której celem jest przygotowanie letnie-
go obozu charytatywnego dla dzieci z domów 
dziecka w województwie mazowieckim. Akcji 
patronuje stowarzyszenie Project Management 
Institute (PMI), Oddział Warszawa. Inicjatorem 
i pomysłodawcą projektu jest Agnieszka Krogu-
lec, Członek Zarządu PMI Poland Chapter. In-
spiracją dla projektu był English Camp organi-
zowany z powodzeniem od wielu lat przez Od-
dział PMI w Gdańsku:
www.english-camp.pl.

Obóz odbędzie się w dniach od 20 lipca do 
3 sierpnia 2014 roku w Serocku koło War-
szawy. W realizację projektu zaangażowa-
nych jest wielu pełnych pasji wolontariuszy, 
którzy wierzą, że drobne działania mogą pro-
wadzić do wielkiego sukcesu.

Na obozie dzieci będą nie tylko odpoczywać, 
bawić się, ale również uczyć się jak funkcjo-
nować w grupie i w społeczeństwie. Pomogą 
im w tym specjalnie zaadaptowane do celów 
pedagogicznych standardy zarządzania pro-
jektami. W programie zajęć będą m.in. ćwi-
czenia z zakresu komunikacji, prezentacji, 
współpracy w zespole, twórczego i krytycz-
nego myślenia. 

Motywem przewodnim pierwszej warszaw-
skiej edycji obozu jest „Produkcja filmu od 
podstaw aż po premierę”. Chcemy, aby 

dzieci przekonały się, że to, co z pozoru nie-
osiągalne – czyli nakręcenie prawdziwego 
filmu – okazuje się możliwe, jeśli dobrze się 
do tego przygotujemy. Praca nad projektem 
ma wzmocnić motywację dzieci do działa-
nia, rozwinąć u nich nowe umiejętności, po-
szerzyć ich horyzonty i wskazać im, jak wiele 
od nich zależy.

Program obozu jest tak skonstruowany, że 
dzięki niemu dzieci nauczą się wykorzysty-
wać  swoje umiejętności i zdolności, w tym 
też zarządzać sobą w czasie. Dowiedzą się, 
jak pokonywać słabości i jak wykorzystywać 
zalety swoje i innych, by realizować ambitne 
projekty i osiągać zamierzone cele.

Wychowankowie domu dziecka, którym 
szczególnie potrzebne jest pozytywne 
wzmocnienie, nauczą się metod przydatnych 
w pracy nad pokonywaniem stresu oraz pa-
nowaniem nad własnymi emocjami.

Pomożemydzieciom odkrywać i pielęgnować 
pasje oraz zainteresowania. Każdego dnia 
dzieci będą uczestniczyć w różnych warsz-
tatach, m.in. plastycznych, rzemiosła arty-
stycznego, tanecznych, fotograficznych i fil-
mowych. W programie obozu przewidziane 
są też zajęcia z języka angielskiego. 

Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do zaan-
gażowania się w charytatywną akcję i wzię-
cia udziału w naszej inicjatywie, ponieważ to 
po raz pierwszy w województwie mazowiec-
kim zostanie zorganizowany obóz dziecięcy 
o tak unikalnym charakterze. 

Każdy z Państwa indywidualnie lub Państwa 
firma może pomóc wspierając nas finansowo, 
dydaktycznie, materialnie, programowo bądź 
medialnie.

Poszukujemy również wolontariuszy, którzy 
chcieliby dołączyć do naszego zespołu projek-
towego i rozwijać swoje umiejętności w ob-
szarach takich jak: 

SPONSORING (poszukiwanie sponso-
rów obozu) 

KOMUNIKACJA (współpraca z mediami, 
przygotowywanie artykułów)

PROGRAM (tworzenie programu zajęć 
obozu dla dzieci)

FORMALNOŚCI (przygotowywanie nie-
zbędnej dokumentacji)

INTEGRACJA (organizacja wszelkich wy-
darzeń dla wolontariuszy)

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
www.kidscamp.pl i fan page na Facebooku 
https://www.facebook.com/PMKCamp oraz 
zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, 
która zawiera szczegółowy opis korzyści, 
jakie możemy zaoferować naszym sponso-
rom i partnerom, która znajduje się na stro-
nie internetowej.

Wszystkich zainteresowanych ww. inicjatywą za-
praszamy do kontaktu z Agnieszką Krogulec, Spon-
sorem Projektu, agnieszka.krogulec@pmi.org.pl lub 
z Moniką Podkowińską, Kierownikiem Projektu, 
monika.podkowinska@pmi.org.pl.

Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat
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KURS  AKREDYTOWANY I CERTYFIKOWANY PRZEZ:    

Association for Coaching (AC) 
w Wielkiej Brytanii

PARTNERZY:

   Odbycie certyfikowanego przez Association for 
Coaching  (AC) kursu, co stanowi gwarancję jego 
wysokiego poziomu merytorycznego oraz programu 
nauczania według międzynarodowych standardów. 

   Odbycie kursu certyfikowanego przez Association 
for Coaching, oznacza również, że osoba ubiegająca 
się o certyfikację w międzynarodowej instytucji 
certyfikującej np. ICF  czy AC spełni wymóg odbycia 
certyfikowanego kursu w wymiarze 64 godzin.

   Poznanie Coachingu opartego na badaniach
(evidence based Coaching).

   Poznanie profesjonalnych modeli, metod i narzędzi 
coachingowych według międzynarodowych standardów. 

   Poznanie zasad coachingu menedżerskiego oraz 
uzyskanie doświadczenia w zastosowaniu poznanych 
modeli i narzędzi w pracy zawodowej.

   Odbycie kusu prowadzonego przez Master Coacha, 
trenera z zakresu kompetencji coachingowych, 
twórcę podyplomowych studiów z zakresu coachingu 
i wykładowcę akademickiego z zakresu kompetencji 
coachingowych. Trenerem jest doświadczony 
certyfikowany Coach,  menedżer posiadający 
wieloletnie doświadczenie  w pracy w kulturze 
coachingwej, który uczy praktycznych umiejętności.

   Otrzymanie Zeszytu Menedżera Coacha zawierającego  
modele i narzędzia coachingowe, do stosowania 
w pracy zawodowej oraz podręcznik Coachingu.

   Otrzymanie indywidualnych wskazówek rozwojowych.

Korzyści 

Uczestnicy 
otrzymają 

zaświadczenie 
o odbyciu 

kursu
certyfikowanego 

przez 
Association for 
Coaching (AC).

Terminy: 
30 września , 
15-16 października, 2014 r. Warszawa 
28-29 października, 2014 r. Warszawa 
26-27 listopada, 2014 r. Warszawa

- 1 października 2014 r. Warszawa

KURS DLA MENEDŻERÓW, 
Z ZAKRESU KOMPETENCJI
COACHA I MENTORA

 64h – 4 x 2 dni szkolenia

Informacje: 509 399 028, e-mail: avanti@avanti-szkolenia.pl               więcej informacji na stronie: avanti-szkolenia.pl

KOMPETENCJE 
COACHA 




