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Już kolejny raz oddajemy w Państwa ręce kwartalnik „Strefa PMI”. 

Wydanie to jest szczególne, z tego powodu, że poprzedza zbliżający się 

niebawem 9. Międzynarodowy Kongres PMI w Warszawie, na który 

szczególnie i gorąco zapraszam. Informacje dotyczące kongresu 

zawarte w kwartalniku będą stanowiły dla Państwa pewnego rodza-

ju przewodnik związany z tym ważnym wydarzeniem. Jako pierw-

szy polecam artykuł Marcina Guzika z firmy TenStep Polska, poświę-

cony tematyce wdrażania megaprojektów. Autor dzieli się w nim 

zarówno swoim doświadczeniem, kompetencjami jak i wiedzą 

zdobytą w trakcie wykonywanej pracy.

W numerze tym mamy zaszczyt zaprezentować również eksklu-

zywny wywiad z nową Panią Prezes PMI Poland Chapter Małgorzatą 

Kusyk. Wywiad dotyczy wyzwań, zadań, kierunków, jakie stoją przed 

nowym zarządem.

Maciej Bodych w rozmowie z Karoliną Mitraszewską podsumowuje 

jej doświadczenia z wdrażania PMO w firmie Provident i udziale firmy 

w konkursie PMO Award. Kolejnym bardzo ciekawym materiałem 

jest wywiad Szymona Pawłowskiego z J. Kentem Crawfordem, cenio-

nym na arenie międzynarodowej ekspertem i autorem wielu książek 

i artykułów poświęconych zarzadzaniu projektami i jego związkami 

z realizacją strategii. Andrzej Farulewski, menedżer z wieloletnim 

międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu projektami 

informatycznymi podzielił się swoją wiedzą w rozważaniach nt. kwe-

stii etycznych przy kontraktach na projekty rozwoju oprogramowa-

nia. Na koniec uczta dla miłośników humoru Jerzego Stawickiego 

– będzie zarówno rzeczowo, jak i zabawnie – bardzo polecam.

W myśl chińskiego przysłowia: jeśli posiadasz mądrość i zaangażo-

wanie możesz zmienić świat. Zapraszam do dokonania tej zmiany 

zaczynając od zdobywania nowej wiedzy poprzez lekturę kolejnego 

numeru „Strefy PMI” i udział w 9 Międzynarodowym Kongresie 

PMI Poland Chapter.

Więcej ludzi marnuje czas i energię 
roztrząsając problemy niż rzeczywiście 
próbując je rozwiązać.

– Henry Ford
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Z pasją i zaangażowaniem
– Project Management dla każdego
Z Małgorzatą Kusyk, prezes Project Management Institute
Poland Chapter, rozmawia Szymon Pawłowski

STREFA PMI, NR 6, WRZESIEŃ 2014, WWW.PMI.ORG.PL

PMI w Polsce ma już za sobą ponad 10 lat 
działalności. Jak Pani ocenia z dzisiejszej 
perspektywy rozwój i działalność 
polskiego oddziału Project Management 
Institute?

Z PMI jestem związana od 2008 roku, czyli 
rozpoczęłam swoją przygodę z PMI krótko po 
tym jak stowarzyszenie przekształciło swoją 
strukturę powołując początkowo 6 oddzia-
łów, w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, War-
szawie, Wrocławiu i Łodzi. Następnie powstał 
oddział Lubuskie (2010) oraz Śląski i Kujaw-
sko-Pomorskie (2013). Obecnie mamy 9 pręż-
nie działających, samodzielnych oddziałów. 
Dzisiejsze wydarzenia PMI niczym nie przypo-
minają tych sprzed kilku lat. To już nie tylko 
regularne seminaria, ale również warsztaty, 
spotkania integracyjne, dedykowane wyda-
rzenia dla uczniów, studentów, wolontariu-
szy i członków, często z udziałem międzyna-
rodowych ekspertów. Jeszcze niedawno naj-
większą i jedyną konferencją PMI był corocz-
ny, w tym roku już 9-ty Międzynarodowy 
Kongres PMI Poland Chapter. Obecnie to kilka 

konferencji organizowanych przez oddziały, 
które przyciągają nawet 300 osób z Polski i za 
granicy, między innymi PAM Summit w Kra-
kowie, New Trends in Project Management 
w Gdańsku, Lean Days w Łodzi, konferen-
cja we Wrocławiu, czy najbliższe wydarze-
nie oddziału śląskiego w Katowicach. Oprócz 
wydarzeń, PMI prowadzi projekty społeczne, 
które są świetną okazją do rozwoju, nie tylko 
dla dzieci i młodzieży, ale przede wszyst-
kim dla wolontariuszy i organizacji. Właści-
wie każdy uczestnik takiego projektu znajdzie 
możliwość rozwoju, dla tych mniej doświad-
czonych będzie to poligon przygotowujący 
do roli Project Managera, natomiast eksperci 
mogą się sprawdzić w roli mentora czy lidera. 
Dodatkowo, projekty te rozwijają się w fan-
tastycznym tempie, English Summer Camp 
oddziału gdańskiego, który po raz pierwszy 
został zorganizowany w 2004 roku, w 2010 
roku doczekał się edycji zimowej, a do tej pory 
zorganizowano 16 edycji, w których wzięło 
udział ponad 700 dzieci, które oprócz języka 
angielskiego uczą się zarządzania projektami 
i nabywają takich umiejętności jak kreatyw-

ność, komunikacja, praca zespołowa, czy po-
znawanie innych kultur. Do Gdańska dołą-
czyła Warszawa i w tym roku po raz pierw-
szy oddział warszawski zorganizował Pro-
ject Management Kids Camp. Oprócz organi-
zowania obozów, w ramach programu „Pro-
ject Management at schools” uczymy zarzą-
dzania projektami nauczycieli oraz młodzież 
szkół ponadpodstawowych. W roku akade-
mickim 2013/2014 tylko w oddziale Lubu-
skie w projekcie uczestniczyło 77 studentów, 
którzy utworzyli 16 zespołów i przeszkolili 327 
uczniów z 14 szkół średnich woj. lubuskiego 
– statystyki mówią same za siebie. Nie spo-
czywamy jednak na laurach i już rozpoczęli-
śmy kolejny innowacyjny projekt – tym razem 
w roli partnera merytorycznego uczestniczy-
my w pilotażowym przedsięwzięciu Akade-
mii Finansów i Biznesu Vistula pod nazwą 
„Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, które-
go głównym celem jest kreowanie przedsię-
biorczych postaw u młodych ludzi. Nasi wo-
lontariusze oprócz poprowadzenia warszta-
tów z zarządzania projektami wcielą się w role 
mentorów 100 projektów. Mentoring to kolej-
ny obszar, który rozwijamy w stowarzyszeniu, 
a rozpoczęliśmy od wsparcia kilku projektów 
Enactus (wcześniej SIFE). Nie wymieniłam 
jeszcze takich inicjatyw jak konkursy Projekt 
Roku, czy Wolontariusz Roku oraz nie mogę 
nie wspomnieć o  kwartalniku Strefa PMI – to 
wszystko nasze sukcesy ostatnich  lat.

Niedawno została Pani wybrana na 
prezesa PMI Poland Chapter. Jakie 
główne cele postawiła Pani przed sobą 

na dwuletni okres kadencji? Jak za 
2 lata wyglądać będzie polski oddział 
PMI? 

Przede wszystkim zależy mi na uzyska-
niu efektu synergii, efektywnej współpra-
cy pomiędzy oddziałami i chapterem. Mamy 
ogromny potencjał, ponad 10 lat doświadczeń 
oraz zespół kilkuset wolontariuszy w 9 loka-
lizacjach, których łączy ta sama pasja. Kolej-
ne cele strategiczne to rozwijanie propozy-
cji wartości stowarzyszenia oraz wzmocnienie 
marki PMI w Polsce.

Chcemy być czołową w Polsce organizacją 
promującą i rozpowszechniającą najlepsze 
praktyki zarządzania projektami, do której 
przynależność, i z którą współpraca daje 
wiele korzyści, zarówno członkom, wolonta-
riuszom jak i organizacjom. To nasza wizja, 
a  tak konkretnie to za 2 lata chcielibyśmy 
mieć ponad 1000 członków (teraz mamy ich 
około 700), 1000 wolontariuszy oraz stowa-
rzyszenie, które nie musi zabiegać o sponso-
rów, bo firmy same zabiegają o tytuł spon-
sora prestiżowego stowarzyszenia.

PMI w Polsce posiada również 
rozwijającą się, choć wciąż nie 
kompletną, sieć oddziałów regionalnych. 
Stawia Pani raczej na centralizację 
działań czy większą autonomię i luźną 
współpracę oddziałów i centrali 
polskiego PMI?

Zacytuję tu afrykańskie przysłowie: „Jeśli 
chcesz dojść szybko, idź sam, a jeśli dalej 
idź razem”, więc tak jak już wcześniej po-
wiedziałam, dzięki współpracy osiągniemy 
więcej. Oddziały mają dużą autonomię i nie 
chciałabym tego zmieniać, natomiast zależy 
mi na efektywnej współpracy, gdzie rezultat 
całego stowarzyszenia będzie większy niż 
suma rezultatów, jakie uzyskałyby oddzia-
ły pracując osobno.  Współpraca to wspólna 
wizja i wspólne cele, utożsamienie się z tymi 
celami – jesteśmy tutaj razem, bo wierzymy 
w cel, który chcemy osiągnąć oraz odpowie-
dzialność za sukces innych – wiara, że mój 

sukces jest twoim sukcesem, więc wspiera-
my się nawzajem.

Głównym zadaniem Project Management 
Institute jest popularyzowanie 
zarządzania projektami, krzewienie 
wiedzy i budowanie profesjonalizmu w tej 
dziedzinie. Jak Pani ocenia rozwój wiedzy 
o zarządzaniu projektami w Polsce 
w porównaniu do innych krajów, rolę 
polskiego oddziału PMI w tym zakresie 
i perspektywy na przyszłość?

Jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności na-
szych Project Managerów, to nie odstaje-
my od reszty świata, a stowarzyszenie PMI 
ma swoją cegiełkę, a nawet pewnie kilka po-
rządnych murów w rozwijaniu tego obszaru. 
Liczba i różnorodność wydarzeń oraz projek-
tów i programów społecznych, które w Polsce 
proponujemy znacznie przewyższa to, co się 
dzieje w innych krajach. Mamy dużo inno-
wacyjnych pomysłów, które z pasją i zaan-
gażowaniem przekuwamy w projekty i rezul-
taty. Często jesteśmy pionierami, a inne od-
działy uczą się od nas – zeszłoroczna nagroda 
„Chapter of the Year” jest tego potwierdze-
niem. 

Największym problem polskich organiza-
cji nie jest brak wiedzy w obszarze zarządza-
nia projektami, czy dostępność wyszkolonej 
kadry, ale kultura organizacyjna, nie wspiera-
jąca pracy projektowej. Projekty robią ludzie 
i dla ludzi i choć efektywne procesy i syste-
my są ważne, to nie gwarantują one sukce-
su. Dzisiejszy świat biznesu charakteryzu-
je konkurencyjność, ograniczoność i złożo-
ność przedsięwzięć, ale żeby uzyskać prze-
wagę konkurencyjną musimy najpierw zrozu-
mieć, a następnie nauczyć się zarządzać nie 
tylko złożonością procesową, czy technolo-
giczną, ale dużo trudniejszą złożonością so-
cjo-polityczną. Dopóki nie zaczniemy sobie 
ufać, dopóki nie zburzymy hierarchii, w tym 
hierarchii filtrowania informacji – w Polsce 
informacja to władza, więc zamiast dzielić 
się nią, to skrzętnie ją ukrywamy, to nie osią-
gniemy sukcesu w zarządzaniu projektami.

Gdy mowa o projektach w Polsce, wielu 
z nas stają przed oczami problemy 
projektów w sektorze publicznym 
– opóźnienia, ogromne przekroczenia 
kosztów, o których niemal codziennie 
dowiadujemy się z mediów. Rządy wielu 
krajów poradziły sobie z tymi problemami 
wprowadzając jednolite standardy 
zarządcze lub określone wymogi dla 
wykonawców. Tymczasem w sektorze 
publicznym w Polsce o zarządzaniu 
projektami mówi się niewiele. Czy Pani 
zdaniem da się coś poprawić w tym 
obszarze i jak widzi tutaj Pani rolę PMI?

Oczywiście, że się da, natomiast potrzeba 
czasu, bo to jest zmiana w sposobie myśle-
nia. Tak jak wcześniej powiedziałam, proble-
mem nie jest brak wiedzy, ale zakorzenione 
przyzwyczajenia.

Misją stowarzyszenia jest propagowanie do-
brych praktyk zarządzania projektami nie 
tylko w biznesie, ale również w administra-
cji publicznej, organizacjach pozarządowych, 
szkołach, czy ośrodkach akademickich. Dzia-
łamy pod hasłem „Project Management dla 
każdego” starając się współpracować mię-
dzysektorowo, a przykładem niech będzie 
nasza obecność na tegorocznym Forum Ini-
cjowania Rozwoju w Gdańsku oraz innowa-
cyjna formuła 9-tego Międzynarodowego 
Kongresu PMI Poland Chapter, gdzie propo-
nujemy osobny nurt tematyczny poświęcony 
dużym projektom infrastrukturalnym.

Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, 
przychodzi ktoś, kto o tym nie wie,
i on to robi

Albert Einstein

TEMAT NUMERU



Fo
t.

: O
bi

ek
ty

w
ni

5STREFA PMI, NR 6, WRZESIEŃ 2014, WWW.PMI.ORG.PL

PMI w Polsce ma już za sobą ponad 10 lat 
działalności. Jak Pani ocenia z dzisiejszej 
perspektywy rozwój i działalność 
polskiego oddziału Project Management 
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łów, w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, War-
szawie, Wrocławiu i Łodzi. Następnie powstał 
oddział Lubuskie (2010) oraz Śląski i Kujaw-
sko-Pomorskie (2013). Obecnie mamy 9 pręż-
nie działających, samodzielnych oddziałów. 
Dzisiejsze wydarzenia PMI niczym nie przypo-
minają tych sprzed kilku lat. To już nie tylko 
regularne seminaria, ale również warsztaty, 
spotkania integracyjne, dedykowane wyda-
rzenia dla uczniów, studentów, wolontariu-
szy i członków, często z udziałem międzyna-
rodowych ekspertów. Jeszcze niedawno naj-
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Kongres PMI Poland Chapter. Obecnie to kilka 
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mogą się sprawdzić w roli mentora czy lidera. 
Dodatkowo, projekty te rozwijają się w fan-
tastycznym tempie, English Summer Camp 
oddziału gdańskiego, który po raz pierwszy 
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roku doczekał się edycji zimowej, a do tej pory 
zorganizowano 16 edycji, w których wzięło 
udział ponad 700 dzieci, które oprócz języka 
angielskiego uczą się zarządzania projektami 
i nabywają takich umiejętności jak kreatyw-

ność, komunikacja, praca zespołowa, czy po-
znawanie innych kultur. Do Gdańska dołą-
czyła Warszawa i w tym roku po raz pierw-
szy oddział warszawski zorganizował Pro-
ject Management Kids Camp. Oprócz organi-
zowania obozów, w ramach programu „Pro-
ject Management at schools” uczymy zarzą-
dzania projektami nauczycieli oraz młodzież 
szkół ponadpodstawowych. W roku akade-
mickim 2013/2014 tylko w oddziale Lubu-
skie w projekcie uczestniczyło 77 studentów, 
którzy utworzyli 16 zespołów i przeszkolili 327 
uczniów z 14 szkół średnich woj. lubuskiego 
– statystyki mówią same za siebie. Nie spo-
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mii Finansów i Biznesu Vistula pod nazwą 
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go głównym celem jest kreowanie przedsię-
biorczych postaw u młodych ludzi. Nasi wo-
lontariusze oprócz poprowadzenia warszta-
tów z zarządzania projektami wcielą się w role 
mentorów 100 projektów. Mentoring to kolej-
ny obszar, który rozwijamy w stowarzyszeniu, 
a rozpoczęliśmy od wsparcia kilku projektów 
Enactus (wcześniej SIFE). Nie wymieniłam 
jeszcze takich inicjatyw jak konkursy Projekt 
Roku, czy Wolontariusz Roku oraz nie mogę 
nie wspomnieć o  kwartalniku Strefa PMI – to 
wszystko nasze sukcesy ostatnich  lat.
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Przede wszystkim zależy mi na uzyska-
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oraz zespół kilkuset wolontariuszy w 9 loka-
lizacjach, których łączy ta sama pasja. Kolej-
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a  tak konkretnie to za 2 lata chcielibyśmy 
mieć ponad 1000 członków (teraz mamy ich 
około 700), 1000 wolontariuszy oraz stowa-
rzyszenie, które nie musi zabiegać o sponso-
rów, bo firmy same zabiegają o tytuł spon-
sora prestiżowego stowarzyszenia.
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rozwijającą się, choć wciąż nie 
kompletną, sieć oddziałów regionalnych. 
Stawia Pani raczej na centralizację 
działań czy większą autonomię i luźną 
współpracę oddziałów i centrali 
polskiego PMI?

Zacytuję tu afrykańskie przysłowie: „Jeśli 
chcesz dojść szybko, idź sam, a jeśli dalej 
idź razem”, więc tak jak już wcześniej po-
wiedziałam, dzięki współpracy osiągniemy 
więcej. Oddziały mają dużą autonomię i nie 
chciałabym tego zmieniać, natomiast zależy 
mi na efektywnej współpracy, gdzie rezultat 
całego stowarzyszenia będzie większy niż 
suma rezultatów, jakie uzyskałyby oddzia-
ły pracując osobno.  Współpraca to wspólna 
wizja i wspólne cele, utożsamienie się z tymi 
celami – jesteśmy tutaj razem, bo wierzymy 
w cel, który chcemy osiągnąć oraz odpowie-
dzialność za sukces innych – wiara, że mój 

sukces jest twoim sukcesem, więc wspiera-
my się nawzajem.

Głównym zadaniem Project Management 
Institute jest popularyzowanie 
zarządzania projektami, krzewienie 
wiedzy i budowanie profesjonalizmu w tej 
dziedzinie. Jak Pani ocenia rozwój wiedzy 
o zarządzaniu projektami w Polsce 
w porównaniu do innych krajów, rolę 
polskiego oddziału PMI w tym zakresie 
i perspektywy na przyszłość?

Jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności na-
szych Project Managerów, to nie odstaje-
my od reszty świata, a stowarzyszenie PMI 
ma swoją cegiełkę, a nawet pewnie kilka po-
rządnych murów w rozwijaniu tego obszaru. 
Liczba i różnorodność wydarzeń oraz projek-
tów i programów społecznych, które w Polsce 
proponujemy znacznie przewyższa to, co się 
dzieje w innych krajach. Mamy dużo inno-
wacyjnych pomysłów, które z pasją i zaan-
gażowaniem przekuwamy w projekty i rezul-
taty. Często jesteśmy pionierami, a inne od-
działy uczą się od nas – zeszłoroczna nagroda 
„Chapter of the Year” jest tego potwierdze-
niem. 

Największym problem polskich organiza-
cji nie jest brak wiedzy w obszarze zarządza-
nia projektami, czy dostępność wyszkolonej 
kadry, ale kultura organizacyjna, nie wspiera-
jąca pracy projektowej. Projekty robią ludzie 
i dla ludzi i choć efektywne procesy i syste-
my są ważne, to nie gwarantują one sukce-
su. Dzisiejszy świat biznesu charakteryzu-
je konkurencyjność, ograniczoność i złożo-
ność przedsięwzięć, ale żeby uzyskać prze-
wagę konkurencyjną musimy najpierw zrozu-
mieć, a następnie nauczyć się zarządzać nie 
tylko złożonością procesową, czy technolo-
giczną, ale dużo trudniejszą złożonością so-
cjo-polityczną. Dopóki nie zaczniemy sobie 
ufać, dopóki nie zburzymy hierarchii, w tym 
hierarchii filtrowania informacji – w Polsce 
informacja to władza, więc zamiast dzielić 
się nią, to skrzętnie ją ukrywamy, to nie osią-
gniemy sukcesu w zarządzaniu projektami.

Gdy mowa o projektach w Polsce, wielu 
z nas stają przed oczami problemy 
projektów w sektorze publicznym 
– opóźnienia, ogromne przekroczenia 
kosztów, o których niemal codziennie 
dowiadujemy się z mediów. Rządy wielu 
krajów poradziły sobie z tymi problemami 
wprowadzając jednolite standardy 
zarządcze lub określone wymogi dla 
wykonawców. Tymczasem w sektorze 
publicznym w Polsce o zarządzaniu 
projektami mówi się niewiele. Czy Pani 
zdaniem da się coś poprawić w tym 
obszarze i jak widzi tutaj Pani rolę PMI?

Oczywiście, że się da, natomiast potrzeba 
czasu, bo to jest zmiana w sposobie myśle-
nia. Tak jak wcześniej powiedziałam, proble-
mem nie jest brak wiedzy, ale zakorzenione 
przyzwyczajenia.

Misją stowarzyszenia jest propagowanie do-
brych praktyk zarządzania projektami nie 
tylko w biznesie, ale również w administra-
cji publicznej, organizacjach pozarządowych, 
szkołach, czy ośrodkach akademickich. Dzia-
łamy pod hasłem „Project Management dla 
każdego” starając się współpracować mię-
dzysektorowo, a przykładem niech będzie 
nasza obecność na tegorocznym Forum Ini-
cjowania Rozwoju w Gdańsku oraz innowa-
cyjna formuła 9-tego Międzynarodowego 
Kongresu PMI Poland Chapter, gdzie propo-
nujemy osobny nurt tematyczny poświęcony 
dużym projektom infrastrukturalnym.

Małgorzata
Kusyk

Małgorzata Kusyk, certyfikowany 
Project Manager PMP®, od ponad 13 lat 
z pasją i zaangażowaniem skutecznie 
zarządza projektami i zespołami 
projektowymi w Europie, Azji i Ameryce. 
Obecnie partner zarządzający nowocze-
snego biura zarządzania projektami Agi-
lePMO, a do niedawna odpowiedzialna 
za strategiczne projekty i programy 
firmy Thomson Reuters. Jest też 
mentorem, wykładowcą akademickim, 
trenerem (partner The Project from 
Hell), autorem metodyk i szkoleń z za-
kresu zarządzania projektami, w których 
łączy podejścia zwinne z tradycyjnymi. 
Oprócz Agile interesuje ją zarządzanie 
ryzykiem i budowanie wielokulturowych, 
wirtualnych zespołów. Od kilku lat 
aktywnie działa w Project Management 
Institute, obecnie jako Prezes PMI 
Poland Chapter oraz PMI Educational 
Foundation Liaison, wcześniej Dyrektor 
Zarządzająca gdańskiego oddziału. 
W wolnych chwilach projektuje biżuterię, 
filcuje, rysuje i prowadzi blog.
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The impossible cannot have hap-
pened, therefore the impossible must 
be possible in spite of appearances.

Agatha Christie

International PMI Poland Chapter Congress organizowa-
ny jest co roku przez polski oddział Project Management 
Institute (PMI). Kongres w założeniach jest platformą 
wymiany doświadczeń dla profesjonalistów oraz okazją do 
podzielenia się praktyczną i niezbędną wiedzą z zakresu 
zarządzania projektami na światowym poziomie. Co roku na 
kongresie swoje prelekcje mają najwyższej klasy specjaliści 
i praktycy. Dotychczas mogliśmy wysłuchać między innymi: 
Toma Mochala – twórcę metodyk i prezesa TenStep Inc., 
Jima Lawlessa, autora bestsellera „Taming Tigers", Avinasha 
Chandarany, założyciela MCI Insitute oraz wielu innych 
profesjonalistów. Na kongresie łączymy wykłady z panelami 
dyskusyjnymi oraz warsztatami, by dać gościom i prelegen-
tom jak najszersze możliwości wymiany opinii i doświad-
czeń.

Podczas 9-tego Kongresu skupimy się na dwóch skrajnie 
odmiennych typach projektów. Z jednej strony mamy pro-
jekty realizowane przy użyciu metod zwinnych, najczęściej 
są to przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii. Agile 
jednak nie równa się zwinność. Wiele organizacji chce być 
Agile, wiele mówi, że jest Agile. Organizacje muszą się 
zmieniać nie po to, żeby być Agile, ale po to, żeby reago-
wać na potrzeby szybko zmieniającego się otoczenia. Dla-
tego też chcielibyśmy wyjść poza ramy Scruma i w nurcie 
zatytułowanym „Beyond Agile” odpowiedzieć na pytania, 
kiedy stosować metody zwinne, czy metody zwinne 

Mission Impossible

24-26 listopada 2014
Warszawa - Hotel Radisson

PMI Poland Chapter Congress
9th International

można połączyć z metodą tradycyjną, jak budować zespół 
samoorganizujący się z ludzi rozproszonych geograficznie, 
jak inspirować siebie i innych, tak żeby obudzić entuzjazm, 
kreatywność i pasję, jak stworzyć przestrzeń do rozwoju?

Projekty zarządzane zwinnie są zwykle bardzo nieprzewidy-
walne oraz rozwijają się niezwykle dynamicznie. Ich budże-
ty i złożoność jest znacząco mniejsza od przedsięwzięć 
finansowych, które są tematem nurtu drugiego: „Mega-
projekty – megawyzwania”. Duże złożone projekty o cha-
rakterze publicznym są całkowicie odmienną rzeczywisto-
ścią, choć nie ulegają zwrotom jak wspomniane projekty 
zwinne zawierają jednak odmienną klasę wyzwań dla nich 
specyficznych. Chcielibyśmy przedstawić sposób realizacji 
projektów globalnych, zarządzanie zależnościami pomiędzy 
projektami oraz mechanizmy funkcjonowania harmonogra-
mów w dużych projektach.

Ścieżka „Megaprojekty – megawyzwania” jest realizowa-
na pod patronatem merytorycznym firmy TenStep Polska, 
a nad „Beyond Agile” czuwa Mateusz Harasymczuk.

Cały program opiniuje Rada Programowa składająca się 
z: Macieja Bodycha, dr Stanisława Gasika, Małgorzaty 
Kusyk i dr Jerzego Stawickiego.

Kongres to nie tylko wiedza, możliwość poznania światowej 
klasy ekspertów, czy zdobycia 16 PDUs, ale przede wszyst-
kim spora dawka inspiracji do dalszego rozwoju. Za udział 
w warsztatach dodatkowo otrzymają Państwo 7 PDUs.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 
congress@pmi.org.pl

Zapraszamy do udziału!

TEM
AT N

UM
ERU



7

PMI PC Congress – PROGRAM
th International9

09:00–17:00

09:00–17:00

09:00–17:00

Mike Gri�ths – „Agile Risk Management for Large Projects”

OCTIGO – „Scrum Droid”

Robert Zyskowski – „Agile Product Owner Foundation”

Dzień 3
26 listopada

NURT MEGA PROJEKTY NURT BEYOND AGILE

Dzień 1
24 listopada

8:00–9:00

10:20–10:40

13:00–14:00

11:40–12:00

15:00–15:20

16:20–17:00

9:00–9:20

17:00–17:30

17:30–21:00

9:20–10:20

10:40–11:40

15:20–16:20

12:00–13:00

14:00–15:00

Rejestracja

Przerwa kawowa

Obiad

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

Otwarcie Kongresu / Wręczenie nagrody Wolonatariusz Roku

Rozstrzygnięcie Konkursu Projekt Roku

Coctail Party – Networking

SESJA 1 | „Światowe wyzwania mega-projektów” – Virginia E. Greiman

SESJA 2 MP | Panel dyskusyjny: Wyzwania megaprojektów
w warunkach polskich

SESJA 5 MP | „LOTOS – Program na 10+”
Grzegorz Hrycyna

SESJA 4 MP | „Sukces pomimo wszystko - jak udało się
zbudować falochron, choć to teoretycznie niewykonalne?”
Urząd Morski w Szczecinie, Andrzej Borowiec

SESJA 2 BA „Agility in business” Arie van Bennekum

SESJA 5 BA „Agile Leadership - Creating An Agile
Environment By Empowering Individuals" Mike Rawlins

SESJA 4 BA „Using Kanban and Lean to support Project
Management practices” Daniel Copleston

SESJA 3 MP | „KGHM – globalne zarządzanie projektami”

KGHM Polska Miedź S.A., Herbert Wirth

SESJA 3 BA „PM transformation journey”
Piotr Malec

10:20–10:40

11:40–12:00

9:00–9:20

9:20–10:20

10:40–11:40

12:00–13:00

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

Prezentacja sponsorów

SESJA 6 | „Taming Today's Complex Projects with Agility” – Mike Gri�ths

13:00–14:00

15:30–15:50

15:50–16:50

16:50–17:30

14:00–14:30

14:30–15:00

15:00–15:30

Obiad

Przerwa kawowa

SESJA 12 | „Leading through a High Performance Culture!” – Eduardo Braun

Zamknięcie Kongresu, loteria

SESJA 9 MP | Case study SESJA 9 BA | Case study

SESJA 10 MP | Case study SESJA 10 BA | Case study

SESJA 11 MP | Case study SESJA 11 BA | Case study

SESJA 7 MP | „Negocjacje, inspiracje, kalkulacje - jak
przekonać społeczność do inwestycji liniowych?”
GAZ-SYSTEM S.A., Rafał Wittmann

SESJA 7 BA | „Transforming Project Management by
implementing a unified Change Framework” John Berghout
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SESJA 8 MP | „Projekty infrastrukturalne – inwestycje
liniowe – jak rozbudować infrastrukturę transportową?”
Polskie Linie Kolejowe S.A., (czekamy na potwierdzenie
prelegenta)

SESJA 8 BA | „Shaking o� the Legacy Mindset”
Alan Gladman
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Megaprojekty – megaważne
– uczące – ciekawe
Marcin Guzik

STREFA PMI, NR 6, WRZESIEŃ 2014, WWW.PMI.ORG.PL

Big DIG - czego nie wie Fred 
Salvucci?

Dla Bostonu nie ma przyszłości. To jeden 
wielki korek. Każdej doby, już za chwilę, 
miasto będzie „stać” 14 godzin! Główną ar-
terią miasta przejeżdża 200.000 samocho-
dów dziennie i liczba ta będzie wciąż rosła. 
W krótkim okresie należy spodziewać się 
odpływu mieszkańców, a na pewno inwe-
storów, którzy po wylądowaniu na lotnisku 
Logana musieliby wiele godzin przedzierać 
się do miasta. A to wszystko dlatego, że gdy 
Boston był projektowany, nikt nie myślał 
o istnieniu motoryzacji.  Przebudowywano je 
w latach pięćdziesiątych XX wieku, na bazie 
planów z lat dwudziestych. Uważano, że 
75.000 samochodów dziennie – to przepu-
stowość dróg, której nigdy nie da się zapeł-
nić. Teraz jednak bostońskie autostrady są 
przepełnione. Szpecą miasto. Nie rozwiązały 
żadnych problemów komunikacyjnych, a ich 
stan techniczny powoli napawa trwogą. 

Jest kwiecień 1987 r. Fred Salvucci, sekretarz 
transportu w stanie Massachusetts, w swoim 
bostońskim biurze wraz z grupą współpra-
cowników otwiera szampana i nalewa go do 
plastikowych kubków. W małym, zawalo-
nym dokumentami Biurze Rozwoju Miasta 

odbywa się skromna uroczystość z okazji 
zdobycia finansowania dla projektu przebu-
dowy Bostonu. Pierwotnie szanse na otrzy-
manie 2,6 miliardów dolarów na finansowa-
nie projektu były duże. Jednak gdy prezydent 
Ronald Reagan zawetował pomysł uznając go 
za zbyt kosztowny, spadły do zera. Na szczę-
ście dla Bostonu upór i pracowitość zespołu 
wzięły górę. Weto przegłosowano i teraz jest 
szampan, kask, ktoś trzyma trzonek łopaty. 
BIG DIG startuje…

Projekt ma na celu wpuszczenie autostrad 
pod Boston. Założenie kluczowe jest takie, 
by żaden dom nie uległ naruszeniu podczas 
prac. Nie ma mowy także o zatrzymaniu lub 
wyłączeniu jakiegokolwiek elementu infra-
struktury, z której korzystają obywatele. Dla 
administracji oraz realizatorów projektu oni 
są ważni. 

Przedsięwzięcie składa się z czterech etapów. 
Najpierw zostanie poprowadzone połącze-
nie lotniska z miastem. Trzeba jednak znaleźć 
sposób, by ominąć port. Ostatecznie zapada 
decyzja, by przejść pod basenem portowym. 
Dalej – kilka kilometrów pod południową czę-
ścią miasta. Ale tam jest historyczny kanał 
Fort Point, który także będzie przekopywany. 
Problem w tym, że tuż pod dnem ulokowano 
dwie najstarsze linie metra, które muszą dzia-

łać. Ich uszkodzenie to śmierć tysięcy ludzi, 
zalanie Bostonu i miliardowe straty. Po złą-
czeniu autostrad z międzystanową I-90, po-
zostają już tylko dwa etapy. Trzeci polega na 
przekopaniu się przez centrum. Problemem 
nie jest wyłącznie to, że trzeba się przebić, nie 
uszkadzając istniejących budynków. Nie jest 
też najgorsze to, co można wykopać podczas 
prac budowlanych. Groźba rozpętania migracji 
milionów szczurów, wody gruntowe – które 
sprawiają, że będzie się w zasadzie kopać 
w wodzie – także nie przerażają tak bardzo 
jak fakt, że trzeba będzie budować w miejscu 
gdzie obecnie istnieje stara autostrada i nie 
można jej zamknąć do ostatniego momen-
tu budowy. W czwartym etapie trzeba będzie 
tylko zbudować najszerszy most świata, po 
którym poprowadzi się dziesięć pasów auto-
strady. I już…

Salvucci wychyla kubek z szampanem, odbie-
ra gratulacje i nie wie, jak wiele problemów 
i wyzwań jeszcze przed nim i jego zespołem… 
Doskonale zdaje sobie sprawę z tego osoba, 
która przy BIG DIG zajmowała się m.in. zarzą-
dzaniem ryzykami. I to właśnie ona – Virginia 
Greiman, otworzy swoim wykładem Kon-
gres PMI w Warszawie 24 listopada 2014!

Virginia obecnie jest nie tylko praktykiem, 
ale profesorem i autorką wielu publikacji, 
m.in. ostatnio wydanej książki „Mega project 
management – lessons on risk and project 
management from the Big Dig”. W swoim 
warszawskim wykładzie wskaże na to, co 
jest kluczowe dla realizacji mega projektów. 
I powie, czego nie wiedział Fred w 1987 r., 
gdy trzymał kubek szampana. 

Kongres PMI 2014 będzie składał się z dwóch 
ważnych nurtów. Jednym z nich będzie prak-
tyczna strona zastosowania metod zwinnych 
w zarządzaniu projektami. Drugim tematem 
wiodącym będzie jego przeciwieństwo – czyli 
realizacja megaprojektów. 

Gdy przygotowujemy program, jako part-
ner merytoryczny Kongresu – słyszę często 
obiekcje typu „Czy my takie projekty w Polsce 
robimy?” oraz „Nie wezmę w tym udziału, 
bo ja u siebie takich projektów nie mam…”. 
Warto na łamach „Strefy PMI” odnieść się do 
tych obaw, gdyż chcę Państwa zapewnić, że 
megaprojekty mogą być uczące i fascynują-
ce. A więc czym są megaprojekty i dlaczego 
warto je analizować?

Każdy ma taki megaprojekt, na jaki 
sobie zasłużył…

Definicji megaprojektów jest wiele. Najpopu-
larniejsza mówi o tym, że ma on kosztować 
więcej niż miliard dolarów. Ma być ważny dla 
społeczeństwa. Ma stwarzać wyzwania tech-
nologiczne, organizacyjne, polityczne, eko-
logiczne – czyli systemowe. Ma być długi. 
Virginia wymienia w swojej książce 25 cech 
tych projektów. Jednak kluczowa konkluzja 
jest taka, że dla każdej społeczności, kraju, 
firmy – coś innego w przedsięwzięciu jest 
mega. Być może to, co w Stanach Zjedno-
czonych jest rutyną – w Polsce będzie me-
gawyzwaniem i odwrotnie. Dlatego przygo-
towując Kongres uznaliśmy, że megaprojekty 
to takie, które inspirują realizatorów do istot-
nego przekroczenia swoich możliwości. Zmu-
szają do pokonania barier, które przez lata 
były nienaruszalne. 

Megaskładniki projektów
Wydaje mi się, że warto rozważyć kilka obsza-
rów, które sprawiają, że projekt jest „mega”. 

Pierwszym z nich jest samo zadanie. Najczę-
ściej wyzwania leżą w sferze technologii lub 
integracji systemów. Ta pierwsza jest oczy-
wista. Budowa warszawskiego metra, sta-
dionu czy gazoportu same w sobie są trudne, 
jako przedsięwzięcia inżynierskie. Wierzę, że 
wielu Czytelników powie, że przecież miasta 
od dziesiątek lat budują metra i stadiony. A na 
świecie jest koło setki terminali LNG. Jednak 
dla nas – Polaków – to nowość. Polscy in-
żynierowie nie są kształceni do rozwiązywa-
nia takich problemów, jak powstające pod-
czas wymienionych projektów. A przynajmniej 
nie jest to rutynowe i typowe zadanie nasze-
go inżyniera.  Druga sprawa – obok technolo-
gii – jest jednak znacznie ciekawsza. Stadion 
– to nie tylko budowla. To system projekto-
wania i organizacji imprez masowych. Jeśli 
nie będzie on przemyślany w ten sposób – 
będzie porażką. Stadion musi się opłacić. Musi 
być tam więc coś przyciągającego widzów 

i sponsorów. Czy umiemy ich przyciągnąć? 
Dalej, zachęceni odwiedzający czy uczestnicy 
imprez muszą mieć infrastrukturę transpor-
tową. Muszą móc szybko wejść, wyjść i od-
jechać ze stadionu. Ci zaś, którzy chcą jesz-
cze pokontemplować przeżyte wydarzenie 
powinni mieć taką możliwość – w lokalach, 
parkach etc. A zatem projekt stadion – to 
nie tylko budowla. To integracja wielu syste-
mów – komunikacyjnego, zapewnienia bez-
pieczeństwa, transportowego, itd.  

Drugą ważną kwestią, która stanowi wyzwa-
nie są kompetencje realizatorów projek-
tów. O ile kwestie techniczne i technologicz-
ne są trudne – choć do opanowania, to kwe-
stie systemowe i zarządcze – to nasza słaba 
strona. Wielokrotnie prasa donosi o opóźnie-
niach ważnych projektów. Podobnie prze-
kroczenia budżetów są normą. Moim zda-
niem, największym wrogiem polskich mega-
projektów jest wiara w „tradycyjne” zarzą-
dzanie, które jeden z naszych Klientów na-
zywał „polską szkołą zarządzania zdroworoz-
sądkowego”. Postulatem tej szkoły są tezy, 
że co jak co – ale potomkowie Kościuszki, 
Ordona i Chopina – organizowanie akcji mają 
we krwi. Tworzenie harmonogramów, korzy-
stanie z procedur lub standardów zarząd-
czych – to zbytnia biurokracja i strata czasu. 
Tu zaczyna się błędne koło. Brak kompetencji 
zarządzania projektami powoduje brak wiary 
w skuteczność narzędzi projektowych. To 
z kolei sprawia, że nie korzysta się z nich lub 
robi się tylko to, czego niezrobienie jest ewi-
dentne, widoczne i może obciążyć w przy-
szłości. To z kolei sprawia, że projekty gorzej 
wychodzą. I doprowadza to do udowodnienia 
wniosku, że zarządzanie projektami po prostu 
nie ma sensu. Wnioskujący przy okazji nie 
czują, że to dzięki ich wybiórczemu stosowa-
niu metod, czy ich ignorowaniu, zarządzanie 
projektami nie funkcjonuje, a projekty są nie-
skuteczne.

Megaprojekty wymagają od organizatora pod-
niesienia poziomu kompetencji i sprawno-
ści. Niestety, nie wystarczy już organizacja 
szkolenia czy certyfikacja kierownika projek-
tu. Cała organizacja musi być gotowa np. 
do szybkiego decydowania, do podejmowania 
ryzyka, do brania odpowiedzialności za działa-
nia i ich skutki. To trzecia sfera, o jaką należy 
zadbać. 

Wiele polskich instytucji, uczelni i urzędów 
cierpi na pewną chorobę: projekty w nich 
rodzą olbrzymią sprzeczność. Albo przestrze-
gamy procedur, które sprawiają, że każda de-
cyzja musi być zatwierdzona przez Dyrekto-
ra Urzędu lub Ministra – czyli jest podejmo-
wana wolno, albo działamy szybko i spraw-
nie, i narażamy się na opresje ze strony orga-
nów nadzorczych i kontrolujących (szczegól-
nie jeśli coś pójdzie źle). Zatem wyzwaniem 
staje się organizacyjne przygotowanie reali-
zatora projektu na to, co będzie go czekać, 
gdy dostanie finansowanie, termin i będzie 
się oczekiwać od niego rezultatu. 

I tu dochodzimy do czwartej sfery – otocze-
nia zewnętrznego. Państwo Polskie i jego 
przygotowanie do realizowania projektów 
dużej (i małej) skali. Moim zdaniem, jeste-
śmy skrajnie nieprzygotowani. Nasze roz-
wiązania prawne (np. Prawo Zamówień Pu-
blicznych) są tak budowane, by przeszko-
dzić w robieniu projektów. Paradoks tkwi 
w tym, że wiele z tych prawnych i organiza-
cyjnych konstrukcji – jest rodzimej produk-
cji. Nikt nas nie zmuszał, by aż tak skom-
plikować sobie życie. Jednak są przykłady, 
gdzie pomimo zawikłanego prawa, obron-
nej postawy urzędników – instytucje i firmy 
radzą sobie doskonale z projektami.  

Dlaczego warto przyglądać się 
megaprojektom na Kongresie PMI?

Wymienione powyżej czynniki dla jednych 
mogą być zaskoczeniem a dla innych co-
dziennością. W czasie Kongresu zbadamy 
jak polskie firmy i organizacje radzą sobie 
z megawyzwaniami. Poznamy menedżerów, 
którzy codziennie musieli lub muszą podej-
mować wyzwania techniczne, prawne, or-
ganizacyjne i polityczne. Jeśli robimy inne 
projekty niż mega – spotkanie tych ludzi 
będzie kopalnią wiedzy i inspiracji. Jeśli je-
steśmy mega project managerami – wymie-
nimy się doświadczeniami. Będę ogromnie 
rad mogąc z Państwem o tym dyskutować 
podczas obrad i sesji Kongresu. Zachęcam 
więc do udziału w tym przedsięwzięciu oraz 
do poznania zagadki Big Dig.

Marcin Guzik
Wiceprezes Tenstep Polska 
Autor pmblog.pl – trochę inaczej 
o zarządzaniu
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Big DIG - czego nie wie Fred 
Salvucci?

Dla Bostonu nie ma przyszłości. To jeden 
wielki korek. Każdej doby, już za chwilę, 
miasto będzie „stać” 14 godzin! Główną ar-
terią miasta przejeżdża 200.000 samocho-
dów dziennie i liczba ta będzie wciąż rosła. 
W krótkim okresie należy spodziewać się 
odpływu mieszkańców, a na pewno inwe-
storów, którzy po wylądowaniu na lotnisku 
Logana musieliby wiele godzin przedzierać 
się do miasta. A to wszystko dlatego, że gdy 
Boston był projektowany, nikt nie myślał 
o istnieniu motoryzacji.  Przebudowywano je 
w latach pięćdziesiątych XX wieku, na bazie 
planów z lat dwudziestych. Uważano, że 
75.000 samochodów dziennie – to przepu-
stowość dróg, której nigdy nie da się zapeł-
nić. Teraz jednak bostońskie autostrady są 
przepełnione. Szpecą miasto. Nie rozwiązały 
żadnych problemów komunikacyjnych, a ich 
stan techniczny powoli napawa trwogą. 

Jest kwiecień 1987 r. Fred Salvucci, sekretarz 
transportu w stanie Massachusetts, w swoim 
bostońskim biurze wraz z grupą współpra-
cowników otwiera szampana i nalewa go do 
plastikowych kubków. W małym, zawalo-
nym dokumentami Biurze Rozwoju Miasta 

odbywa się skromna uroczystość z okazji 
zdobycia finansowania dla projektu przebu-
dowy Bostonu. Pierwotnie szanse na otrzy-
manie 2,6 miliardów dolarów na finansowa-
nie projektu były duże. Jednak gdy prezydent 
Ronald Reagan zawetował pomysł uznając go 
za zbyt kosztowny, spadły do zera. Na szczę-
ście dla Bostonu upór i pracowitość zespołu 
wzięły górę. Weto przegłosowano i teraz jest 
szampan, kask, ktoś trzyma trzonek łopaty. 
BIG DIG startuje…

Projekt ma na celu wpuszczenie autostrad 
pod Boston. Założenie kluczowe jest takie, 
by żaden dom nie uległ naruszeniu podczas 
prac. Nie ma mowy także o zatrzymaniu lub 
wyłączeniu jakiegokolwiek elementu infra-
struktury, z której korzystają obywatele. Dla 
administracji oraz realizatorów projektu oni 
są ważni. 

Przedsięwzięcie składa się z czterech etapów. 
Najpierw zostanie poprowadzone połącze-
nie lotniska z miastem. Trzeba jednak znaleźć 
sposób, by ominąć port. Ostatecznie zapada 
decyzja, by przejść pod basenem portowym. 
Dalej – kilka kilometrów pod południową czę-
ścią miasta. Ale tam jest historyczny kanał 
Fort Point, który także będzie przekopywany. 
Problem w tym, że tuż pod dnem ulokowano 
dwie najstarsze linie metra, które muszą dzia-

łać. Ich uszkodzenie to śmierć tysięcy ludzi, 
zalanie Bostonu i miliardowe straty. Po złą-
czeniu autostrad z międzystanową I-90, po-
zostają już tylko dwa etapy. Trzeci polega na 
przekopaniu się przez centrum. Problemem 
nie jest wyłącznie to, że trzeba się przebić, nie 
uszkadzając istniejących budynków. Nie jest 
też najgorsze to, co można wykopać podczas 
prac budowlanych. Groźba rozpętania migracji 
milionów szczurów, wody gruntowe – które 
sprawiają, że będzie się w zasadzie kopać 
w wodzie – także nie przerażają tak bardzo 
jak fakt, że trzeba będzie budować w miejscu 
gdzie obecnie istnieje stara autostrada i nie 
można jej zamknąć do ostatniego momen-
tu budowy. W czwartym etapie trzeba będzie 
tylko zbudować najszerszy most świata, po 
którym poprowadzi się dziesięć pasów auto-
strady. I już…

Salvucci wychyla kubek z szampanem, odbie-
ra gratulacje i nie wie, jak wiele problemów 
i wyzwań jeszcze przed nim i jego zespołem… 
Doskonale zdaje sobie sprawę z tego osoba, 
która przy BIG DIG zajmowała się m.in. zarzą-
dzaniem ryzykami. I to właśnie ona – Virginia 
Greiman, otworzy swoim wykładem Kon-
gres PMI w Warszawie 24 listopada 2014!

Virginia obecnie jest nie tylko praktykiem, 
ale profesorem i autorką wielu publikacji, 
m.in. ostatnio wydanej książki „Mega project 
management – lessons on risk and project 
management from the Big Dig”. W swoim 
warszawskim wykładzie wskaże na to, co 
jest kluczowe dla realizacji mega projektów. 
I powie, czego nie wiedział Fred w 1987 r., 
gdy trzymał kubek szampana. 

Kongres PMI 2014 będzie składał się z dwóch 
ważnych nurtów. Jednym z nich będzie prak-
tyczna strona zastosowania metod zwinnych 
w zarządzaniu projektami. Drugim tematem 
wiodącym będzie jego przeciwieństwo – czyli 
realizacja megaprojektów. 

Gdy przygotowujemy program, jako part-
ner merytoryczny Kongresu – słyszę często 
obiekcje typu „Czy my takie projekty w Polsce 
robimy?” oraz „Nie wezmę w tym udziału, 
bo ja u siebie takich projektów nie mam…”. 
Warto na łamach „Strefy PMI” odnieść się do 
tych obaw, gdyż chcę Państwa zapewnić, że 
megaprojekty mogą być uczące i fascynują-
ce. A więc czym są megaprojekty i dlaczego 
warto je analizować?

Każdy ma taki megaprojekt, na jaki 
sobie zasłużył…

Definicji megaprojektów jest wiele. Najpopu-
larniejsza mówi o tym, że ma on kosztować 
więcej niż miliard dolarów. Ma być ważny dla 
społeczeństwa. Ma stwarzać wyzwania tech-
nologiczne, organizacyjne, polityczne, eko-
logiczne – czyli systemowe. Ma być długi. 
Virginia wymienia w swojej książce 25 cech 
tych projektów. Jednak kluczowa konkluzja 
jest taka, że dla każdej społeczności, kraju, 
firmy – coś innego w przedsięwzięciu jest 
mega. Być może to, co w Stanach Zjedno-
czonych jest rutyną – w Polsce będzie me-
gawyzwaniem i odwrotnie. Dlatego przygo-
towując Kongres uznaliśmy, że megaprojekty 
to takie, które inspirują realizatorów do istot-
nego przekroczenia swoich możliwości. Zmu-
szają do pokonania barier, które przez lata 
były nienaruszalne. 

Megaskładniki projektów
Wydaje mi się, że warto rozważyć kilka obsza-
rów, które sprawiają, że projekt jest „mega”. 

Pierwszym z nich jest samo zadanie. Najczę-
ściej wyzwania leżą w sferze technologii lub 
integracji systemów. Ta pierwsza jest oczy-
wista. Budowa warszawskiego metra, sta-
dionu czy gazoportu same w sobie są trudne, 
jako przedsięwzięcia inżynierskie. Wierzę, że 
wielu Czytelników powie, że przecież miasta 
od dziesiątek lat budują metra i stadiony. A na 
świecie jest koło setki terminali LNG. Jednak 
dla nas – Polaków – to nowość. Polscy in-
żynierowie nie są kształceni do rozwiązywa-
nia takich problemów, jak powstające pod-
czas wymienionych projektów. A przynajmniej 
nie jest to rutynowe i typowe zadanie nasze-
go inżyniera.  Druga sprawa – obok technolo-
gii – jest jednak znacznie ciekawsza. Stadion 
– to nie tylko budowla. To system projekto-
wania i organizacji imprez masowych. Jeśli 
nie będzie on przemyślany w ten sposób – 
będzie porażką. Stadion musi się opłacić. Musi 
być tam więc coś przyciągającego widzów 

i sponsorów. Czy umiemy ich przyciągnąć? 
Dalej, zachęceni odwiedzający czy uczestnicy 
imprez muszą mieć infrastrukturę transpor-
tową. Muszą móc szybko wejść, wyjść i od-
jechać ze stadionu. Ci zaś, którzy chcą jesz-
cze pokontemplować przeżyte wydarzenie 
powinni mieć taką możliwość – w lokalach, 
parkach etc. A zatem projekt stadion – to 
nie tylko budowla. To integracja wielu syste-
mów – komunikacyjnego, zapewnienia bez-
pieczeństwa, transportowego, itd.  

Drugą ważną kwestią, która stanowi wyzwa-
nie są kompetencje realizatorów projek-
tów. O ile kwestie techniczne i technologicz-
ne są trudne – choć do opanowania, to kwe-
stie systemowe i zarządcze – to nasza słaba 
strona. Wielokrotnie prasa donosi o opóźnie-
niach ważnych projektów. Podobnie prze-
kroczenia budżetów są normą. Moim zda-
niem, największym wrogiem polskich mega-
projektów jest wiara w „tradycyjne” zarzą-
dzanie, które jeden z naszych Klientów na-
zywał „polską szkołą zarządzania zdroworoz-
sądkowego”. Postulatem tej szkoły są tezy, 
że co jak co – ale potomkowie Kościuszki, 
Ordona i Chopina – organizowanie akcji mają 
we krwi. Tworzenie harmonogramów, korzy-
stanie z procedur lub standardów zarząd-
czych – to zbytnia biurokracja i strata czasu. 
Tu zaczyna się błędne koło. Brak kompetencji 
zarządzania projektami powoduje brak wiary 
w skuteczność narzędzi projektowych. To 
z kolei sprawia, że nie korzysta się z nich lub 
robi się tylko to, czego niezrobienie jest ewi-
dentne, widoczne i może obciążyć w przy-
szłości. To z kolei sprawia, że projekty gorzej 
wychodzą. I doprowadza to do udowodnienia 
wniosku, że zarządzanie projektami po prostu 
nie ma sensu. Wnioskujący przy okazji nie 
czują, że to dzięki ich wybiórczemu stosowa-
niu metod, czy ich ignorowaniu, zarządzanie 
projektami nie funkcjonuje, a projekty są nie-
skuteczne.

Megaprojekty wymagają od organizatora pod-
niesienia poziomu kompetencji i sprawno-
ści. Niestety, nie wystarczy już organizacja 
szkolenia czy certyfikacja kierownika projek-
tu. Cała organizacja musi być gotowa np. 
do szybkiego decydowania, do podejmowania 
ryzyka, do brania odpowiedzialności za działa-
nia i ich skutki. To trzecia sfera, o jaką należy 
zadbać. 

Wiele polskich instytucji, uczelni i urzędów 
cierpi na pewną chorobę: projekty w nich 
rodzą olbrzymią sprzeczność. Albo przestrze-
gamy procedur, które sprawiają, że każda de-
cyzja musi być zatwierdzona przez Dyrekto-
ra Urzędu lub Ministra – czyli jest podejmo-
wana wolno, albo działamy szybko i spraw-
nie, i narażamy się na opresje ze strony orga-
nów nadzorczych i kontrolujących (szczegól-
nie jeśli coś pójdzie źle). Zatem wyzwaniem 
staje się organizacyjne przygotowanie reali-
zatora projektu na to, co będzie go czekać, 
gdy dostanie finansowanie, termin i będzie 
się oczekiwać od niego rezultatu. 

I tu dochodzimy do czwartej sfery – otocze-
nia zewnętrznego. Państwo Polskie i jego 
przygotowanie do realizowania projektów 
dużej (i małej) skali. Moim zdaniem, jeste-
śmy skrajnie nieprzygotowani. Nasze roz-
wiązania prawne (np. Prawo Zamówień Pu-
blicznych) są tak budowane, by przeszko-
dzić w robieniu projektów. Paradoks tkwi 
w tym, że wiele z tych prawnych i organiza-
cyjnych konstrukcji – jest rodzimej produk-
cji. Nikt nas nie zmuszał, by aż tak skom-
plikować sobie życie. Jednak są przykłady, 
gdzie pomimo zawikłanego prawa, obron-
nej postawy urzędników – instytucje i firmy 
radzą sobie doskonale z projektami.  

Dlaczego warto przyglądać się 
megaprojektom na Kongresie PMI?

Wymienione powyżej czynniki dla jednych 
mogą być zaskoczeniem a dla innych co-
dziennością. W czasie Kongresu zbadamy 
jak polskie firmy i organizacje radzą sobie 
z megawyzwaniami. Poznamy menedżerów, 
którzy codziennie musieli lub muszą podej-
mować wyzwania techniczne, prawne, or-
ganizacyjne i polityczne. Jeśli robimy inne 
projekty niż mega – spotkanie tych ludzi 
będzie kopalnią wiedzy i inspiracji. Jeśli je-
steśmy mega project managerami – wymie-
nimy się doświadczeniami. Będę ogromnie 
rad mogąc z Państwem o tym dyskutować 
podczas obrad i sesji Kongresu. Zachęcam 
więc do udziału w tym przedsięwzięciu oraz 
do poznania zagadki Big Dig.

Marcin Guzik
Wiceprezes Tenstep Polska 
Autor pmblog.pl – trochę inaczej 
o zarządzaniu

Partner TenStep Polska, w Globalnej 
Sieci TenStep odpowiada za rozwój 
narzędzi wdrożeniowych TenStep 
i szkolenie trenerów

Praktyk, trener i doradca w zakresie 
wdrożeń zarządzania projektami, mega 
projektami, portfelami projektów, 
wprowadzania zmiany organizacyjnej 
związanej z zarządzaniem projektami 
– realizował kilkadziesiąt wdrożeń 
w Polsce i za granicą. Posiada doświad-
czenia pracy z zarządami wielu polskich 
i międzynarodowych firm. Jego narzędzia 
wspierające wdrożenia biur projektów, 
m.in. związanych ze zmianą kultury 
organizacyjnej, są wykorzystywane 
powszechnie w wielu krajach.

Więcej na tenstep.pl

Marcin
Guzik
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PMO - ciągły rozwój organizacji
Z Karoliną Mitraszewską, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami
w Provident S.A. rozmawia Maciej Bodych

STREFA PMI, NR 6, WRZESIEŃ 2014, WWW.PMI.ORG.PL

Podczas Konferencji Portfolio 
Experience 2014 rozdane 
zostały nagrody PMO Award. 
Biuro Zarządzania Projektami 
z firmy Provident S.A. otrzy-
mało nagrodę za najbardziej 
dojrzałe PMO. Podczas cere-
monii rozdania nagród 
w hotelu Bristol, wyróżnienie 
to zostało odebrane przez 
Karolinę Mitraszewską, Dyrek-
tora Biura Zarządzania Projek-
tami. Poprosiliśmy p. Karolinę 
o krótki wywiad podsumowu-
jący jej doświadczenia 
z wdrażania PMO oraz z udzia-
łu w Konkursie.

Dlaczego Pani zdecydowała się 
startować w konkursie PMO Award?

Przyznam, że zależało mi przede wszystkim 
na udziale w konferencji Portfolio Experien-
ce. Często staram się wychodzić na rynek, 
szkolić, być szkolonym, brać udział w konfe-
rencjach. Inaczej łatwo zamknąć się w rze-

czywistości jednej firmy i być przekonanym, 
że wszystko u mnie działa jak najlepiej. Kon-
ferencja Portfolio Experience oferowała inte-
resujący program i możliwość dzielenia się 
doświadczeniem. 

O konkursie dowiedzieliśmy się przy okazji 
rejestracji na konferencję. Wraz z zespołem 
zdecydowaliśmy, że jest to okazja odniesie-
nia naszych doświadczeń do praktyk innych 
firm. Zachęcił nas także skład jury złożonego 
z ekspertów.  

I bardzo prozaiczny powód: rzetelny formu-
larz zgłoszeniowy – który pozwalał krótko 
i konkretnie zilustrować podejście, które sto-
sujemy. Doceniając zalety tego materiału 
posłużył on nam, by w sposób usystematy-
zowany podzielić się wiedzą z innymi rynka-
mi w ramach Grupy Kapitałowej Internatio-
nal Personal Finance, do której należymy. 
Jako firma międzynarodowa robimy to nie-
ustannie, ale także nieustannie każdy rynek 
doskonali własne procesy. 

Czy może Pani opisać w skrócie Wasze 
PMO? Jakie usługi realizujecie 
w organizacji?

Zacznę z wysokiego C, ale zawsze patrzy-
łam na PMO jak na zespół ludzi, a nie kata-
log usług. Sądzę, że o sukcesie PMO i o tym, 
jakie korzyści może ono generować dla orga-
nizacji decydują konkretni ludzie, ich wiedza, 
doświadczenie, a przede wszystkim posta-
wa i kompetencje, a zwłaszcza zdolność do 
współpracy z innymi i dobrej komunikacji. To 
niestety komplikuje „powtarzalność” dobre-
go PMO. Zwłaszcza, że w dobrym zespole 
równie ważne są pierwsze, jak i drugie skrzyp-
ce, a zbudowanie orkiestry, która zagra udany 
koncert trwa.

Usługi świadczone przez mój zespół są 
typowe. To przede wszystkim: zarządzanie 
portfelem zmian (priorytetyzacja, kategory-
zacja, wybór projektów strategicznych), za-
rządzanie kluczowymi projektami i progra-
mami, dzielenie się wiedzą i budowanie kul-
tury projektowej w organizacji. Odpowiada-
my także za proces planowania strategicz-
nego.

Co Pani uważa za największe osiągnięcia 
PMO w Provident?

Osiągnięcia PMO muszą przekładać się na 
osiągnięcia całego biznesu. Jesteśmy blisko 
biznesu, współtworzymy strategię tej orga-
nizacji i mamy wpływ na wyniki, które osiąga. 
Provident jest w Polsce liderem rynku po-
życzek gotówkowych i nieustannie się roz-
wija, wprowadza nowe produkty, pozysku-
je nowych klientów, wchodzimy na nowe 

rynki – widzimy w tym procesie również swój 
udział.

Co może Pani poradzić innym 
organizacjom jako wnioski z doświadczeń 
z wdrażania i rozwoju PMO?

Wdrożenie PMO w organizacji nie jest punk-
tem w czasie. Trzeba nastawić się, że będzie 
to proces. Uważam, że bardziej optymalny 
jest organiczny wzrost PMO niż wystartowa-
nie z „-nasto” – osobowym zespołem i szero-
kim wachlarzem usług. PMO powinno się 
rozwijać wraz ze wzrostem wiedzy w organi-
zacji o tym, jak projekty mogą być dźwignią 
wzrostu. Takie sprzężenie zwrotne procentu-
je. Trzeba zacząć od uporządkowania wiedzy 
i zasobów, które już są w organizacji. Ułoże-
nie tego co jest często wywołuje pozytywny 
efekt synergii i tworzy wartość dodaną, nie 
wprowadzając od razu gwałtownej rewolucji.

Jednym z obszarów, który bardzo wysoko 
oceniła Rada Programowa Konkursu był 
udział PMO w procesie planowania 
strategicznego. Czy może Pani 
przedstawić jak wspieracie organizację 
w tym zakresie i w jaki sposób udało się 
przekonać firmę, że warto zaangażować 
w ten proces PMO?

Optymalne zarządzanie portfelem zmian 
– w tym priorytetyzacja projektów – wyma-
gało od nas dobrej znajomości strategii firmy. 

W organizacji powszechne było przekona-
nie, że konieczne jest spójne podejście do 
priorytetyzacji projektów, okresowej oceny 
postępów w realizacji celów strategicz-
nych firmy oraz monitorowania korzyści do-
starczanych przez zmianę. Nie musieliśmy 
więc budować świadomości w tym zakresie. 
Z racji, że wszystkie 3 z powyższych dzia-
łań istotnie angażują PMO, naturalnie we-

szliśmy w rolę właściciela procesu plano-
wania strategicznego. Dostrzegliśmy w tym 
szansę na rozwój naszej roli i kompetencji. 
Oczywiście w proces angażujemy wszystkie 
jednostki organizacyjne, a szczególnie blisko 
współpracujemy z Departamentem Kontro-
lingu i Planowania oraz Badań i Analiz.

Jak nagroda została przyjęta 
w organizacji?

Mamy mocne procesy, które są docenia-
ne przez rynek, a project management jest 
jednym z nich. Ale również mieliśmy w firmie 
świadomość, że w konkursie biorą udział 
najlepsi z najlepszych i o nagrodę nie będzie 
łatwo. Dla mnie niezwykle cenne były gra-
tulacje i podziękowania, które mój zespół 
otrzymał od osób, z którymi na co dzień pra-
cujemy. Docenienie na pewno daje siłę, by 
szukać jeszcze lepszych rozwiązań i znajdo-
wać pasję w codziennej pracy.

Co dalej, czy dojrzałe PMO może się 
jeszcze rozwijać?

Dojrzałość to stan względny. Wielu dojrza-
łych ludzi wciąż czuje się młodo i uważa, że 
wszystko jeszcze przed nimi. To samo mogę 

powiedzieć o moim PMO. To co sprawdzało 
się wczoraj, niekoniecznie sprawdzi się dzi-
siaj i jutro. To co doprowadziło nas do do-
brych wyników dzisiaj nie musi doprowadzić 
nas do dobrych wyników jutro. Mamy mnó-
stwo pracy nad doskonaleniem naszych pro-
cesów, by codziennie były adekwatne do 
misji i wizji naszej firmy oraz potrzeb naszego 
klienta. 

Czy poleci Pani udział innym firmom 
w konkursie?

Polecam wychodzenie na rynek, poznawanie 
praktyk innych organizacji i podważanie 
status quo u siebie. Zadawanie pytań co do 
optymalnego kształtu i skuteczności wła-
snych procesów jest ciągle koniecznie i nie 
można osiadać na laurach. Udział w konkur-
sie jest do tego świetną okazją. Przy codzien-
nym dużym tempie pracy menedżera, trzeba 
znaleźć czas na benchmark.

Wywiad przeprowadził Maciej Bodych.

Zdjęcia do wywiadu: WHITECOM Project 
Experience, Piotr Denis
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Podczas Konferencji Portfolio 
Experience 2014 rozdane 
zostały nagrody PMO Award. 
Biuro Zarządzania Projektami 
z firmy Provident S.A. otrzy-
mało nagrodę za najbardziej 
dojrzałe PMO. Podczas cere-
monii rozdania nagród 
w hotelu Bristol, wyróżnienie 
to zostało odebrane przez 
Karolinę Mitraszewską, Dyrek-
tora Biura Zarządzania Projek-
tami. Poprosiliśmy p. Karolinę 
o krótki wywiad podsumowu-
jący jej doświadczenia 
z wdrażania PMO oraz z udzia-
łu w Konkursie.

Dlaczego Pani zdecydowała się 
startować w konkursie PMO Award?

Przyznam, że zależało mi przede wszystkim 
na udziale w konferencji Portfolio Experien-
ce. Często staram się wychodzić na rynek, 
szkolić, być szkolonym, brać udział w konfe-
rencjach. Inaczej łatwo zamknąć się w rze-

czywistości jednej firmy i być przekonanym, 
że wszystko u mnie działa jak najlepiej. Kon-
ferencja Portfolio Experience oferowała inte-
resujący program i możliwość dzielenia się 
doświadczeniem. 

O konkursie dowiedzieliśmy się przy okazji 
rejestracji na konferencję. Wraz z zespołem 
zdecydowaliśmy, że jest to okazja odniesie-
nia naszych doświadczeń do praktyk innych 
firm. Zachęcił nas także skład jury złożonego 
z ekspertów.  

I bardzo prozaiczny powód: rzetelny formu-
larz zgłoszeniowy – który pozwalał krótko 
i konkretnie zilustrować podejście, które sto-
sujemy. Doceniając zalety tego materiału 
posłużył on nam, by w sposób usystematy-
zowany podzielić się wiedzą z innymi rynka-
mi w ramach Grupy Kapitałowej Internatio-
nal Personal Finance, do której należymy. 
Jako firma międzynarodowa robimy to nie-
ustannie, ale także nieustannie każdy rynek 
doskonali własne procesy. 

Czy może Pani opisać w skrócie Wasze 
PMO? Jakie usługi realizujecie 
w organizacji?

Zacznę z wysokiego C, ale zawsze patrzy-
łam na PMO jak na zespół ludzi, a nie kata-
log usług. Sądzę, że o sukcesie PMO i o tym, 
jakie korzyści może ono generować dla orga-
nizacji decydują konkretni ludzie, ich wiedza, 
doświadczenie, a przede wszystkim posta-
wa i kompetencje, a zwłaszcza zdolność do 
współpracy z innymi i dobrej komunikacji. To 
niestety komplikuje „powtarzalność” dobre-
go PMO. Zwłaszcza, że w dobrym zespole 
równie ważne są pierwsze, jak i drugie skrzyp-
ce, a zbudowanie orkiestry, która zagra udany 
koncert trwa.

Usługi świadczone przez mój zespół są 
typowe. To przede wszystkim: zarządzanie 
portfelem zmian (priorytetyzacja, kategory-
zacja, wybór projektów strategicznych), za-
rządzanie kluczowymi projektami i progra-
mami, dzielenie się wiedzą i budowanie kul-
tury projektowej w organizacji. Odpowiada-
my także za proces planowania strategicz-
nego.

Co Pani uważa za największe osiągnięcia 
PMO w Provident?

Osiągnięcia PMO muszą przekładać się na 
osiągnięcia całego biznesu. Jesteśmy blisko 
biznesu, współtworzymy strategię tej orga-
nizacji i mamy wpływ na wyniki, które osiąga. 
Provident jest w Polsce liderem rynku po-
życzek gotówkowych i nieustannie się roz-
wija, wprowadza nowe produkty, pozysku-
je nowych klientów, wchodzimy na nowe 

rynki – widzimy w tym procesie również swój 
udział.

Co może Pani poradzić innym 
organizacjom jako wnioski z doświadczeń 
z wdrażania i rozwoju PMO?

Wdrożenie PMO w organizacji nie jest punk-
tem w czasie. Trzeba nastawić się, że będzie 
to proces. Uważam, że bardziej optymalny 
jest organiczny wzrost PMO niż wystartowa-
nie z „-nasto” – osobowym zespołem i szero-
kim wachlarzem usług. PMO powinno się 
rozwijać wraz ze wzrostem wiedzy w organi-
zacji o tym, jak projekty mogą być dźwignią 
wzrostu. Takie sprzężenie zwrotne procentu-
je. Trzeba zacząć od uporządkowania wiedzy 
i zasobów, które już są w organizacji. Ułoże-
nie tego co jest często wywołuje pozytywny 
efekt synergii i tworzy wartość dodaną, nie 
wprowadzając od razu gwałtownej rewolucji.

Jednym z obszarów, który bardzo wysoko 
oceniła Rada Programowa Konkursu był 
udział PMO w procesie planowania 
strategicznego. Czy może Pani 
przedstawić jak wspieracie organizację 
w tym zakresie i w jaki sposób udało się 
przekonać firmę, że warto zaangażować 
w ten proces PMO?

Optymalne zarządzanie portfelem zmian 
– w tym priorytetyzacja projektów – wyma-
gało od nas dobrej znajomości strategii firmy. 

W organizacji powszechne było przekona-
nie, że konieczne jest spójne podejście do 
priorytetyzacji projektów, okresowej oceny 
postępów w realizacji celów strategicz-
nych firmy oraz monitorowania korzyści do-
starczanych przez zmianę. Nie musieliśmy 
więc budować świadomości w tym zakresie. 
Z racji, że wszystkie 3 z powyższych dzia-
łań istotnie angażują PMO, naturalnie we-

szliśmy w rolę właściciela procesu plano-
wania strategicznego. Dostrzegliśmy w tym 
szansę na rozwój naszej roli i kompetencji. 
Oczywiście w proces angażujemy wszystkie 
jednostki organizacyjne, a szczególnie blisko 
współpracujemy z Departamentem Kontro-
lingu i Planowania oraz Badań i Analiz.

Jak nagroda została przyjęta 
w organizacji?

Mamy mocne procesy, które są docenia-
ne przez rynek, a project management jest 
jednym z nich. Ale również mieliśmy w firmie 
świadomość, że w konkursie biorą udział 
najlepsi z najlepszych i o nagrodę nie będzie 
łatwo. Dla mnie niezwykle cenne były gra-
tulacje i podziękowania, które mój zespół 
otrzymał od osób, z którymi na co dzień pra-
cujemy. Docenienie na pewno daje siłę, by 
szukać jeszcze lepszych rozwiązań i znajdo-
wać pasję w codziennej pracy.

Co dalej, czy dojrzałe PMO może się 
jeszcze rozwijać?

Dojrzałość to stan względny. Wielu dojrza-
łych ludzi wciąż czuje się młodo i uważa, że 
wszystko jeszcze przed nimi. To samo mogę 

powiedzieć o moim PMO. To co sprawdzało 
się wczoraj, niekoniecznie sprawdzi się dzi-
siaj i jutro. To co doprowadziło nas do do-
brych wyników dzisiaj nie musi doprowadzić 
nas do dobrych wyników jutro. Mamy mnó-
stwo pracy nad doskonaleniem naszych pro-
cesów, by codziennie były adekwatne do 
misji i wizji naszej firmy oraz potrzeb naszego 
klienta. 

Czy poleci Pani udział innym firmom 
w konkursie?

Polecam wychodzenie na rynek, poznawanie 
praktyk innych organizacji i podważanie 
status quo u siebie. Zadawanie pytań co do 
optymalnego kształtu i skuteczności wła-
snych procesów jest ciągle koniecznie i nie 
można osiadać na laurach. Udział w konkur-
sie jest do tego świetną okazją. Przy codzien-
nym dużym tempie pracy menedżera, trzeba 
znaleźć czas na benchmark.

Wywiad przeprowadził Maciej Bodych.

Zdjęcia do wywiadu: WHITECOM Project 
Experience, Piotr Denis

Dr Karolina Mitraszewska
Dyrektor Departamentu Administracji, 
Provident Polska S.A.

Karolina Mitraszewska jest absolwentką 
Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach 
Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Go-
spodarcze oraz Zarządzanie i Marketing. 
Ukończyła także Studia Europejskie 
w Szkole Głównej Handlowej oraz na 
Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 2008 
roku jest doktorem nauk ekonomicznych 
Szkoły Głównej Handlowej. Jej rozprawa 
doktorska dotyczyła zagadnień z zakresu 
nadzoru korporacyjnego.

Karolina od 2008 roku pracuje 
w Provident Polska, firmie należącej do 
międzynarodowej grupy finansowej 
– International Personal Finance 
– notowanej na Londyńskiej oraz 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Warto-
ściowych. Od lipca 2014 roku kieruje 
Departamentem odpowiedzialnym za 
procesy back o�ce. Wcześniej odpowia-
dała za kluczowe dla firmy projekty 
i kierowała Biurem Zarządzania Projektami 
w Provident Polska.

W latach 2000 – 2008 Karolina praco-
wała w firmach Artur Andersen oraz Ernst 
& Young, gdzie odpowiadała za projekty 
audytowe, doradztwa biznesowego, fuzje 
i przejęcia. Karolina Mitraszewska zdała 
egzamin PMI oraz egzaminy na biegłego 
rewidenta. Jest także Certyfikowanym 
Audytorem Wewnętrznym (CIA) oraz 
Certyfikowanym Kierownikiem Projektów 
PRINCE2 Practitioner.
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PMOs should speak
the language of business
Interview with J. Kent Crawford, the founder and CEO of
PM Solutions, expert and author of many books and articles
on the strategic aspects of project management

STREFA PMI, NR 6, WRZESIEŃ 2014, WWW.PMI.ORG.PL

The main subject of 2013 PMO Symposi-
um was the connection between PMOs 
and strategy management and planning. 
But because project management origi-
nates from technical fields, from heavy in-
dustries and engineering, in years past it 
has not been linked with strategic man-
agement. Project managers and PMO sta� 
have not been involved in strategic plan-
ning and management. Don’t you think it’s 
too big a gap for the PMO to become a kind 
of strategy management o�ce?

Well, I think the challenge is that there is 
a gap on many fronts. Organizational strat-
egy is generated from vision, mission, goals 
and objectives. The organization that deals 
with strategy goals and objectives is a strat-
egy o�ce, and may report to the CEO. 

But then there remains a huge gap between 
development the strategy and actually ex-
ecuting a strategy to deliver results. Project 
management covers a part of that; it covers 
the execution of the project we chartered, 
through to its conclusion.

Project management really doesn’t cover the 
conversion of the strategy into what a project 
should look like. It doesn’t cover the business 

case of the strategy or incorporating it into 
the portfolio, so that’s a big gap. 

The other gap that is not covered by pro-
ject management or the PMBOK Guide is 
post-closure of the project – benefits realisa-
tion. Between the elements of initiating stra-
tegy execution and benefits realisation the-
re’s a huge gap that most organizations are 
not dealing with e�ectively. And that is where 
I think the PMO plays a very, very crucial role. 
Whatever we call it, whether „project mana-
gement o�ce” is a right term or not – and 
there are probably many other terms we could 
use – I think it really covers that gap well. Be-
cause a project management and PMOs are 
an execution arm and not necessarily strategy 
formulation arm..

In last year’s PM Solutions report about 
project portfolio management, there was 
the data that in only 30% of companies 
that do project portfolio management, the 
PMO is in charge of portfolio management. 
So, there are other corporate entities that 
do portfolio management. 

Well, it was only 30% but that was double the 
percentage that had a PMO involved in port-
folio management in the previous study. Many 

of the companies that reported having a small 
executive committee doing PPM were very 
small companies, as well, a group that was 
overrepresented in that particular study. 

Where companies are doing PPM without the 
PMO, I wonder: are they managing the port-
folio strategy? I would contend they are not; 
I would contend that’s part of the execution 
of the strategy. The strategy, the strategic 
objectives, the goals, for what comes in the 
future year, should be generating the drivers, 
the determinants for what then you use to 
structure the portfolio. Then the project man-
agement o�ce or demand o�ce, or whatev-
er we call this, uses these drivers to build the 
business cases. Some organizations have great 
alignment for organizations between strategy 
and execution but where that is lacking, we’ve 
got to fill the gap. The steps that come after 
the identification of the strategy and the ini-
tiatives that will fulfill it, those steps are not 
really performed in a strategy o�ce. The PMO 
needs to cover that. 

Isn’t it too wide an area of interest for 
a PMO: from controlling or managing single 
projects to executing the whole corporate 
strategy?

The PMO cannot determine the priorities of 
the portfolio, that is only for the governance 
body to determine. But managing projects is 
an element of strategic execution. And the 
execution process helps to structure the port-
folio; helps to refine and rebalance it. And then 
the other thing, which is critical, is determin-
ing the value of what is being done, or bene-
fits realization, which, if it is not being done 
elsewhere, this is a gap the PMO can fill... The 
PMO does not do this alone. They are partners 
with many other functions in the organization.

The number of companies that have PMOs 
grows year by year, now it is very huge 
number, but still, PMOs are challenged 
or their value is questioned. What do you 
think PMOs should do to prove their value, 
to demonstrate value to the company so it 
can become stable element of the compa-
ny? 

First of all, PMOs that perform well are not 
usually questioned as to their value. The State 
of the PMO research that we perform every 
two years has shown that, when PMOs are 
mature and contribute results, upwards of 
80% are highly regarded by their executives. 
So delivering results is what matters. After de-
livering results, clearly communicating those 
results is also critical. What is important for 
PMO leaders is to speak the language of busi-
ness, in addition to speaking the language of 
projects. Most of the challenges PMOs face 
come from communicating with executives 
from primarily a PMBOK Guide-based or pro-
ject management standpoint. The reality is 
the value of PMOs can be expressed in busi-
ness outcomes such as improved profitability, 
decreased time-to-market, reduced cost, and 
other business factors. If we lose the business 
mindset and stick to the traditional, tactical 
things like “on time, on budget”, well, it will be 
really hard to justify in the language of busi-
ness, which is the language of the C-suite. 

We have many books on PMOs but we do 
not have a standard. Do you think it is pos-
sible to create a PMI standard for PMOs 
or some practice guide for PMOs? Or are 
PMOs too diverse to set a standard for 
them?

I’ve heard many opinions of what standards 
should be. Actually PMI just produced a re-
search standard that described five di�er-
ent types of PMOs. We could argue wheth-
er it is an accurate standard or not. The chal-
lenge of research is you can research and you 
can report what is, but that does not nec-
essarily determine what should be. We at 
PM Solutions have put a lot of e�ort into 
thought leadership into how PMOs should 
operate. We’ve had many di�erent discus-
sions on how organization should structure 
those things called project o�ces. At the 
end of the day, those who are considering it 
should look at di�erent options and deter-
mine what is right for them because one size 
doesn’t fit all and there may be other op-
tions. The PMO is as individual as the com-
pany. It serves the company’s needs. Trying 
to adhere to a general standard may not be 
wise.

The concept of the PMO has changed very 
much in the last ten years. How do you 
think it will evolve over the next five or ten 
years and what direction it will be – stra-
tegic execution direction or maybe some 
other?

It is an interesting question. In some organi-
zations the evolution of PMO has not changed 
that much. From fifteen years ago, twenty 
years ago even, the traditional industries like 
aerospace and heavy construction have very 
highly mature PMOs and to some extent we 
are replicating those yet today. Now, for those 
organizations that were not in those indus-
tries, PMOs have changed dramatically. Part 
of challenge is that, we have been learning by 
doing. Many of those deploying PMOs started 
as project managers so their perspective is pri-
marily as a project manager. So there has been 
evolution slower than I would have predicted, 
but we’ve begun to change.

So, what is coming with next five to ten years? 
PMOs tend to be much more actively involved 
with strategy determination and strategy for-
mulation. The final decision makers will in-
fluence strategy more and more by using les-
sons learned from previous product lines and 
projects and using that as predictive models 
for what we should do when developing new 
products or a product line. 

Another area is organizational change be-
cause – think about it – every project we de-
liver changes the organization in some form. 
I believe the next five to ten years PMOs are 
going to be integrating organizational change 
in a much larger and broader fashion. 

Another thing PMOs are very possibly going 
to begin looking at, is implementing new ap-
proaches in vendor management. Outsourcing 
vendors and the ability to manage vendor con-
tracts as an owner-manager, that’s not some-
thing procurement functions are very good at 
right now. Managing unique contracts that 
have specific project and program deliverables 
is a unique talent where I think the PMO may 
move.

How did you find last year’s PMO Symposi-
um? What is, in your opinion, the main idea 
or result of the symposium?

The most positive thing that’s come out of 
this symposium is that we’ve escalated the 
level from tactical project management and 
Project Management O�ces to much more 
business-focused terminology. The PMO Sym-
posium has done a good job of raising the level 
of discussion to “business speak” and chang-
ing the language of PMO Directors, or at least 
putting that concept out there. In 2001 
I wrote the book The Strategic Project O�ce, 
and we talked about that connection be-
tween strategy and execution. That message 
we have been talking about for 13 years now, 
but I think that message needs to be repeated 
and repeated. I think this conference did 
a very good job of doing that; for the first time 
I’ve really seen we’ve elevated the message. 
That’s been good.

The interview conducted by Szymon Pawłowski 
(TenStep Polska).

TEMAT NUMERU
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The main subject of 2013 PMO Symposi-
um was the connection between PMOs 
and strategy management and planning. 
But because project management origi-
nates from technical fields, from heavy in-
dustries and engineering, in years past it 
has not been linked with strategic man-
agement. Project managers and PMO sta� 
have not been involved in strategic plan-
ning and management. Don’t you think it’s 
too big a gap for the PMO to become a kind 
of strategy management o�ce?

Well, I think the challenge is that there is 
a gap on many fronts. Organizational strat-
egy is generated from vision, mission, goals 
and objectives. The organization that deals 
with strategy goals and objectives is a strat-
egy o�ce, and may report to the CEO. 

But then there remains a huge gap between 
development the strategy and actually ex-
ecuting a strategy to deliver results. Project 
management covers a part of that; it covers 
the execution of the project we chartered, 
through to its conclusion.

Project management really doesn’t cover the 
conversion of the strategy into what a project 
should look like. It doesn’t cover the business 

case of the strategy or incorporating it into 
the portfolio, so that’s a big gap. 

The other gap that is not covered by pro-
ject management or the PMBOK Guide is 
post-closure of the project – benefits realisa-
tion. Between the elements of initiating stra-
tegy execution and benefits realisation the-
re’s a huge gap that most organizations are 
not dealing with e�ectively. And that is where 
I think the PMO plays a very, very crucial role. 
Whatever we call it, whether „project mana-
gement o�ce” is a right term or not – and 
there are probably many other terms we could 
use – I think it really covers that gap well. Be-
cause a project management and PMOs are 
an execution arm and not necessarily strategy 
formulation arm..

In last year’s PM Solutions report about 
project portfolio management, there was 
the data that in only 30% of companies 
that do project portfolio management, the 
PMO is in charge of portfolio management. 
So, there are other corporate entities that 
do portfolio management. 

Well, it was only 30% but that was double the 
percentage that had a PMO involved in port-
folio management in the previous study. Many 

of the companies that reported having a small 
executive committee doing PPM were very 
small companies, as well, a group that was 
overrepresented in that particular study. 

Where companies are doing PPM without the 
PMO, I wonder: are they managing the port-
folio strategy? I would contend they are not; 
I would contend that’s part of the execution 
of the strategy. The strategy, the strategic 
objectives, the goals, for what comes in the 
future year, should be generating the drivers, 
the determinants for what then you use to 
structure the portfolio. Then the project man-
agement o�ce or demand o�ce, or whatev-
er we call this, uses these drivers to build the 
business cases. Some organizations have great 
alignment for organizations between strategy 
and execution but where that is lacking, we’ve 
got to fill the gap. The steps that come after 
the identification of the strategy and the ini-
tiatives that will fulfill it, those steps are not 
really performed in a strategy o�ce. The PMO 
needs to cover that. 

Isn’t it too wide an area of interest for 
a PMO: from controlling or managing single 
projects to executing the whole corporate 
strategy?

The PMO cannot determine the priorities of 
the portfolio, that is only for the governance 
body to determine. But managing projects is 
an element of strategic execution. And the 
execution process helps to structure the port-
folio; helps to refine and rebalance it. And then 
the other thing, which is critical, is determin-
ing the value of what is being done, or bene-
fits realization, which, if it is not being done 
elsewhere, this is a gap the PMO can fill... The 
PMO does not do this alone. They are partners 
with many other functions in the organization.

The number of companies that have PMOs 
grows year by year, now it is very huge 
number, but still, PMOs are challenged 
or their value is questioned. What do you 
think PMOs should do to prove their value, 
to demonstrate value to the company so it 
can become stable element of the compa-
ny? 

First of all, PMOs that perform well are not 
usually questioned as to their value. The State 
of the PMO research that we perform every 
two years has shown that, when PMOs are 
mature and contribute results, upwards of 
80% are highly regarded by their executives. 
So delivering results is what matters. After de-
livering results, clearly communicating those 
results is also critical. What is important for 
PMO leaders is to speak the language of busi-
ness, in addition to speaking the language of 
projects. Most of the challenges PMOs face 
come from communicating with executives 
from primarily a PMBOK Guide-based or pro-
ject management standpoint. The reality is 
the value of PMOs can be expressed in busi-
ness outcomes such as improved profitability, 
decreased time-to-market, reduced cost, and 
other business factors. If we lose the business 
mindset and stick to the traditional, tactical 
things like “on time, on budget”, well, it will be 
really hard to justify in the language of busi-
ness, which is the language of the C-suite. 

We have many books on PMOs but we do 
not have a standard. Do you think it is pos-
sible to create a PMI standard for PMOs 
or some practice guide for PMOs? Or are 
PMOs too diverse to set a standard for 
them?

I’ve heard many opinions of what standards 
should be. Actually PMI just produced a re-
search standard that described five di�er-
ent types of PMOs. We could argue wheth-
er it is an accurate standard or not. The chal-
lenge of research is you can research and you 
can report what is, but that does not nec-
essarily determine what should be. We at 
PM Solutions have put a lot of e�ort into 
thought leadership into how PMOs should 
operate. We’ve had many di�erent discus-
sions on how organization should structure 
those things called project o�ces. At the 
end of the day, those who are considering it 
should look at di�erent options and deter-
mine what is right for them because one size 
doesn’t fit all and there may be other op-
tions. The PMO is as individual as the com-
pany. It serves the company’s needs. Trying 
to adhere to a general standard may not be 
wise.

The concept of the PMO has changed very 
much in the last ten years. How do you 
think it will evolve over the next five or ten 
years and what direction it will be – stra-
tegic execution direction or maybe some 
other?

It is an interesting question. In some organi-
zations the evolution of PMO has not changed 
that much. From fifteen years ago, twenty 
years ago even, the traditional industries like 
aerospace and heavy construction have very 
highly mature PMOs and to some extent we 
are replicating those yet today. Now, for those 
organizations that were not in those indus-
tries, PMOs have changed dramatically. Part 
of challenge is that, we have been learning by 
doing. Many of those deploying PMOs started 
as project managers so their perspective is pri-
marily as a project manager. So there has been 
evolution slower than I would have predicted, 
but we’ve begun to change.

So, what is coming with next five to ten years? 
PMOs tend to be much more actively involved 
with strategy determination and strategy for-
mulation. The final decision makers will in-
fluence strategy more and more by using les-
sons learned from previous product lines and 
projects and using that as predictive models 
for what we should do when developing new 
products or a product line. 

Another area is organizational change be-
cause – think about it – every project we de-
liver changes the organization in some form. 
I believe the next five to ten years PMOs are 
going to be integrating organizational change 
in a much larger and broader fashion. 

Another thing PMOs are very possibly going 
to begin looking at, is implementing new ap-
proaches in vendor management. Outsourcing 
vendors and the ability to manage vendor con-
tracts as an owner-manager, that’s not some-
thing procurement functions are very good at 
right now. Managing unique contracts that 
have specific project and program deliverables 
is a unique talent where I think the PMO may 
move.

How did you find last year’s PMO Symposi-
um? What is, in your opinion, the main idea 
or result of the symposium?

The most positive thing that’s come out of 
this symposium is that we’ve escalated the 
level from tactical project management and 
Project Management O�ces to much more 
business-focused terminology. The PMO Sym-
posium has done a good job of raising the level 
of discussion to “business speak” and chang-
ing the language of PMO Directors, or at least 
putting that concept out there. In 2001 
I wrote the book The Strategic Project O�ce, 
and we talked about that connection be-
tween strategy and execution. That message 
we have been talking about for 13 years now, 
but I think that message needs to be repeated 
and repeated. I think this conference did 
a very good job of doing that; for the first time 
I’ve really seen we’ve elevated the message. 
That’s been good.

The interview conducted by Szymon Pawłowski 
(TenStep Polska).
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Kent Crawford is the founder and CEO of 
PM Solutions, the leader in applying 
project and portfolio management 
processes to drive operational e�ciency.
He is also founder and CEO of the firm’s 
training subsidiary, PM College. In 
addition to his executive role, he is an 
influential member of the project 
management community, highly 
respected as a thought leader. He is 
a sought-after speaker at business 
conferences worldwide and the award-
winning author of  The Strategic Project
 O�ce
Crawford has infused PM Solutions with 
dynamic leadership, vision, and spirit. 
Under Crawford’s guidance, PM Solutions 
spearheaded numerous innovations, 
including the creation of a unique 
research program that has contributed 
over a dozen significant studies to our 
understanding of project management 
best practices and trends.

Keynote Speaker
Crawford is a popular, dynamic speaker 
whose keynotes have enlightened 
audiences worldwide. As an advocate of 
the profession, he is passionate about 
project management, with a focus on its 
business value. He engages business 
professionals on topics such as:

• the business value of the Project 
Management O�ce (PMO)
• the synergy between good governance, 
resource management, portfolio 
management, performance measure-
ment, and process improvement
• how effective project and program 
management contribute to corporate 
strategy execution

Author
In addition to authoring The Strategic 
Project O�ce: A Guide to Improving 
Organizational Performance (which 
received the David I. Cleland Project 
Management Literature Award from the 
Project Management Institute), Crawford 
is the author of:

• Project Management Maturity Model: 
Providing a Proven Path to Project 
Management Excellence
• Project Management Roles & Responsi-
bilities (all now in their second editions)
• Optimizing Human Capital with 
a Strategic Project O�ce
• and Seven Steps to Strategy Execution.
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Etyka i doświadczenie, czyli
fixed price vs time&material
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Project Manager – funkcja 
niezwykle w firmie pożądana. 
Osoba, która potrafi 
kontrolować budżet projektu, 
czas realizacji, jakość i zakres 
projektu. Która umie 
wykorzystać dostępny kapitał 
ludzki w jak 
najefektywniejszy sposób. 
Kierownik projektu to osoba, 
która musi wykazać się 
szeregiem pożądanych przez 
pracodawcę cech. Czy 
kreatywność jest jedną 
z nich? Czy zbyt duże 
obeznanie biznesowe może 
szkodzić?

W swojej karierze Project Managera natkną-
łem się na przypadek, który zmusił mnie do 
zastanowienia się nad moralnością podej-
mowanych decyzji. Także do rozważenia, czy 
model biznesowy typu time and material na-
prawdę jest tym, z czego chcę korzystać? 

Zacznijmy od początku
Jako Kierownik Projektu realizowałem itera-
cyjnie (metodyką Agile) stworzenie aplikacji 
dla służby zdrowia. W ramach projektu two-
rzyliśmy każdemu z klientów zamawiających 
niezależną wersję (instancję). Produkt rozwi-
jał się dynamicznie, lista zadań „do zrobie-
nia” rosła, pojawiały się zlecenia na kolejne 
instancje. W pewnym momencie „w kolejce” 
czekało do wytworzenia 50 instancji. Koszt 
wytworzenia jednej to X. Wraz z zespołem 
analityków i architektem systemowym roz-
ważaliśmy zmianę struktury aplikacji w taki 

sposób, by umożliwiła niemal automatyczne 
tworzenie kolejnych instancji. Cena wdroże-
nia zmiany: 30 X. Koszt każdej kolejnej in-
stancji to 5% X. I tutaj zaczęły pojawiać się 
wątpliwości… Odezwało się sumienie? Za-
stanówmy się. 

Kierownikiem Projektu (wciąż 
jeszcze) najczęściej jest osoba 
z wewnątrz organizacji.

Firma, która wytwarza oprogramowanie na 
zlecenie klientów, zatem nie pudełkowo, 
potrzebuje projektów typu time and mate-
rial. Pozbywa się ryzyka mając jednocześnie 
stałe zlecenie i pewność realizacji godzin. 
Kierownik Projektu z wewnątrz organiza-
cji kierowany jest takimi samymi motywa-
mi. Często także jego dodatkowe wyna-
grodzenie zależne jest od zysku, jaki wyge-
neruje dany projekt. Czy takiemu Kierow-
nikowi Projektu zależy na zmianach w ar-
chitekturze aplikacji w celu redukcji kosztu 
(ilości godzin) potrzebnych na wytworzenie 
aplikacji? Rozsądniejsze wydaje się zaan-
gażowanie zespołu analityków w celu kre-
owania nowych funkcjonalności i zapełnia-
nie back-logu (listy zadań), a nie kreatywne 

rozważanie na temat przyśpieszenia prac. 
W zespole stworzonym według metodyki 
Agile, gdy wszyscy (z wyjątkiem Właścicie-
la Produktu, oczywiście) należą do tej samej 
organizacji, nikomu nie zależy na redukcji 
kosztu wytwarzania kolejnych zmian (czy 
jak w tym przykładzie: kolejnych instancji). 

Product Owner to jedyna osoba 
w zespole, której na takiej 
zmianie by zależało

Ale świadomy Właściciel Produktu, rozumie-

jący biznes oraz znający jednocześnie aspek-

ty techniczne to skarb, na który nie każdy 

klient może sobie pozwolić. W przypadku 

podejścia fixed price każda idea, która wiąza-

łaby się z wytworzeniem czegoś szybciej/ta-

niej byłaby (dosłownie) na wagę złota. Przy 

okazji time and material – niekoniecznie.

Wspominałem powyżej kilka razy o Kierow-

niku Projektu pracującym wewnątrz organi-

zacji. To kluczowe. W idealnym świecie, by 

ominąć dylematy moralne typu „zapropono-

wać zmianę i stracić Y godzin, co przełoży 

się na utratę iluś setek/tysięcy mojej premii, 

ale będzie idealne dla biznesu klienta czy też 

milczeć i akceptować?” Kierownik powinien 

mieć poprawnie ustalony dodatek motywa-

cyjny. Motywacji nie należy szukać w wyge-
nerowaniu jak największego przychodu, bo 
to w przypadku time and material może pro-
wadzić do niekoniecznie szlachetnych inten-
cji. Trzeba u Kierownika Projektu stymulo-
wać chęć redukcji kosztów. Na przykład ofe-
rując budżet warto zaznaczyć, że jego do-
datkiem będzie ustalony procent od niezuży-
tego budżetu (kontrowersyjne? Warto pró-
bować). W firmach holenderskich, z którymi 
współpracowałem, Kierownicy Projektu nie 
byli stałymi pracownikami danej organiza-
cji. W większości byli to specjaliści, którzy za 
zlecenie „ukończenia projektu z sukcesem” 
(oczywiście zdefiniowanym) otrzymywali 
określone wynagrodzenie. Dzięki temu w ich 
interesie leżało, by projekt skończył się za-
równo jak najszybciej (bo nowe wyzwanie już 
czekało za rogiem) jak i najtaniej (jednak bez 
utraty jakości). W przypadku time and mate-
rial oraz Kierownika Projektu z wewnątrz or-
ganizacji nie doświadczymy tego podejścia. 
Na czym się wówczas koncentruje jego mo-
tywacja? Zamiast na „jak coś zrobić szybciej 
i taniej” na „co WIĘCEJ mogę zrobić”. Czy 
gdy widzę, że burn down chart pokazuje mi 
jeszcze 6 miesięcy pracy, w moim interesie 
będzie leżało redukowanie ich do czterech 
miesięcy? Czy to będzie działało na korzyść 

członków zespołu projektowego od strony 

wykonawcy? Czy nie strzelę w kolano wła-

snemu pracodawcy?

Często zastanawiam się nad podejściem 

typu time and material kontra fixed price. 

Plusy i minusy są większości znane, tak 

samo jak i typy projektów, dla których naj-

lepiej zastosować podejście pierwsze lub 

drugie. Nigdy jednak nie spotkałem się 

z rozważaniami odnośnie uczciwości po-

dejścia do realizacji projektu w obu tych 

typach. Większość managerów preferu-

je bezpieczne „cichosiedzenie”, co jest zro-

zumiałe, gdy w grę wchodzi wysokość wy-

nagrodzenia i stałość etatu… Być może 

zależy to od człowieka, podejścia, miejsca 

w strukturze, pozycji w firmie, ale – model 

biznesowy na pewno stymuluje.

Kończąc rozważanie dodam tylko, że w opi-

sywanym przypadku zdecydowaliśmy się 

na zmianę architektury i redukcję kosz-

tów klienta. Zaowocowało to pozyskaniem 

kolejnych zleceń na instancje, bo niższa 

cena ułatwiła dalszą sprzedaż.
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Project Manager – funkcja 
niezwykle w firmie pożądana. 
Osoba, która potrafi 
kontrolować budżet projektu, 
czas realizacji, jakość i zakres 
projektu. Która umie 
wykorzystać dostępny kapitał 
ludzki w jak 
najefektywniejszy sposób. 
Kierownik projektu to osoba, 
która musi wykazać się 
szeregiem pożądanych przez 
pracodawcę cech. Czy 
kreatywność jest jedną 
z nich? Czy zbyt duże 
obeznanie biznesowe może 
szkodzić?

W swojej karierze Project Managera natkną-
łem się na przypadek, który zmusił mnie do 
zastanowienia się nad moralnością podej-
mowanych decyzji. Także do rozważenia, czy 
model biznesowy typu time and material na-
prawdę jest tym, z czego chcę korzystać? 

Zacznijmy od początku
Jako Kierownik Projektu realizowałem itera-
cyjnie (metodyką Agile) stworzenie aplikacji 
dla służby zdrowia. W ramach projektu two-
rzyliśmy każdemu z klientów zamawiających 
niezależną wersję (instancję). Produkt rozwi-
jał się dynamicznie, lista zadań „do zrobie-
nia” rosła, pojawiały się zlecenia na kolejne 
instancje. W pewnym momencie „w kolejce” 
czekało do wytworzenia 50 instancji. Koszt 
wytworzenia jednej to X. Wraz z zespołem 
analityków i architektem systemowym roz-
ważaliśmy zmianę struktury aplikacji w taki 

sposób, by umożliwiła niemal automatyczne 
tworzenie kolejnych instancji. Cena wdroże-
nia zmiany: 30 X. Koszt każdej kolejnej in-
stancji to 5% X. I tutaj zaczęły pojawiać się 
wątpliwości… Odezwało się sumienie? Za-
stanówmy się. 

Kierownikiem Projektu (wciąż 
jeszcze) najczęściej jest osoba 
z wewnątrz organizacji.

Firma, która wytwarza oprogramowanie na 
zlecenie klientów, zatem nie pudełkowo, 
potrzebuje projektów typu time and mate-
rial. Pozbywa się ryzyka mając jednocześnie 
stałe zlecenie i pewność realizacji godzin. 
Kierownik Projektu z wewnątrz organiza-
cji kierowany jest takimi samymi motywa-
mi. Często także jego dodatkowe wyna-
grodzenie zależne jest od zysku, jaki wyge-
neruje dany projekt. Czy takiemu Kierow-
nikowi Projektu zależy na zmianach w ar-
chitekturze aplikacji w celu redukcji kosztu 
(ilości godzin) potrzebnych na wytworzenie 
aplikacji? Rozsądniejsze wydaje się zaan-
gażowanie zespołu analityków w celu kre-
owania nowych funkcjonalności i zapełnia-
nie back-logu (listy zadań), a nie kreatywne 

rozważanie na temat przyśpieszenia prac. 
W zespole stworzonym według metodyki 
Agile, gdy wszyscy (z wyjątkiem Właścicie-
la Produktu, oczywiście) należą do tej samej 
organizacji, nikomu nie zależy na redukcji 
kosztu wytwarzania kolejnych zmian (czy 
jak w tym przykładzie: kolejnych instancji). 

Product Owner to jedyna osoba 
w zespole, której na takiej 
zmianie by zależało

Ale świadomy Właściciel Produktu, rozumie-

jący biznes oraz znający jednocześnie aspek-

ty techniczne to skarb, na który nie każdy 

klient może sobie pozwolić. W przypadku 

podejścia fixed price każda idea, która wiąza-

łaby się z wytworzeniem czegoś szybciej/ta-

niej byłaby (dosłownie) na wagę złota. Przy 

okazji time and material – niekoniecznie.

Wspominałem powyżej kilka razy o Kierow-

niku Projektu pracującym wewnątrz organi-

zacji. To kluczowe. W idealnym świecie, by 

ominąć dylematy moralne typu „zapropono-

wać zmianę i stracić Y godzin, co przełoży 

się na utratę iluś setek/tysięcy mojej premii, 

ale będzie idealne dla biznesu klienta czy też 

milczeć i akceptować?” Kierownik powinien 

mieć poprawnie ustalony dodatek motywa-

cyjny. Motywacji nie należy szukać w wyge-
nerowaniu jak największego przychodu, bo 
to w przypadku time and material może pro-
wadzić do niekoniecznie szlachetnych inten-
cji. Trzeba u Kierownika Projektu stymulo-
wać chęć redukcji kosztów. Na przykład ofe-
rując budżet warto zaznaczyć, że jego do-
datkiem będzie ustalony procent od niezuży-
tego budżetu (kontrowersyjne? Warto pró-
bować). W firmach holenderskich, z którymi 
współpracowałem, Kierownicy Projektu nie 
byli stałymi pracownikami danej organiza-
cji. W większości byli to specjaliści, którzy za 
zlecenie „ukończenia projektu z sukcesem” 
(oczywiście zdefiniowanym) otrzymywali 
określone wynagrodzenie. Dzięki temu w ich 
interesie leżało, by projekt skończył się za-
równo jak najszybciej (bo nowe wyzwanie już 
czekało za rogiem) jak i najtaniej (jednak bez 
utraty jakości). W przypadku time and mate-
rial oraz Kierownika Projektu z wewnątrz or-
ganizacji nie doświadczymy tego podejścia. 
Na czym się wówczas koncentruje jego mo-
tywacja? Zamiast na „jak coś zrobić szybciej 
i taniej” na „co WIĘCEJ mogę zrobić”. Czy 
gdy widzę, że burn down chart pokazuje mi 
jeszcze 6 miesięcy pracy, w moim interesie 
będzie leżało redukowanie ich do czterech 
miesięcy? Czy to będzie działało na korzyść 

członków zespołu projektowego od strony 

wykonawcy? Czy nie strzelę w kolano wła-

snemu pracodawcy?

Często zastanawiam się nad podejściem 

typu time and material kontra fixed price. 

Plusy i minusy są większości znane, tak 

samo jak i typy projektów, dla których naj-

lepiej zastosować podejście pierwsze lub 

drugie. Nigdy jednak nie spotkałem się 

z rozważaniami odnośnie uczciwości po-

dejścia do realizacji projektu w obu tych 

typach. Większość managerów preferu-

je bezpieczne „cichosiedzenie”, co jest zro-

zumiałe, gdy w grę wchodzi wysokość wy-

nagrodzenia i stałość etatu… Być może 

zależy to od człowieka, podejścia, miejsca 

w strukturze, pozycji w firmie, ale – model 

biznesowy na pewno stymuluje.

Kończąc rozważanie dodam tylko, że w opi-

sywanym przypadku zdecydowaliśmy się 

na zmianę architektury i redukcję kosz-

tów klienta. Zaowocowało to pozyskaniem 

kolejnych zleceń na instancje, bo niższa 

cena ułatwiła dalszą sprzedaż.
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Jak przystało na największą organizację zrze-
szającą praktyków zarządzania projektami, 
Project Management Institute wypracowało 
bogaty zestaw standardów, rozszerzeń zwią-
zanych z zarządzaniem projektami w bardzo 
szerokim znaczeniu tego pojęcia. Podstawą 
tego zestawu jest oczywiście PMBOK® Guide 
– standard zarządzania projektami oraz jego 
odpowiedniki dla zarządzania programami 
– The Standard for Program Management 
i zarządzania portfelami – The Standard for 
Portfolio Management, a także model dojrza-
łości organizacji w zarządzaniu projektami – 
Organizational Project Management Maturity 
Model (OPM3®) 

Grupa tych podstawowych standardów uzu-
pełniona jest o tzw. Practice Standards, 
które opisują bardziej szczegółowo obszar 
wiedzy, proces, technikę lub narzędzie opi-
sane w PMBOK® Guide. Mamy tu standar-
dy dla zarządzania ryzykiem, harmonogramo-
wania, zarządzania konfiguracją, szacowania, 
stosowania techniki Earned Value, tworze-
nia i pracy z WBS, a także model kompeten-
cji kierowników projektów. Obecnie w opra-
cowaniu jest kolejny Practice Standard – dla 
zarządzania wymaganiami. 

Kolejną grupą produktów PMI są tzw. roz-
szerzenia (Extensions), które uzupełniają 
PMBOK® Guide o informacje istotne z punktu 
widzenia konkretnego typu projektu lub 

branży, w której jest realizowany. Są to roz-
szerzenia dla projektów dotyczących two-
rzenia oprogramowania, projektów budowla-
nych oraz projektów publicznych. 

W ciągu ostatniego roku Project Manage-
ment Institute rozszerzyło ten bogaty zestaw 
o 3 tzw. Practice Guides. Practice Guide to 
nowa kategoria w bibliotece standardów pro-
ponowanych przez Project Management In-
stitute. Jednym z celów tych publikacji jest 
pobudzenie dyskusji w obszarach, w których 
nie panuje jeszcze konsensus co do najlep-
szych praktyk, stosowanych metod, technik 
i narzędzi. PMI wskazuje jednak, że praca nad 
tymi podręcznikami może być kontynuowana 
i, w przypadku osiągnięcia konsensusu wśród 
ekspertów i praktyków, mogą one dołączyć 
do grupy „regularnych” standardów. PMI defi-
niuje Practice Guides jako produkty, które do-
starczają dodatkowych informacji i instrukcji 
związanych ze stosowaniem standardów PMI 
w realnych warunkach funkcjonowania orga-
nizacji. 

Implementing Organizational 
Project Management: A Practice 
Guide

Metody wdrażania systemowego zarządzania 
projektami w organizacjach opisywane były 

wcześniej zazwyczaj w publikacjach dotyczą-
cych PMO. W większości przypadków są to 
jednak dość luźne rozważania o wdrażeniu po-
dejścia projektowego w firmach i problemach 
z tym związanych. Bardziej ustrukturyzowane 
podejście do wdrożenia zarządzania projekta-
mi oraz PMO w organizacjach opisane zostało 
przez Toma Mochala w podręczniku PMOStep, 
należącym do rodziny metodyk TenStep. Jest 
to jednak metodyka licencjonowana, nie jest 
więc ogólnie dostępna społeczności zarządza-
nia projektami. 

Implementing Organizational Project Manage-
ment z powodzeniem wypełnia tę lukę. Należy 
dodać, że podręcznik nie traktuje li tylko 
o sposobie wdrożenia firmowej metodyki za-
rządzania projektami, ale szerzej – o wprowa-
dzeniu do organizacji tego, co opisuje się nie-
wygodnym do przetłumaczenia pojęciem „or-
ganizational project management” (OPM). 
Podręcznik definiuje OPM jako „ramę” (frame-
work) dla wdrażania strategii firmy za pomocą 
zarządzania portfelami, programami i projek-
tami, zintegrowanych z innymi procesami za-
rządzania organizacją w celu osiągnięcia po-
żądanych rezultatów biznesowych i przewagi 
konkurencyjnej.

Podręcznik opisuje sposób, w jaki należy pro-
wadzić wdrożenie OPM tak, by było ono sku-
teczne. W pierwszej kolejności zwraca uwagę 
na przygotowanie organizacji, a więc przede 
wszystkim zbadanie gotowości firmy i jej pra-
cowników do wdrożenia (tu odwołując się do 
opisanego poniżej Managing Change in Orga-
nizations: A Practice Guide). W tej części opi-
suje również, jak ocenić wykonalność wdroże-
nia, na co zwracać uwagę przy badaniu stanu 
obecnego firmy, oraz, co niezwykle ważne i co 

często sprawia wdrażającym kłopoty, w jaki 
sposób biznesowo uzasadnić wdrożenie OPM. 

W kolejnej części podręcznika znajdziemy 
praktyczne i całkiem szczegółowo opisane 
podejście do wdrożenia i doskonalenia prak-
tyk OPM. Mamy tu więc opisane klasyczne 
już podejście: Current State – Future State 
– Gap Analysis, mamy priorytetyzację ini-
cjatyw i opracowanie roadmapy wdrożenia, 
szczegółowego planu wdrożenia, mamy prze-
prowadzenie pilotażu oraz całego wdroże-
nia. Wspomina się tu także o realizacji korzy-
ści i ciągłym doskonaleniu procesów i praktyk 
OPM. 

Podręcznik opisuje również sposób wdroże-
nia czterech kluczowych dla OPM procesów: 
zapewnienia zgodności ze strategią (Strate-
gic Alignment), Governance, metodyki OPM, 
oraz zarządzania kompetencjami. Praktycz-
ną pomocą w tym obszarze będą z pewnością 
zestawienia obszarów i elementów działania 
organizacji, na które należy zwrócić szczegól-
ną uwagę przy dostosowywaniu metod za-
rządzania projektami, programami i portfela-
mi do potrzeb skutecznego wdrażania stra-
tegii za pomocą OPM, a także opisany proces 
tego dostosowywania. 

Implementing Organizational Project Manage-
ment: A Practice Guide nie jest może dziełem 
nowatorskim (zresztą, nie taki jest cel publi-
kacji PMI), ale na pewno zbiera i porządku-
je wiedzę na temat wdrożeń zarządzania pro-
jektami, programami i portfelami oraz zinte-
growania ich z innymi obszarami firmy. Dla 
firm konsultingowych czy praktyków projek-
tów wdrożeniowych nie będzie zawierał może 
wiele nowych „odkryć”, ale dla każdego, kto 
rozważa doskonalenie swojej firmy w zarzą-
dzaniu projektami z pewnością będzie stano-
wił cenny zbiór wskazówek i inspiracji.

Managing Change in 
Organizations: A Practice Guide

Autorzy tej publikacji wzięli na siebie trudne, 
ale zarazem niezwykle interesujące i potrzeb-
ne zadanie: logicznego połączenia wiedzy i do-
robku dwóch dziedzin, które do tej pory w zde-
cydowanej większości opisywane były osobno. 
Chodzi o zarządzanie projektami, programa-
mi i portfelami z jednej strony oraz o zarządza-
nie zmianą z drugiej. Przy czym trzeba tu za-
znaczyć, że zarządzanie zmianą rozumiane jest 
tu nie tylko jako zarządzanie aspektami spo-
łecznymi zmiany (na czym na przykład skupia 
się zarządzanie zmianą w ujęciu PROSCI) ale 
także jako zarządzanie rozwojem organizacji 
– przekształcaniem organizacji ze stanu obec-
nego do pożądanego stanu docelowego. 

W pierwszej części podręcznika poruszone są 
zagadnienia natury zmiany, roli zmiany w za-
rządzaniu strategicznym oraz zwinności or-
ganizacji (organizational agility) – zdolności 
organizacji do sprawnego i ciągłego dosto-
sowywania się do zmieniających się warun-
ków działalności. Dalej przedstawiony zosta-

je ogólny proces zarządzania zmianą, złożo-
ny z następujących kroków: Formulate Change 
– Plan Change – Implement Change – Manage 
Transition – Sustain Change. W dalszych sek-
cjach podręcznika proces ten zostaje opisa-
ny i „nałożony” na poszczególne poziomy za-
rządzania: organizational project manage-
ment (OPM), zarządzanie portfelem, progra-
mem i projektem. Istotną wartością podręcz-
nika jest duża liczba wykresów i grafów, poka-
zujących miejsce i związki zarządzania zmianą 
z procesami i elementami zarządzania strate-
gią firmy, portfelami, programami i projektami. 

Poprzez pokazanie związków szeroko poję-
tego zarządzania projektami z zarządzaniem 
zmianą, podręcznik może z jednej strony sta-
nowić wsparcie dla zarządzających projekta-
mi, programami i portfelami w bardziej sku-
tecznym zarządzaniu zmianą organizacyjną: 
lepszym zrozumieniu znaczenia tego obsza-
ru w skutecznym zarządzaniu oraz w dobo-
rze odpowiednich praktyk. Z drugiej strony 
z pewnością przyda się pracownikom działów 
strategii i rozwoju czy HR w zrozumieniu roli 
oraz związków projektów, programów i port-
feli z ich obszarami bezpośredniego zaintere-
sowania.

Navigating Complexity: A Practice 
Guide

Jak słusznie zauważono we wstępie do tego 
podręcznika, temat złożoności w zarządza-
niu projektami znany jest od dawna, jednak 
w ostatnich latach, wskutek zmieniającej się 
gospodarki, jej globalizacji, szybkiego tempa 
rozwoju nowych technologii, większej konku-
rencji – złożoność projektów znacząco wzro-
sła. Dlatego ten podręcznik na celu ma do-
starczenie organizacjom i praktykom wskazó-
wek jak zarządzać tymi projektami i progra-
mami, które są szczególnie skomplikowane. 

W pierwszej kolejności podręcznik wskazuje, 
na jakie aspekty organizacyjne należy zwró-
cić szczególną uwagę i w jaki sposób wpływa-
ją one na zarządzanie złożonymi projektami 
i programami. Wśród najważniejszych wymie-
nione są tu takie czynniki jak: przywództwo, 
zarządzanie portfelami, współpraca i relacje 
między kadrą zarządzającą firmy a kierowni-
kami projektów i programów, KPI i inne mier-
niki sukcesu i efektywności, wpływ struktur 
organizacyjnych (w tym korzyści z posiadania 
PMO), luki w zasobach organizacyjnych oraz 
kompetencje kadry zarządzającej, kierowni-
ków i zespołów projektów. 

Dalej autorzy podręcznika analizują przyczyny 
złożoności w projektach i programach, dzie-
ląc je na trzy kategorie: zachowania ludzkie, 
działanie systemów (w tym powiązania i za-
leżności pomiędzy jego częściami) oraz wie-
loznaczność (Ambiguity). Kategorie te są dalej 
podzielone na mniejsze części składowe oraz 
całkiem szczegółowo opisane. Może się wy-
dawać, że ta część podręcznika to dość teo-
retyczne rozważania, jednak warto się z nią 
zapoznać, ponieważ do opisanych tu katego-

rii odnosić się będą narzędzia zaprezentowa-
ne w dalszej części publikacji. 

Na pewno pomocne dla praktyków zarzą-
dzających złożonymi projektami będą opisa-
ne w kolejnej sekcji podręcznika cztery ob-
szary zarządzania projektem (zakres, komu-
nikacja, interesariusze i ryzyko), które stano-
wią szczególne wyzwanie dla zarządzających 
skomplikowanymi programami i projektami. 
Tym razem autorzy nie poprzestali na opisa-
niu problemu – proponują również szereg po-
żytecznych praktyk radzenia sobie z proble-
mami związanymi ze złożonością w tych ob-
szarach. 

Dalsza część podręcznika to już prawdziwa 
gratka dla praktyków – mamy tu bowiem na-
rzędzie badania złożoności projektu lub pro-
gramu. Uzupełnione jest ono o 12 scenariuszy 
sytuacji jakie mogą wystąpić w zależności od 
uzyskanych w badaniu wyników wraz z bardzo 
konkretnymi poradami dla każdej z tych sy-
tuacji. Mamy tu również przykład zmapowa-
nia pytań z kwestionariusza badania złożono-
ści projektu z opisanymi wcześniej kategoria-
mi przyczyn złożoności. Ostatnia część pod-
ręcznika pomoże praktykom w przygotowa-
niu planu działań w odpowiedzi na złożoność 
w projekcie lub programie. 

Navigating Complexity: A Practice Guide za-
pewne nie każdemu przypadnie do gustu 
– bardziej doświadczonym kierownikom pro-
jektów czy programów, mającym wieloletnie 
doświadczenie niektóre proponowane prakty-
ki czy wskazówki mogą wydać się dość banal-
ne, niektóre – niewystarczająco opisane. Ale 
z pewnością wiele osób znajdzie w tej publika-
cji sporo do wykorzystania (jak choćby wspo-
mniane narzędzie diagnostyczne). Podręcznik 
ten na pewno spełni swoją rolę jako Practice 
Guide – może bowiem stanowić świetną pod-
stawę do dalszej dyskusji fachowców o złożo-
ności w projektach.



17STREFA PMI, NR 6, WRZESIEŃ 2014, WWW.PMI.ORG.PL

Jak przystało na największą organizację zrze-
szającą praktyków zarządzania projektami, 
Project Management Institute wypracowało 
bogaty zestaw standardów, rozszerzeń zwią-
zanych z zarządzaniem projektami w bardzo 
szerokim znaczeniu tego pojęcia. Podstawą 
tego zestawu jest oczywiście PMBOK® Guide 
– standard zarządzania projektami oraz jego 
odpowiedniki dla zarządzania programami 
– The Standard for Program Management 
i zarządzania portfelami – The Standard for 
Portfolio Management, a także model dojrza-
łości organizacji w zarządzaniu projektami – 
Organizational Project Management Maturity 
Model (OPM3®) 

Grupa tych podstawowych standardów uzu-
pełniona jest o tzw. Practice Standards, 
które opisują bardziej szczegółowo obszar 
wiedzy, proces, technikę lub narzędzie opi-
sane w PMBOK® Guide. Mamy tu standar-
dy dla zarządzania ryzykiem, harmonogramo-
wania, zarządzania konfiguracją, szacowania, 
stosowania techniki Earned Value, tworze-
nia i pracy z WBS, a także model kompeten-
cji kierowników projektów. Obecnie w opra-
cowaniu jest kolejny Practice Standard – dla 
zarządzania wymaganiami. 

Kolejną grupą produktów PMI są tzw. roz-
szerzenia (Extensions), które uzupełniają 
PMBOK® Guide o informacje istotne z punktu 
widzenia konkretnego typu projektu lub 

branży, w której jest realizowany. Są to roz-
szerzenia dla projektów dotyczących two-
rzenia oprogramowania, projektów budowla-
nych oraz projektów publicznych. 

W ciągu ostatniego roku Project Manage-
ment Institute rozszerzyło ten bogaty zestaw 
o 3 tzw. Practice Guides. Practice Guide to 
nowa kategoria w bibliotece standardów pro-
ponowanych przez Project Management In-
stitute. Jednym z celów tych publikacji jest 
pobudzenie dyskusji w obszarach, w których 
nie panuje jeszcze konsensus co do najlep-
szych praktyk, stosowanych metod, technik 
i narzędzi. PMI wskazuje jednak, że praca nad 
tymi podręcznikami może być kontynuowana 
i, w przypadku osiągnięcia konsensusu wśród 
ekspertów i praktyków, mogą one dołączyć 
do grupy „regularnych” standardów. PMI defi-
niuje Practice Guides jako produkty, które do-
starczają dodatkowych informacji i instrukcji 
związanych ze stosowaniem standardów PMI 
w realnych warunkach funkcjonowania orga-
nizacji. 

Implementing Organizational 
Project Management: A Practice 
Guide

Metody wdrażania systemowego zarządzania 
projektami w organizacjach opisywane były 

wcześniej zazwyczaj w publikacjach dotyczą-
cych PMO. W większości przypadków są to 
jednak dość luźne rozważania o wdrażeniu po-
dejścia projektowego w firmach i problemach 
z tym związanych. Bardziej ustrukturyzowane 
podejście do wdrożenia zarządzania projekta-
mi oraz PMO w organizacjach opisane zostało 
przez Toma Mochala w podręczniku PMOStep, 
należącym do rodziny metodyk TenStep. Jest 
to jednak metodyka licencjonowana, nie jest 
więc ogólnie dostępna społeczności zarządza-
nia projektami. 

Implementing Organizational Project Manage-
ment z powodzeniem wypełnia tę lukę. Należy 
dodać, że podręcznik nie traktuje li tylko 
o sposobie wdrożenia firmowej metodyki za-
rządzania projektami, ale szerzej – o wprowa-
dzeniu do organizacji tego, co opisuje się nie-
wygodnym do przetłumaczenia pojęciem „or-
ganizational project management” (OPM). 
Podręcznik definiuje OPM jako „ramę” (frame-
work) dla wdrażania strategii firmy za pomocą 
zarządzania portfelami, programami i projek-
tami, zintegrowanych z innymi procesami za-
rządzania organizacją w celu osiągnięcia po-
żądanych rezultatów biznesowych i przewagi 
konkurencyjnej.

Podręcznik opisuje sposób, w jaki należy pro-
wadzić wdrożenie OPM tak, by było ono sku-
teczne. W pierwszej kolejności zwraca uwagę 
na przygotowanie organizacji, a więc przede 
wszystkim zbadanie gotowości firmy i jej pra-
cowników do wdrożenia (tu odwołując się do 
opisanego poniżej Managing Change in Orga-
nizations: A Practice Guide). W tej części opi-
suje również, jak ocenić wykonalność wdroże-
nia, na co zwracać uwagę przy badaniu stanu 
obecnego firmy, oraz, co niezwykle ważne i co 

często sprawia wdrażającym kłopoty, w jaki 
sposób biznesowo uzasadnić wdrożenie OPM. 

W kolejnej części podręcznika znajdziemy 
praktyczne i całkiem szczegółowo opisane 
podejście do wdrożenia i doskonalenia prak-
tyk OPM. Mamy tu więc opisane klasyczne 
już podejście: Current State – Future State 
– Gap Analysis, mamy priorytetyzację ini-
cjatyw i opracowanie roadmapy wdrożenia, 
szczegółowego planu wdrożenia, mamy prze-
prowadzenie pilotażu oraz całego wdroże-
nia. Wspomina się tu także o realizacji korzy-
ści i ciągłym doskonaleniu procesów i praktyk 
OPM. 

Podręcznik opisuje również sposób wdroże-
nia czterech kluczowych dla OPM procesów: 
zapewnienia zgodności ze strategią (Strate-
gic Alignment), Governance, metodyki OPM, 
oraz zarządzania kompetencjami. Praktycz-
ną pomocą w tym obszarze będą z pewnością 
zestawienia obszarów i elementów działania 
organizacji, na które należy zwrócić szczegól-
ną uwagę przy dostosowywaniu metod za-
rządzania projektami, programami i portfela-
mi do potrzeb skutecznego wdrażania stra-
tegii za pomocą OPM, a także opisany proces 
tego dostosowywania. 

Implementing Organizational Project Manage-
ment: A Practice Guide nie jest może dziełem 
nowatorskim (zresztą, nie taki jest cel publi-
kacji PMI), ale na pewno zbiera i porządku-
je wiedzę na temat wdrożeń zarządzania pro-
jektami, programami i portfelami oraz zinte-
growania ich z innymi obszarami firmy. Dla 
firm konsultingowych czy praktyków projek-
tów wdrożeniowych nie będzie zawierał może 
wiele nowych „odkryć”, ale dla każdego, kto 
rozważa doskonalenie swojej firmy w zarzą-
dzaniu projektami z pewnością będzie stano-
wił cenny zbiór wskazówek i inspiracji.

Managing Change in 
Organizations: A Practice Guide

Autorzy tej publikacji wzięli na siebie trudne, 
ale zarazem niezwykle interesujące i potrzeb-
ne zadanie: logicznego połączenia wiedzy i do-
robku dwóch dziedzin, które do tej pory w zde-
cydowanej większości opisywane były osobno. 
Chodzi o zarządzanie projektami, programa-
mi i portfelami z jednej strony oraz o zarządza-
nie zmianą z drugiej. Przy czym trzeba tu za-
znaczyć, że zarządzanie zmianą rozumiane jest 
tu nie tylko jako zarządzanie aspektami spo-
łecznymi zmiany (na czym na przykład skupia 
się zarządzanie zmianą w ujęciu PROSCI) ale 
także jako zarządzanie rozwojem organizacji 
– przekształcaniem organizacji ze stanu obec-
nego do pożądanego stanu docelowego. 

W pierwszej części podręcznika poruszone są 
zagadnienia natury zmiany, roli zmiany w za-
rządzaniu strategicznym oraz zwinności or-
ganizacji (organizational agility) – zdolności 
organizacji do sprawnego i ciągłego dosto-
sowywania się do zmieniających się warun-
ków działalności. Dalej przedstawiony zosta-

je ogólny proces zarządzania zmianą, złożo-
ny z następujących kroków: Formulate Change 
– Plan Change – Implement Change – Manage 
Transition – Sustain Change. W dalszych sek-
cjach podręcznika proces ten zostaje opisa-
ny i „nałożony” na poszczególne poziomy za-
rządzania: organizational project manage-
ment (OPM), zarządzanie portfelem, progra-
mem i projektem. Istotną wartością podręcz-
nika jest duża liczba wykresów i grafów, poka-
zujących miejsce i związki zarządzania zmianą 
z procesami i elementami zarządzania strate-
gią firmy, portfelami, programami i projektami. 

Poprzez pokazanie związków szeroko poję-
tego zarządzania projektami z zarządzaniem 
zmianą, podręcznik może z jednej strony sta-
nowić wsparcie dla zarządzających projekta-
mi, programami i portfelami w bardziej sku-
tecznym zarządzaniu zmianą organizacyjną: 
lepszym zrozumieniu znaczenia tego obsza-
ru w skutecznym zarządzaniu oraz w dobo-
rze odpowiednich praktyk. Z drugiej strony 
z pewnością przyda się pracownikom działów 
strategii i rozwoju czy HR w zrozumieniu roli 
oraz związków projektów, programów i port-
feli z ich obszarami bezpośredniego zaintere-
sowania.

Navigating Complexity: A Practice 
Guide

Jak słusznie zauważono we wstępie do tego 
podręcznika, temat złożoności w zarządza-
niu projektami znany jest od dawna, jednak 
w ostatnich latach, wskutek zmieniającej się 
gospodarki, jej globalizacji, szybkiego tempa 
rozwoju nowych technologii, większej konku-
rencji – złożoność projektów znacząco wzro-
sła. Dlatego ten podręcznik na celu ma do-
starczenie organizacjom i praktykom wskazó-
wek jak zarządzać tymi projektami i progra-
mami, które są szczególnie skomplikowane. 

W pierwszej kolejności podręcznik wskazuje, 
na jakie aspekty organizacyjne należy zwró-
cić szczególną uwagę i w jaki sposób wpływa-
ją one na zarządzanie złożonymi projektami 
i programami. Wśród najważniejszych wymie-
nione są tu takie czynniki jak: przywództwo, 
zarządzanie portfelami, współpraca i relacje 
między kadrą zarządzającą firmy a kierowni-
kami projektów i programów, KPI i inne mier-
niki sukcesu i efektywności, wpływ struktur 
organizacyjnych (w tym korzyści z posiadania 
PMO), luki w zasobach organizacyjnych oraz 
kompetencje kadry zarządzającej, kierowni-
ków i zespołów projektów. 

Dalej autorzy podręcznika analizują przyczyny 
złożoności w projektach i programach, dzie-
ląc je na trzy kategorie: zachowania ludzkie, 
działanie systemów (w tym powiązania i za-
leżności pomiędzy jego częściami) oraz wie-
loznaczność (Ambiguity). Kategorie te są dalej 
podzielone na mniejsze części składowe oraz 
całkiem szczegółowo opisane. Może się wy-
dawać, że ta część podręcznika to dość teo-
retyczne rozważania, jednak warto się z nią 
zapoznać, ponieważ do opisanych tu katego-

rii odnosić się będą narzędzia zaprezentowa-
ne w dalszej części publikacji. 

Na pewno pomocne dla praktyków zarzą-
dzających złożonymi projektami będą opisa-
ne w kolejnej sekcji podręcznika cztery ob-
szary zarządzania projektem (zakres, komu-
nikacja, interesariusze i ryzyko), które stano-
wią szczególne wyzwanie dla zarządzających 
skomplikowanymi programami i projektami. 
Tym razem autorzy nie poprzestali na opisa-
niu problemu – proponują również szereg po-
żytecznych praktyk radzenia sobie z proble-
mami związanymi ze złożonością w tych ob-
szarach. 

Dalsza część podręcznika to już prawdziwa 
gratka dla praktyków – mamy tu bowiem na-
rzędzie badania złożoności projektu lub pro-
gramu. Uzupełnione jest ono o 12 scenariuszy 
sytuacji jakie mogą wystąpić w zależności od 
uzyskanych w badaniu wyników wraz z bardzo 
konkretnymi poradami dla każdej z tych sy-
tuacji. Mamy tu również przykład zmapowa-
nia pytań z kwestionariusza badania złożono-
ści projektu z opisanymi wcześniej kategoria-
mi przyczyn złożoności. Ostatnia część pod-
ręcznika pomoże praktykom w przygotowa-
niu planu działań w odpowiedzi na złożoność 
w projekcie lub programie. 

Navigating Complexity: A Practice Guide za-
pewne nie każdemu przypadnie do gustu 
– bardziej doświadczonym kierownikom pro-
jektów czy programów, mającym wieloletnie 
doświadczenie niektóre proponowane prakty-
ki czy wskazówki mogą wydać się dość banal-
ne, niektóre – niewystarczająco opisane. Ale 
z pewnością wiele osób znajdzie w tej publika-
cji sporo do wykorzystania (jak choćby wspo-
mniane narzędzie diagnostyczne). Podręcznik 
ten na pewno spełni swoją rolę jako Practice 
Guide – może bowiem stanowić świetną pod-
stawę do dalszej dyskusji fachowców o złożo-
ności w projektach.

Szymon
Pawłowski

Kierownik projektów i konsultant, 
współpracownik TenStep Polska. 
Posiada wieloletnie doświadczenie 
w zarządzaniu projektami doradczymi 
i wdrożeniowymi. Specjalizuje się w zagad-
nieniach związanych z wdrażaniem i funk-
cjonowaniem biur zarządzania projektami. 
Członek PMI Poland Chapter, zastępca 
redaktora naczelnego „Strefy PMI”, pełni 
również obowiązki wicedyrektora ds. 
edukacji i rozwoju w warszawskim oddziale 
PMI. 
Posiada certyfikaty PMP®, TSPM™, 
P3O® Foundation, PRINCE2® Foundation. 
Prowadzi bloga „PMO i okolice”: 
http://szymonpawlowski.pmblog.pl/
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„It is all about shaping behavior”
Jerzy Stawicki

STREFA PMI, NR 6, WRZESIEŃ 2014, WWW.PMI.ORG.PL

W zarządzaniu projektami rozmawiamy i my-
ślimy głównie o zakresie, harmonogramie i de-
adline, o budżecie, a także o iteracjach, wyda-
niach, wymaganiach, czyli o „twardych” 
aspektach projektów. Ponieważ też wywodzę 
się z tej „twardej” szkoły, to i takie było moje 
podejście i myślenie w początkach kariery jako 
project managera, a później także jako mene-
dżera. Czasem było łatwiej, czasem trudniej, 
ale generalnie „szału nie było” jeśli chodzi za-
równo o końcowe rezultaty, jak i o przebieg 
projektu. Z czasem więc coraz bardziej prze-
konywałem się, że… nie o to chodzi w zarzą-
dzaniu projektami. Parafrazując Napoleona 
teraz mogę powiedzieć, że do sukcesu projek-
tu potrzebne są trzy składniki: po pierwsze 
ludzie, po drugie ludzie, po trzecie… już wiecie 
jak kończy się to zdanie.

Peter Drucker – guru i wizjoner zarządzania 
– napisał, że: “Management is about human 
beings. Its task is to make people capable of 
joint performance […]. This is what organiza-
tion is all about, and it is the reason that ma-
nagement is the critical, determining factor”. 
No tak: zarządzanie, przywództwo i zarządza-
nie projektem – to wszystko jest o ludziach 
i dotyczy ludzi. Dla mnie więc: „It is all about 
shaping behavior”.

Powiecie: ale odkrycie Ameryki. W zarządza-
niu projektami wiemy o tym od pewnego 
czasu i dlatego coraz więcej czasu poświęca-
my na szkolenia z zakresu komunikacji, le-
adership-u, negocjacji i na praktykowanie 

umiejętności z tego zakresu. A ja znowu odpo-
wiem że: nie o to chodzi.

To fajnie, że wiemy jak się komunikować, jakie 
mogą być style przywództwa, jak negocjować. 
Ale to trochę tak, jak oglądać lecący samolot 
i – nie znając fizyki i aerodynamiki – zastana-
wiać się, jakim cudem on nie spada, chociaż 
jednak co pewien czas tak się dzieje. Czary? 
Magia? O co chodzi?

I tak samo jest z zachowaniami i działaniami 
ludzi. Jeśli nie rozumiem, skąd się one biorą, to 
czasem uda mi się osiągnąć z moim zespołem 
sukces. A czasem nie. Ale zawsze będę zasta-
nawiał się czy to ja zrobiłem coś OK, czy nam 
się tylko tak udało. I na ogół zawsze zachowa-
nia, czy to mojego zespołu, czy innych intere-
sariuszy projektu, a także… moje własne, sta-
nowić będą dla mnie zagadkę. Czego więc 
brakuje? Albo inaczej mówiąc: co jest tą aero-
dynamiką, czyli podstawą dla zrozumienia za-
chowań ludzi?

Odpowiedzi nie trzeba szukać daleko: trzeba... 
zajrzeć do własnej głowy, a właściwie do wła-
snego mózgu. No i żeby ten wgląd był efek-
tywny i mądry, trzeba też pobuszować po ob-
szarze wiedzy nazywającym się neuronauka, 
czyli wiedza o funkcjonowaniu mózgu, 
w szczególności w kontekście społecznym, 
a także do obszaru nazywającego się inteli-
gencja emocjonalna. A gdy sam tak zrobiłem, 
to niemal byłem jak pewien Grek wyskakujący 
z wanny, krzyczący „eureka”. To oświecenie 
było oczywiście stopniowe: najpierw pozwoli-

ło mi zidentyfikować i zrozumieć moje emocje 
i je lepiej kontrolować. A potem także inaczej 
spojrzeć na zespół, na interesariuszy i rozu-
mieć coraz lepiej ich emocje, ich interpretacje 
i zachowania.

Powiecie: zaraz, zaraz. To ja, jako menedżer, 
lub project manager powinienem stać się psy-
chologiem, a nawet neuro psychologiem? Po-
winienem zaglądać do swojego mózgu, rozu-
mieć jego dwie części: emocjonalną i racjonal-
ną? To moją lekturą obowiązkową powinna 
być książka Daniela Kahnemana „Thinking 
Fast and Slow” (polskie wydanie ma tytuł „Pu-
łapki myślenia”) prezentująca dwa „systemy” 
działające w mojej głowie?

A ja tym razem odpowiem: tak, właśnie o to 
chodzi. Tak, ponieważ „It is all about shaping 
behavior”.

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem 
praktycznym w zarządzaniu projektami, 
prowadzący od 2003 roku firmę konsultin-
gowo - szkoleniową JS PROJECT.
Specjalizuje się w zagadnieniach zarządza-
nia projektami, programami i portfelem 
projektów, PMO. Fan praktycznego 
łączenia metod tradycyjnych, zwinnych, 
Lean i łańcucha krytycznego. Prowadzi au-
torskie szkolenia i warsztaty z zarządzania 
projektami. 
W okresie 1995-2003 pracował w SAP 
Polska, m.in. zarządzając projektami 
wdrożeniowymi systemu SAP, nadzorując 
projekty z poziomu komitetów sterujących, 
a także kierując zespołami konsultantów. 
Członek założyciel PMI Poland Charter. 
Posiadacz certyfikatów PMP®, Agile Project 
Management Practitioner, PRINCE2 
Practitioner, Certified Project Manager 
(IPMA level C) oraz CPIM.
Assesor Konkursu Projekt Roku 2010, 2011, 
2012 PMI Poland Chapter, a take assessor 
IPMA Project Excellence Award (od 2005).
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PIERWSZA KONFERENCJA
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU PMI®

Już 27 września 2014 roku na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach odbędzie pierwsza całodniowa 
konferencja Śląskiego Oddziału PMI®. 

W programie konferencji jest m.in. gra symulacyjna 
„Baza na Marsie” firmy Octigo oraz wystąpienia eksper-
tów z zakresu zarządzania projektami.

Konferencja będzie również doskonałą okazją do nawią-
zania nieformalnych kontaktów i bezpośredniej wymia-
ny doświadczeń między profesjonalistami zarządzania 
projektami w regionie Śląskim. Posiadacze certyfikatów 
PMI będą mogli zdobyć do 6 PDU za uczestnictwo 
w tym wydarzeniu. Dla członków PMI Poland Chapter 
przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne rabaty.

W programie konferencji:
Zarządzanie ryzykiem – George R. Sifri, MT&DC

Organizacja pracy i projektów zgodnie z Microsoft 
Operation Framework – dr Marek Pyka, Śląska 
Regionalna Grupa Microsoft 

Gra symulacyjna „Baza na Marsie” – dr Marcin 
Żmigrodzki, Paweł Gąsowski, Octigo

Zespół i ryzyko najsłabszego ogniwa – Tomasz 
Grochowski PMOFFICE

Projekty w oświacie – dr Marcin Lis, WSB Dąbrowa 
Górnicza

Złotym sponsorem Śląskiego Oddziału PMI jest firma 
Capgemini. Sponsorem wydarzenia jest firma MT&DC 
natomiast partnerem Wyższa Szkoła Biznesu w Dą-
browie Górniczej.

Oddział Śląski PMI istnieje od października 2013 roku 
i do tej pory zdołał zgromadzić liczne grono sympatyków 
poprzez organizację bezpłatnych seminariów, warszta-
tów tematycznych oraz spotkań z wolontariuszami. 
Oddział został założony przez trzy osoby pracujące 
w największych firmach na Śląsku, których całe życie 
zawodowe przeplata się z zarządzaniem projektami na 
rożnych płaszczyznach. Obecnie w skład oddziału 
wchodzi sześciu członków zarządu oraz kilkunastu 
wolontariuszy.

Naszym celem jest stworzenie odpowiedniego zespołu 
ludzi, którzy poprzez swoje działanie w aktywny sposób 
będą wspierać rozwój najlepszych praktyk i wiedzy z za-
kresu zarządzania projektami zgodnie ze standardami 
PMI na bardzo ciekawym rynku, jakim jest Górny Śląsk. 
Pragniemy zbudować wokół Śląskiego Oddziału PMI 
zgrupowanie ludzi zajmujących się zarządzaniem projek-
tami, chcących dzielić się wiedzą z tego zakresu oraz 
takich, którzy rozpoczynają swoją działalność w tym 
obszarze i chcą uczyć się na doświadczeniach innych.
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Project Management Institute Poland Chapter to 9 oddziałów
i prawie 1000 członków w całej Polsce, hołdujących statutowej misji:

Promować profesjonalizm w zarządzaniu 
projektami w biznesie, organizacjach i ośrod-
kach akademickich, we współpracy z PMI.

Sprawdź sam: www.pmi.org.pl

zniżki na wydarzenia 
organizowane przez PMI Poland 
Chapter i oddziały lokalne

zniżki na szkolenia organizowane przez firmy współpracujące 
z PMI Poland Chapter

budowania profesjonalnej sieci kontaktów w środowisku 
zarządzania projektami w realiach polskiej gospodarki i biznesu

wstępu na ciekawe seminaria, konferencje i warsztaty 
i pozyskiwania punktów PDU, niezbędnych do 
przedłużenia certyfikacji PMP® i innych

uczestnictwa w realizowanych przez PMI Poland Chapter 
projektach edukacyjnych i CSR oraz współpracy z rosnącym 
gronem wolontariuszy PMI

dostępu do oferty pracy, wspierania rozwoju kariery 
i budowania swojej przewagi na rynku pracy

Dzięki członkostwu
w PMI Poland Chapter
masz możliwość:

Ponadto
członkostwo w PMI
zapewni Ci:

bezpłatny dostęp do biblioteki standardów PMI, 
na czele z PMBOK® Guide

zniżki na egzaminy PMI i re-certyfikację

bezpłatny dostęp do publikacji PMI, między innymi Project 
Management Journal®, PM Network®, PMI Today®

możliwość uczestnictwa we 
wspólnotach praktyków PMI 
(PMI Communities of Practice)

zniżki na udział w konferencjach PMI Global Congresses 
i ResearchConferences, seminariach SeminarsWorld® 
i eSeminarsWorld

dostęp do globalnej bazy ofert pracy za pośrednictwem CareerHeadquarters 
i edytora spersonalizowanej ścieżki kariery PMI Career Framework


