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PMI Oddział Warszawa jest najdłużej działającym oddziałem PMI w Polsce. Jesteśmy zgra-
nym zespołem, który powstał z pasji ludzi zainteresowanych tematyką project managementu. 
Stworzyliśmy miejsce do dzielenia się wiedzą i swoim doświadczeniem.

Do tradycji przeszły już organizowane przez nas cyklicznie seminaria, na których pojawiają się 
najwybitniejsi praktycy z dziedziny zarządzania projektami w naszym kraju.

Poprzez swoją działalność chcemy doprowadzić do upowszechnienia wiedzy na temat najlep-
szych praktyk dotyczących zarządzania projektami oraz pobudzić świadomość społeczeń-
stwa w tej dziedzinie. Chcemy trafić do środowiska kierowników projektów, wykładowców 
uczelni wyższych, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora publicznego i mene-
dżerów.

A co robimy oprócz tego?

Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter
Project Management Kids Camp
Warsztaty z zarządzania projektami dla dzieci w ramach współpracy 
z Dziecięcą Akademią Przedsiębiorczości w Warszawie
Kwartalnik Strefa PMI
Blog PMI Poland Chapter

Zapraszamy na naszą stronę www:
http://pmi.org.pl/warszawa
oraz na nasze profile i grupy w social mediach:

Chcesz się zaangażować – napisz do nas!
Chcesz się zaangażować – napisz do nas!

Zapraszamy do PMI Poland Chapter
Oddział Warszawa

Integrujemy społeczność zainteresowaną 
tematyką zarządzania projektami!

https://www.facebook.com/pages/Project-Management-Institute-Warsaw-Branch/120352481378838
http://www.goldenline.pl/grupy/Organizacje_i_stowarzyszenia/pmi-poland-chapter-oddzial-warszawa/
http://www.linkedin.com/groups/Project-Management-Institute-Warsaw-4092015?gid=4092015&trk=hb_side_g
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Mija drugi rok wydania czasopisma „Strefa PMI”. Regularnie co 

kwartał dokładamy starań, aby dostarczyć Czytelnikom interesują-

ce artykuły, wywiady, dać im okazję do poznania ludzi zaangażo-

wanych w realizację projektów, zdobycia wiadomości o metodach 

i narzędziach przez nich stosowanych. Nasz kwartalnik wciąż się 

rozwija, powiększyliśmy zespół redakcyjny o nowych wolontariu-

szy, zwiększyliśmy nakład oraz objętość naszego pisma. Podzielili-

śmy „Strefę PMI” na działy, by ułatwić każdemu Czytelnikowi 

docieranie do najbardziej interesujących go treści. Tę linię rozwoju 

naszego kwartalnika zamierzamy kontynuować w 2015 roku.

Naszą misją jest rozpowszechnianie wiedzy na temat najlepszych 

praktyk, metod i narzędzi dotyczących zarządzania projektami oraz 

pozyskanie nowych Czytelników i praktyków.

Zachęcam do ciekawej lektury w jesienne wieczory oraz do współ-

pracy – przesyłania artykułów, wywiadów, pomysłów, wszelkich 

uwag i sugestii.

Głównym powodem, dla którego warto 
wyznaczyć sobie cel, jest to, co taka 
decyzja z tobą robi, abyś go osiągnął. 

To jak ta decyzja cię kształtuje będzie zawsze 
o wiele większą wartością niż to, co dostaniesz.

– Jim Rohn
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Mission Impossible

24-26 listopada 2014
Warszawa - Hotel Radisson

PMI Poland Chapter Congress
9th International

Z wielką radością chciałabym powitać wszystkich Państwa na 9. Mię-

dzynarodowym Kongresie PMI Poland Chapter. W tym roku w nieco 

odmienionej formule, proponujemy Państwu dwa nurty tematycz-

ne. W nurcie zatytułowanym „Beyond Agile” odpowiemy na pytania, 

kiedy stosować metody zwinne, czy metody zwinne można połączyć 

z metodą tradycyjną, jak inspirować siebie i innych, tak żeby obudzić 

entuzjazm, kreatywność i pasję, jak stworzyć przestrzeń do rozwoju? 

Tematem przewodnim drugiego nurtu, realizowanego przy współpra-

cy z TenStep Polska: „Megaprojekty – megawyzwania” będą duże, 

złożone projekty o charakterze publicznym, które są całkowicie od-

mienną rzeczywistością. Choć nie ulegają zwrotom jak wspomniane 

projekty zwinne, zawierają jednak odmienną klasę wyzwań, na które 

postaramy się odpowiedzieć.

Chciałabym też skorzystać z okazji i podzielić się z Państwem naszym 

sukcesem. Po raz kolejny PMI Poland Chapter został doceniony i na-

grodzony. W październiku 2013 zostaliśmy laureatem nagrody Chap-

ter of the Year, najbardziej cenionej nagrody przyznawanej przez Zarząd 

PMI Global za doskonałe wyniki w działalności i rozwoju organizacji. 

Natomiast w tym roku, PMI Global wyróżnił nas ponownie, jako jedyny 

chapter w Europie, tym razem w kategorii Collaboration and Outreach, 

czyli za osiągnięcia w zakresie współpracy i spektrum działania. Między 

innymi doceniono jedenastoletnią już inicjatywę oddziału gdańskiego 

English Summer/Winter Camp, oraz kilkuletni program Project Mana-

gement at Schools. 

Nagroda została wręczona na oficjalnej gali podczas PMI Leadership 

Institute Meeting (LIM) w Phoenix (Arizona), w którym uczestniczy-

ło ponad tysiąc liderów z całego świata. 

Więcej na temat nagrody, spotkania LIM oraz tego co udało nam się 

osiągnąć w ostatnim roku, w podsumowaniu Witolda Hendrysiaka,  na-

tomiast w tym miejscu chciałabym nawiązać do wystąpienia Kevina 

Carrolla: Play@Work: Unleashing Growth Through Creativity and Inno-

vation, które zrobiło na mnie największe wrażenie.

To wzruszająca historia, począwszy od trudnego dzieciństwa, poprzez 

odkrycie i zatrudnienie przez Nike w roli „Katalizatora”, którego za-

daniem było budowanie kultury wspierającej kreatywność i innowa-

cyjność, a skończywszy na propagowaniu idei Global Game Chang-

ers. Kevin przekonywał, że każdy z nas, każdego dnia może komuś 

pomóc, nasze działanie może być niewielkie, ale połączony wysiłek 

wywrze ogromny skutek. Podkreślił również znaczenie „przynależ-

ności” w naszym życiu. Od dziecka pragniemy przynależeć do więk-

szej części, chcemy być włączani, a nie wykluczani. Słysząc te słowa 

poczułam się niezwykle szczęśliwa i dumna, że przynależę do jednej 

z najwspanialszych społeczności na świecie. 

Dziękuję wszystkim Wolontariuszom, za Waszą energię, inspirację 

i ciężką pracę, a przede wszystkim za Waszą nadzwyczajność, bo zwy-

czajni ludzie nie zmieniają świata, a my to wspólnie robimy! 

Podziękowania składam również naszym Sponsorom, Partnerom i Pa-

tronom, gdyż to dzięki Waszemu wsparciu możemy robić te wielkie 

rzeczy i osiągać sukcesy. 

Życzę Państwu satysfakcjonującego odbioru oraz sporej dawki inspi-

racji do dalszego rozwoju.

Ordinary will not change the world. We need to be 
extraordinary
– Kevin Carroll

Małgorzata Kusyk, 

Prezes PMI Poland Chapter

STREFA KONGRESU
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Program Kongresu
Dzień 1, 24 listopada

8:00–9:00 Rejestracja, poranna kawa i sesja networkingowa

9:00–9:20 Otwarcie Kongresu / Wręczenie nagrody Wolontariusz Roku

10:20–10:40 Przerwa kawowa

9:20–10:20 Sesja 1
„Światowe wyzwania megaprojektów” – Virginia E. Greiman

10:40–11:40 Sesja 2 MP
Panel dyskusyjny: „Megaprojekty po polsku
– czy światowe trendy są adekwatne do
polskich warunków?”

Sesja 2 BA
„Agility in business”
Arie van Bennekum

Nurt Megaprojekty
we współpracy z TenStep Polska

Nurt Beyond Agile

14:40–15:00 Przerwa kawowa

12:40–13:40 Obiad

11:40–12:40 Sesja 3 MP
„KGHM – globalne zarządzanie projektami” 
Herbert Wirth, KGHM Polska Miedź S.A.

Sesja 3 BA
„PM transformation journey”
Piotr Malec

15:00–16:00 Sesja 5 MP
„LOTOS – program na 10+”
Grzegorz Hrycyna, Grupa LOTOS S.A.

Sesja 5 BA
„Agile Leadership – Creating An Agile
Environment By Empowering Individuals”
Mike Rawlins

13:40–14:40 Sesja 4 MP
„Sukces pomimo wszystko – jak udało się
zbudować falochron, choć to teoretycznie
niewykonalne?”
Roland Pazdan, Urząd Morski w Szczecinie

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

16:00–16:30 Case study 1 MP
„Managing Mega Projects – Leadership
and Communication Challenges”
Darryl Booker

Case study 1 BA
„5 wyzwań projektu realizowanego w Afryce”
Michał Marchewicz, Nearshoring Solutions

16:30–17:00 Przerwa kawowa

17:00–17:30 Rozstrzygnięcie Konkursu Projekt Roku

17:30–21:00 Coctail Party – Networking

Sponsorzy:Sponsor platynowy:



Nurt Megaprojekty
we współpracy z TenStep Polska

Nurt Beyond Agile

Program Kongresu
Dzień 2, 25 listopada

Partner merytoryczny:Sponsor: Partner wspierający:
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9:00–9:20 Prezentacja sponsorów

9:20–10:20 Sesja 6
„Taming Today's Complex Projects with Agility” – Mike Gri�ths

10:20–10:40 Przerwa kawowa

10:40–11:40 Sesja 7 MP
„Pomysły, działania, rezultaty – jak
skutecznie zarządzać inwestycjami
liniowymi?”
Ireneusz Krupa, GAZ-SYSTEM S.A.

Sesja 7 BA
„Global trends in Project Management”
Zbigniew Traczyk

11:40–12:00 Przerwa kawowa

12:00–13:00 Sesja 8 MP
„Kolej na projekty! – proces inwestowania
w nowoczesną infrastrukturę”
Krzysztof Rudziński, Pomorska Kolej
Metropolitalna

Sesja 8 BA
„Shaking o� the Legacy Mindset”
 Alan Gladman

13:00–14:00 Obiad

14:00–14:30 Case study 2 MP
"Zrównoważone miasto Siewierz Jeziorna
– wyjątkowy megaprojekt w polskich
realiach"
Robert Jacek Moritz, ALTA S.A

Case study 2 BA
„PZU: zwinny gigant”
Łukasz Baiński, Przemek Henschke, 
Ewa Koprowska, Michał Kopyt

14:30–15:00 Case study 3 MP 
„Mastering the Resource and Capacity
Dilemma – Mission Impossible?”
Dr Alexander Wimmer, Planview

15:00–15:20 Przerwa kawowa

15:20–16:40 Sesja 9
„Leading through a High Performance Culture!” – Eduardo Braun

16:50–17:30 Zamknięcie Kongresu, loteria



Program Kongresu     Dzień 3, 26 listopada
Warsztaty
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Patroni wydarzenia:

9:00–17:00 Mike Gri�ths – „Agile Risk Management for Large Projects”

All too often risk management is done in isolation from project execution by the person who knows least about the techni-
cal risks on the project – the project manager. This leads to weak, passive risk management and risks becoming project 
issues. 
This course reviews a number of commonly employed risk management approaches identifying common pitfalls. It also out-
lines a series of collaborative team games for engaging more project stakeholders in not only the risk identification step, but 
also risk analysis and risk response planning steps too. These approaches, coupled with the iterative nature and built in 
review cycles of agile projects, provide a valuable framework for a more e�ective risk management strategy.
By engaging the team and using the risk management process to inject risk response stories into the work backlog, the 
problems of traditional weak risk management can be overcome. This yields a more proactive risk-driven approach for baking 
risk management actions into the daily work processes of the project team. This course explains the how to combine math-
ematical analysis with social influence to create an e�ective risk management process for today’s large projects. 
Key Learning Objectives are:
1) Understand the issues with traditional risk management processes; 2) Identify the risk management opportunities pre-
sented by agile lifecycles 3) Learn how to engage the team in risk management through collaborative exercises

9:00–17:00 OCTIGO – „Scrum Droid”

During this training you will become a member of a team responsible for the building of a robot. The goal of the machine 
built by the team is supplying food, flashlights etc. to miners trapped after a mineshaft collapses. The Scrum approach has 
been chosen for this task due to time pressure and the need for high project innovativeness.
Scrum Droid is the only training in this field aimed at an audience wider than computer engineers alone, presenting an in-
teresting exercise in developing a project in accordance with Scrum methodology.

9:00–17:00 Robert Zyskowski – „Agile Product Owner Foundation”
We will test for basic understanding of the Scrum Framework and cover in-depth the role of product owner as a value man-
ager. Students will receive understanding of the work culture that Scrum Creates, product visioning, prioritizing and plan-
ning with the product backlog, stakeholder reporting, building solid relationships with development teams, and leveraging 
the power of feedback loops built into the Scrum framework. We will practice building and prioritizing a Product backlog 
using User Stories, planning a release and working with the ScrumMaster and delivery team. We will also cover Scrum at 
Scale, specifically working with geographically distributed teams and scaling to multiple teams. The Scrum Product Owner 
course is a workshop at an intermediate level, designed for currently practicing Product Owners, ScrumMasters who support 
a Product Owner, Agile Business Owners, and others who want an in-depth understanding of the role of the Product Owner 
in di�erent contexts and scenarios; and will equip you with di�erent techniques for successful product ownership. You will 
understand how to leverage Scrum to optimize value creation and customer satisfaction. You will be able to create a real-
istic release plan, stock the product backlog, write user stories and refine requirements. 
Pre-requisites: Intro to Scrum and Agile or equivalent introduction course. Hands on experience in Scrum teams can also be counted.

9:00–17:00 WHITECOM Project Experience – Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010
Celem warsztatu jest przedstawienie filozofii oraz praktycznych sposobów korzystania z systemu MS Project, zaprezentowa-
nie podstawowej funkcjonalności systemu pozwalające na rozpoczęcie pracy na własnym projekcie, poznanie całego procesu 
zarządzania projektem z wykorzystaniem MS Project. Warsztat przygotowuje uczestnika do pełnienia z wykorzystaniem MS 
Project funkcji kierownika projektu lub funkcji członka zespołu projektowego. Uczestnik warsztatu posiądzie umiejętność 
zaplanowania nowego projektu zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami w aplikacji MS Project, oraz umiejętność płynnego 
posługiwania się wykorzystaniem aplikacji do całego cyklu życia projektu. Podczas warsztatu omówione zostaną wszystkie 
najważniejsze funkcje programu MS Project, takie jak zarządzanie zasobami, koszty projektu, podstawowe widoki i raporty, 
zarządzanie zadaniami i zależnościami, monitorowanie i kontrola realizacji projektów oraz zarządzanie zmianą.
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Professor Virginia A. Greiman, LL.M., J.D., M.Ed.
Profesor zarządzania megaprojektami i planowania 
na Uniwersytecie Bostońskim. Wykłada prawo na 
Harvard University i na Harvard Kennedy School of 
Government. Specjalizuje się m.in. w: zarządzaniu 
projektami i innowacyjnymi megaprojektami, finan-
sowaniu projektów, partnerstwie publiczno-prywat-
nym, prawie i bezpieczeństwie narodowym. Jej ba-

dania skupiają się na megaprojektach, programach i ich złożoności. Pełniła role 
kierownicze i doradcze w największych światowych projektach: Boston Cen-
tral Artery/Tunnel Project, California’s High Speed Rail Project, the UK’s Cross-
rail Project. Jej ostatnia publikacja to: Megaproject Management: Lessons on Risk 
and Project Management from the Big Dig.

Arie van Bennekum
Jeden z sygnatariuszy Manifestu Zwinnego Wytwa-
rzania Oprogramowania – Manifesto for Agile So-
ftware Development. Był zaangażowany w prace nad 
Dynamic Systems Developing Method, należącej do 
metodyk zwinnych. Jego pasja do zwinnych metodyk 
jest oparta na założeniu dostarczenia klientowi tego, 
czego naprawdę potrzebuje, w sposób, który odpo-

wiada końcowemu użytkownikowi i biznesowi. Często angażowany jako koor-
dynator oraz coach – wszystko przez swoją pasję do metody DSDM, grupowych 
procesów i ludzkiego zachowania. Członek zarządu DSDM Consortium Benelux, 
akredytowany trener i konsultant DSDM.

Dr hab. inż. Herbert W. Wirth
Absolwent AGH w Krakowie Wydzialu Geologicz-
no-Poszukiwawczego. Autor i współautor kilkudzie-
sięciu artykułów, publikacji i książek z dziedziny geo-
logii, gospodarki surowcami, ekonomiki przedsię-
biorstw górniczych, zajmował się oceną i wyceną ak-
tywów geologiczno-górniczych. Pracę zawodową 
rozpoczął jako geolog poszukiwawczy złóż rud metali 

nieżelaznych, głównie miedzi i srebra, cyny, wolframu, a także uranu, węgla ka-
miennego, brunatnego i kruszyw mineralnych. Od 2008 r. członek, a od 2009 r. 
prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz 
Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Technicznych. W czerwcu 2013 r. uhono-
rowany tytułem Doktora Honoris Causa uczelni AGH w Krakowie.

Piotr Malec, PMP
Transformation Manager z wieloletnim doświadcze-
niem w kierowaniu projektami wdrożeń systemów 
informatycznych, zmian organizacji, redukcji kosztów 
dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych. 
Posiada doświadczenie konsultingowe w firmach do-
radczych (10 lat w Deloitte, 1,5 roku w Unisys) oraz 
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych de-

partamentów IT. Pracował dla Sztabu Kryzysowego Deloitte w Nowym Jorku po 
11 września 2001. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. 
Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i wymaganiami. Prowadzi 
zajęcia w SGH w Warszawie, Politechnice Krakowskiej i Politechnice Wrocław-
skiej na poziomie studiów Executive MBA i podyplomowych.

Roland Pazdan
Absolwent Politechniki Szczecińskiej – Wydział 
Budownictwa i Architektury, na kierunku: budow-
nictwo lądowe, specjalność: Konstrukcje budow-
lane i inżynierskie. Posiada ponad 20-letnie do-
świadczenie w projektowaniu konstrukcji budow-
lanych w Biurze Projektów Budownictwa Morskie-
go w Szczecinie oraz w samodzielnej działalności 

projektowej. Od 16 lat w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Mor-
skiego w Szczecinie nadzoruje od strony inwestora zadania inwestycyjno-re-

Kongres - prezentacja prelegentów
montowe. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji bu-
dowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie 
projektowania konstrukcji budowlanych.

Daniel Copleston
Lider IT specjalizujący się w budowaniu globalnych 
zespołów. Pracował nad rozwojem, wdrożeniem 
i działaniem kilku największych platform handlo-
wych w sektorze finansów. Jest pasjonatem IT i za-
rządzania projektami. Jest także jednym z człon-
ków założycieli PMI UK Portfolio Forum. Obecnie 
zajmuje się technologicznymi start-upami, poma-

gając im zdefiniować strategię. Ukończył studia MBA na University of Surrey.

Grzegorz Hrycyna
Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunku Elektro-
nika oraz programu MBA realizowanego we współ-
pracy Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem 
Strathclyde. W Grupie LOTOS od 1995 roku, najpierw 
w utrzymaniu ruchu automatyki, a od 2006 r. odpo-
wiedzialny za obszar projektów inwestycyjnych nie-
związanych z Programem 10+. Po zakończeniu Pro-

gramu 10+ dyrektor pionu inwestycji Grupy LOTOS S.A. Członek Komitetu Inwe-
stycyjnego GK LOTOS, lider wdrażania zasad zarządzania projektowego w Grupie 
LOTOS S.A. Pod jego nadzorem w ciągu 7 lat uruchomiono i zrealizowano ponad 
150 projektów inwestycji rzeczowych różnych rozmiarów, m.in. budowy instalacji 
ksylenów, wprowadzenia gazu ziemnego do rafinerii, bazy paliw w Poznaniu.

Mike Rawlins
Akredytowany trener oraz Dyrektor Programo-
wy, wyspecjalizowany w coachingu i rozwoju przy-
wództwa dla sponsorów, kierowników projektu oraz 
członków zespołu. Pomaga w zwiększeniu wydaj-
ności operacyjnej poprzez rozwój zdolności do sa-
moświadomości sytuacyjnej liderów i menedżerów. 
Stworzył szereg materiałów rozwojowych, skupia-

jąc się na praktycznym zastosowaniu zachowań przywódczych, narzędzi i tech-
nik. Doświadczony prelegent zarządzania projektami i przywództwa. Pracował 
jako Senior Manager w National Grid podejmując szereg ról w zarządzaniu port-
felami, programami i usługami. Executive Coach akredytowany przez Bristol Bu-
siness School oraz Instytut Przywództwa i Zarządzania.

Darryl W. Booker, PhD, MBA, PMP, CBAP
Instruktor i konsultant ESI International oraz MT&DC 
w obszarach zarządzania i analizy biznesowej. Od 
1983 roku zajmuje się szeroko rozumianą informaty-
ką. Swoje doświadczenie zdobył dzięki długoletniej 
współpracy z IBM obejmującej analizę wydajności 
procesów, gromadzenie i analizę wymagań, analizę 
i ocenę umiejętności, projektowanie i rozwój aplikacji 
oraz zarządzanie procesami i projektami. Konsultant, 

trener i mówca, prowadzi zajęcia w wielu krajach, skupiając się na obszarze stra-
tegicznego doradztwa biznesowego dla systemów CRM, PRM, ERP, zarządzaniu 
wiedzą i projektami. Pracował dla wielu firm z listy Fortune 500 i Global 2000.

Michał Marchewicz
IT Team Leader w Nearshoring Solutions. Absolwent 
informatyki Politechniki Gdańskiej. Kierownik pro-
jektów, programista, trener wewnętrzny. Prowa-
dzi zespoły wg metodyk agile, przeprowadza trans-
formacje w organizacji i ulepsza procesy. Posiada 
10-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów 
informatycznych; jako Brand Manager był odpowie-

dzialny za rozwój serwisów moto.gratka.pl i motofakty.pl dla Polskapresse. Zwo-
lennik metodyk Scrum oraz Kanban, które wdrażał m.in. w Operonie.

Mike Griffiths
Czołowy światowy kierownik projektów, trener, kon-
sultant oraz pisarz. Posiada wiele certyfikatów z za-
rządzania projektami (m.in. PMP® oraz PRINCE2®). 
W 1994 r. pomógł tworzyć metodę DSDM, której 
razem z innymi metodami (FDD, Scrum) używa do 
dziś. Przez kilka lat był członkiem zarządu Agile 
Alliance i the Agile Project Leadership Network. Jest 

częstym prelegentem na konferencjach PMI Global Congress, wykłada też Agile 
Project Management dla PMI w ramach Seminars World. Wsparł rozwój PMI Agile 
Community of Practice (największa społeczność w PMI, 8 tysięcy osób).

Ireneusz Michał Krupa
Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego 
i Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wro-
cławskiej. Ukończył podyplomowe studia z zakre-
su gazownictwa i  zarządzania na Politechnice War-
szawskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej, a także 
studia Executive MBA. Ma bogate doświadczenie 
w projektowaniu infrastruktury gazowniczej, a także 

w zarządzaniu procesem inwestycyjnym. Uczestniczył w realizacji największych 
projektów tej branży: od Systemu Gazociągów Tranzytowych Yamal-Europa po-
przez rozbudowę podziemnych magazynów gazu, do największego aktualnie re-
alizowanego programu, jakim jest budowa Terminalu LNG w Świnoujściu wraz 
z inwestycjami towarzyszącymi – rozbudową krajowego systemu przesyłu gazu. 
W ostatnich latach związany z firmą GAZ-SYSTEM S.A., w której odpowiada za 
rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów in-
westycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju.

Zbigniew Traczyk, MSc, MBA, PMP
Założyciel PMI Poland Chapter, prezes PMI WPC 
w latach 2003-2006, prowadząc oddział do nagród 
Chapter of the Year i Collaboration. Współtworzył PMI 
Code of Ethics and Professional Conduct, był również 
mentorem PMI w regionie EMEA. Przyczynił się do 
powstania w PMI modelu "Chapter-with-branches" 
prowadząc pilotażowe wdrożenie. Organizator i prele-

gent wielu konferencji PMI o zasięgu globalnym i regionalnym. Sekretarz i skarbnik 
PMI Board of Directors, gdzie pełni również rolę szefa Performance Oversight 
Committee. W swojej ponad 20-letniej karierze zarządzał międzynarodowymi pro-
jektami w sektorach finansów, telekomunikacji i publicznym. Obecnie zarządza 
portfelem projektów w IBM w 15 krajach CEE. Absolwent Politechniki Warszaw-
skiej Wydział Elektroniki, MBA w Henley Business School (UK), ukończył również 
PMI Leadership Institute Master Class.

Krzysztof Rudziński
Project Manager specjalizujący się w kierowaniu 
przedsięwzięciami budowlanymi sektora publiczne-
go. Wieloletni dyrektor Wydziału Programów Roz-
wojowych UM Gdańsk przygotowującego przedsię-
wzięcia infrastrukturalne M. Gdańska – w tym inwe-
stycje związane z EURO 2012. Organizator i dyrek-
tor Dep. Koordynacji Projektów Województwa w UM 

Woj. Pomorskiego. Jest współautorem Projektu HEWELIANUM (wielokrotnie na-
gradzanej za innowacyjność rewitalizacji Fortu Grodzisko w Gdańsku), kierował 
przygotowaniem i wdrożeniem Projektu Pętli Żuławskiej, a od roku 2009, jako 
Prezes Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA zarządza przygotowaniem, 
a obecnie realizacją Projektu PKM.

Alan Gladman
Doświadczony kierownik projektu i uznany ekspert 
w wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania pro-
jektami. Pracuje jako Agile Coach dla Intela, z sie-
dzibą w Wielkiej Brytanii. Jego kariera w branży trwa 
już ponad 30 lat. Zaczął w Rolls Royce i Jaguar Cars, 
19 lat temu dołączył do firmy Intel. Od 2002 roku 
prowadzi projekty adaptacyjne (agile), a obecnie jest 

jednym z najbardziej doświadczonych trenerów sekcji IT w firmie Intel. Celem 
Alana jest przekształcenie całej organizacji. Posiada dyplom z coachingu.

Dr Alexander Wimmer
MBA, Regional Sales Manager w Planview, wiodącej 
firmie dostarczającej rozwiązania z zakresu zarządza-
nia portfelami projektów. Wykłada zarządzanie stra-
tegiczne w FH-Joanneum University of Applied Sci-
ences w Austrii.

Robert Jacek Moritz
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział 
Transportu. W 1991 r. założył firmę Robert J. Moritz 
& Co. Forwarding, w 1996 r. sprzedał pakiet udzia-
łów firmy niemieckiemu przedsiębiorstwu Hell-
mann Worldwide Logistics. W konsekwencji firma 
zmieniła nazwę na Hellmann Moritz International 
Forwarders. W latach 1987-91 współtworzył, a na-

stępnie kierował firmą Servisco. Wieloletni Prezes Zarządu w spółkach należą-
cych do Grupy Kapitałowej TUP SA – obecnie ALTA SA.

Łukasz Baiński – Kierownik Zespołu w Obszarze Zarządzania 
Projektami IT
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów zwinnych i kaska-
dowych. Od 2012 zarządza projektami IT w ramach Grupy PZU, jest odpowie-
dzialny za zarządzanie portfelem projektów i inicjatyw IT. Ukończył studia 
MBA dla kadry IT w Akademii Leona Koźmińskiego. Podsiada certyfikaty Prin-
ce2, MSP, M_o_R, AgilePM, Scrum Master. Certyfikowany konsultant SAFe.

Przemek Henschke – CIO Grupy PZU
Od lat wdraża systemy, transformuje IT, buduje porozumienie pomiędzy Biz-
nesem i IT. Budował Inteligo, był CIO w Lukas Banku oraz Polbanku; pracując 
w McKinsey doradzał wielkim organizacjom finansowym w sprawach strate-
gii IT i Architektury IT. Głęboko wierzy, że „najważniejsi są ludzie i zespół. CIO 
jest tylko tak dobry i tak odważny jak jego zespół”.

Ewa Koprowska – Agile Coach w Projekcie Everest Grupy PZU
Wspiera rozwój Scrum Masterów i Product Ownerów. Zaangażowana w trans-
formację agile Grupy PZU. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu 
projektów zwinnych i kaskadowych. Posiada liczne certyfikaty z zakresu za-
rządzania projektami i programami. Certyfikowany konsultant SAFe.

Michał Kopyt – Dyrektor ds. Transformacji IT
Team Builder i propagator Agile, jego pasją i jednocześnie zawodem jest tworze-
nie niezwykłych zespołów ze zwykłych ludzi. Od kilkunastu lat zarządza dużymi 
projektami (ostatni – z zespołem ok. 500 osób), od 2009 aktywnie wdraża sys-
temy i prowadzi transformacje biznesowe przy użyciu metodyki Agile.

Eduardo Braun
Ekspert w dziedzinie zarządzania i przywództwa. Od 
1999 r. związany z HSM Group, gdzie jako dyrektor 
koordynował wiele światowych wydarzeń z udzia-
łem najlepszych ekspertów z danych dziedzin. Prze-
prowadzał wywiady z takimi osobistościami jak pre-
zydent Bill Clinton, Philip Kotler, Colin Powell, Jack 
Welch, Michael Porter czy Alan Greenspan. Prowa-
dził 2 programy telewizyjne: Lideres i HSM Specials 

na antenie ManagemenTV. Wykładał m.in. na University of California i Berkeley. 
Inżynier Uniwersytetu w Buenos Aires, ukończył studia MBA na Wharton School. 
Zasiada w zarządach kilku firm.
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Professor Virginia A. Greiman, LL.M., J.D., M.Ed.
Profesor zarządzania megaprojektami i planowania 
na Uniwersytecie Bostońskim. Wykłada prawo na 
Harvard University i na Harvard Kennedy School of 
Government. Specjalizuje się m.in. w: zarządzaniu 
projektami i innowacyjnymi megaprojektami, finan-
sowaniu projektów, partnerstwie publiczno-prywat-
nym, prawie i bezpieczeństwie narodowym. Jej ba-

dania skupiają się na megaprojektach, programach i ich złożoności. Pełniła role 
kierownicze i doradcze w największych światowych projektach: Boston Cen-
tral Artery/Tunnel Project, California’s High Speed Rail Project, the UK’s Cross-
rail Project. Jej ostatnia publikacja to: Megaproject Management: Lessons on Risk 
and Project Management from the Big Dig.

Arie van Bennekum
Jeden z sygnatariuszy Manifestu Zwinnego Wytwa-
rzania Oprogramowania – Manifesto for Agile So-
ftware Development. Był zaangażowany w prace nad 
Dynamic Systems Developing Method, należącej do 
metodyk zwinnych. Jego pasja do zwinnych metodyk 
jest oparta na założeniu dostarczenia klientowi tego, 
czego naprawdę potrzebuje, w sposób, który odpo-

wiada końcowemu użytkownikowi i biznesowi. Często angażowany jako koor-
dynator oraz coach – wszystko przez swoją pasję do metody DSDM, grupowych 
procesów i ludzkiego zachowania. Członek zarządu DSDM Consortium Benelux, 
akredytowany trener i konsultant DSDM.

Dr hab. inż. Herbert W. Wirth
Absolwent AGH w Krakowie Wydzialu Geologicz-
no-Poszukiwawczego. Autor i współautor kilkudzie-
sięciu artykułów, publikacji i książek z dziedziny geo-
logii, gospodarki surowcami, ekonomiki przedsię-
biorstw górniczych, zajmował się oceną i wyceną ak-
tywów geologiczno-górniczych. Pracę zawodową 
rozpoczął jako geolog poszukiwawczy złóż rud metali 

nieżelaznych, głównie miedzi i srebra, cyny, wolframu, a także uranu, węgla ka-
miennego, brunatnego i kruszyw mineralnych. Od 2008 r. członek, a od 2009 r. 
prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz 
Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Technicznych. W czerwcu 2013 r. uhono-
rowany tytułem Doktora Honoris Causa uczelni AGH w Krakowie.

Piotr Malec, PMP
Transformation Manager z wieloletnim doświadcze-
niem w kierowaniu projektami wdrożeń systemów 
informatycznych, zmian organizacji, redukcji kosztów 
dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych. 
Posiada doświadczenie konsultingowe w firmach do-
radczych (10 lat w Deloitte, 1,5 roku w Unisys) oraz 
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych de-

partamentów IT. Pracował dla Sztabu Kryzysowego Deloitte w Nowym Jorku po 
11 września 2001. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. 
Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i wymaganiami. Prowadzi 
zajęcia w SGH w Warszawie, Politechnice Krakowskiej i Politechnice Wrocław-
skiej na poziomie studiów Executive MBA i podyplomowych.

Roland Pazdan
Absolwent Politechniki Szczecińskiej – Wydział 
Budownictwa i Architektury, na kierunku: budow-
nictwo lądowe, specjalność: Konstrukcje budow-
lane i inżynierskie. Posiada ponad 20-letnie do-
świadczenie w projektowaniu konstrukcji budow-
lanych w Biurze Projektów Budownictwa Morskie-
go w Szczecinie oraz w samodzielnej działalności 

projektowej. Od 16 lat w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Mor-
skiego w Szczecinie nadzoruje od strony inwestora zadania inwestycyjno-re-

montowe. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji bu-
dowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie 
projektowania konstrukcji budowlanych.

Daniel Copleston
Lider IT specjalizujący się w budowaniu globalnych 
zespołów. Pracował nad rozwojem, wdrożeniem 
i działaniem kilku największych platform handlo-
wych w sektorze finansów. Jest pasjonatem IT i za-
rządzania projektami. Jest także jednym z człon-
ków założycieli PMI UK Portfolio Forum. Obecnie 
zajmuje się technologicznymi start-upami, poma-

gając im zdefiniować strategię. Ukończył studia MBA na University of Surrey.

Grzegorz Hrycyna
Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunku Elektro-
nika oraz programu MBA realizowanego we współ-
pracy Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem 
Strathclyde. W Grupie LOTOS od 1995 roku, najpierw 
w utrzymaniu ruchu automatyki, a od 2006 r. odpo-
wiedzialny za obszar projektów inwestycyjnych nie-
związanych z Programem 10+. Po zakończeniu Pro-

gramu 10+ dyrektor pionu inwestycji Grupy LOTOS S.A. Członek Komitetu Inwe-
stycyjnego GK LOTOS, lider wdrażania zasad zarządzania projektowego w Grupie 
LOTOS S.A. Pod jego nadzorem w ciągu 7 lat uruchomiono i zrealizowano ponad 
150 projektów inwestycji rzeczowych różnych rozmiarów, m.in. budowy instalacji 
ksylenów, wprowadzenia gazu ziemnego do rafinerii, bazy paliw w Poznaniu.

Mike Rawlins
Akredytowany trener oraz Dyrektor Programo-
wy, wyspecjalizowany w coachingu i rozwoju przy-
wództwa dla sponsorów, kierowników projektu oraz 
członków zespołu. Pomaga w zwiększeniu wydaj-
ności operacyjnej poprzez rozwój zdolności do sa-
moświadomości sytuacyjnej liderów i menedżerów. 
Stworzył szereg materiałów rozwojowych, skupia-

jąc się na praktycznym zastosowaniu zachowań przywódczych, narzędzi i tech-
nik. Doświadczony prelegent zarządzania projektami i przywództwa. Pracował 
jako Senior Manager w National Grid podejmując szereg ról w zarządzaniu port-
felami, programami i usługami. Executive Coach akredytowany przez Bristol Bu-
siness School oraz Instytut Przywództwa i Zarządzania.

Darryl W. Booker, PhD, MBA, PMP, CBAP
Instruktor i konsultant ESI International oraz MT&DC 
w obszarach zarządzania i analizy biznesowej. Od 
1983 roku zajmuje się szeroko rozumianą informaty-
ką. Swoje doświadczenie zdobył dzięki długoletniej 
współpracy z IBM obejmującej analizę wydajności 
procesów, gromadzenie i analizę wymagań, analizę 
i ocenę umiejętności, projektowanie i rozwój aplikacji 
oraz zarządzanie procesami i projektami. Konsultant, 

trener i mówca, prowadzi zajęcia w wielu krajach, skupiając się na obszarze stra-
tegicznego doradztwa biznesowego dla systemów CRM, PRM, ERP, zarządzaniu 
wiedzą i projektami. Pracował dla wielu firm z listy Fortune 500 i Global 2000.

Michał Marchewicz
IT Team Leader w Nearshoring Solutions. Absolwent 
informatyki Politechniki Gdańskiej. Kierownik pro-
jektów, programista, trener wewnętrzny. Prowa-
dzi zespoły wg metodyk agile, przeprowadza trans-
formacje w organizacji i ulepsza procesy. Posiada 
10-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów 
informatycznych; jako Brand Manager był odpowie-

dzialny za rozwój serwisów moto.gratka.pl i motofakty.pl dla Polskapresse. Zwo-
lennik metodyk Scrum oraz Kanban, które wdrażał m.in. w Operonie.

Mike Griffiths
Czołowy światowy kierownik projektów, trener, kon-
sultant oraz pisarz. Posiada wiele certyfikatów z za-
rządzania projektami (m.in. PMP® oraz PRINCE2®). 
W 1994 r. pomógł tworzyć metodę DSDM, której 
razem z innymi metodami (FDD, Scrum) używa do 
dziś. Przez kilka lat był członkiem zarządu Agile 
Alliance i the Agile Project Leadership Network. Jest 

częstym prelegentem na konferencjach PMI Global Congress, wykłada też Agile 
Project Management dla PMI w ramach Seminars World. Wsparł rozwój PMI Agile 
Community of Practice (największa społeczność w PMI, 8 tysięcy osób).

Ireneusz Michał Krupa
Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego 
i Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wro-
cławskiej. Ukończył podyplomowe studia z zakre-
su gazownictwa i  zarządzania na Politechnice War-
szawskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej, a także 
studia Executive MBA. Ma bogate doświadczenie 
w projektowaniu infrastruktury gazowniczej, a także 

w zarządzaniu procesem inwestycyjnym. Uczestniczył w realizacji największych 
projektów tej branży: od Systemu Gazociągów Tranzytowych Yamal-Europa po-
przez rozbudowę podziemnych magazynów gazu, do największego aktualnie re-
alizowanego programu, jakim jest budowa Terminalu LNG w Świnoujściu wraz 
z inwestycjami towarzyszącymi – rozbudową krajowego systemu przesyłu gazu. 
W ostatnich latach związany z firmą GAZ-SYSTEM S.A., w której odpowiada za 
rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów in-
westycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju.

Zbigniew Traczyk, MSc, MBA, PMP
Założyciel PMI Poland Chapter, prezes PMI WPC 
w latach 2003-2006, prowadząc oddział do nagród 
Chapter of the Year i Collaboration. Współtworzył PMI 
Code of Ethics and Professional Conduct, był również 
mentorem PMI w regionie EMEA. Przyczynił się do 
powstania w PMI modelu "Chapter-with-branches" 
prowadząc pilotażowe wdrożenie. Organizator i prele-

gent wielu konferencji PMI o zasięgu globalnym i regionalnym. Sekretarz i skarbnik 
PMI Board of Directors, gdzie pełni również rolę szefa Performance Oversight 
Committee. W swojej ponad 20-letniej karierze zarządzał międzynarodowymi pro-
jektami w sektorach finansów, telekomunikacji i publicznym. Obecnie zarządza 
portfelem projektów w IBM w 15 krajach CEE. Absolwent Politechniki Warszaw-
skiej Wydział Elektroniki, MBA w Henley Business School (UK), ukończył również 
PMI Leadership Institute Master Class.

Krzysztof Rudziński
Project Manager specjalizujący się w kierowaniu 
przedsięwzięciami budowlanymi sektora publiczne-
go. Wieloletni dyrektor Wydziału Programów Roz-
wojowych UM Gdańsk przygotowującego przedsię-
wzięcia infrastrukturalne M. Gdańska – w tym inwe-
stycje związane z EURO 2012. Organizator i dyrek-
tor Dep. Koordynacji Projektów Województwa w UM 

Woj. Pomorskiego. Jest współautorem Projektu HEWELIANUM (wielokrotnie na-
gradzanej za innowacyjność rewitalizacji Fortu Grodzisko w Gdańsku), kierował 
przygotowaniem i wdrożeniem Projektu Pętli Żuławskiej, a od roku 2009, jako 
Prezes Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA zarządza przygotowaniem, 
a obecnie realizacją Projektu PKM.

Alan Gladman
Doświadczony kierownik projektu i uznany ekspert 
w wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania pro-
jektami. Pracuje jako Agile Coach dla Intela, z sie-
dzibą w Wielkiej Brytanii. Jego kariera w branży trwa 
już ponad 30 lat. Zaczął w Rolls Royce i Jaguar Cars, 
19 lat temu dołączył do firmy Intel. Od 2002 roku 
prowadzi projekty adaptacyjne (agile), a obecnie jest 

jednym z najbardziej doświadczonych trenerów sekcji IT w firmie Intel. Celem 
Alana jest przekształcenie całej organizacji. Posiada dyplom z coachingu.

Dr Alexander Wimmer
MBA, Regional Sales Manager w Planview, wiodącej 
firmie dostarczającej rozwiązania z zakresu zarządza-
nia portfelami projektów. Wykłada zarządzanie stra-
tegiczne w FH-Joanneum University of Applied Sci-
ences w Austrii.

Robert Jacek Moritz
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział 
Transportu. W 1991 r. założył firmę Robert J. Moritz 
& Co. Forwarding, w 1996 r. sprzedał pakiet udzia-
łów firmy niemieckiemu przedsiębiorstwu Hell-
mann Worldwide Logistics. W konsekwencji firma 
zmieniła nazwę na Hellmann Moritz International 
Forwarders. W latach 1987-91 współtworzył, a na-

stępnie kierował firmą Servisco. Wieloletni Prezes Zarządu w spółkach należą-
cych do Grupy Kapitałowej TUP SA – obecnie ALTA SA.

Łukasz Baiński – Kierownik Zespołu w Obszarze Zarządzania 
Projektami IT
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów zwinnych i kaska-
dowych. Od 2012 zarządza projektami IT w ramach Grupy PZU, jest odpowie-
dzialny za zarządzanie portfelem projektów i inicjatyw IT. Ukończył studia 
MBA dla kadry IT w Akademii Leona Koźmińskiego. Podsiada certyfikaty Prin-
ce2, MSP, M_o_R, AgilePM, Scrum Master. Certyfikowany konsultant SAFe.

Przemek Henschke – CIO Grupy PZU
Od lat wdraża systemy, transformuje IT, buduje porozumienie pomiędzy Biz-
nesem i IT. Budował Inteligo, był CIO w Lukas Banku oraz Polbanku; pracując 
w McKinsey doradzał wielkim organizacjom finansowym w sprawach strate-
gii IT i Architektury IT. Głęboko wierzy, że „najważniejsi są ludzie i zespół. CIO 
jest tylko tak dobry i tak odważny jak jego zespół”.

Ewa Koprowska – Agile Coach w Projekcie Everest Grupy PZU
Wspiera rozwój Scrum Masterów i Product Ownerów. Zaangażowana w trans-
formację agile Grupy PZU. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu 
projektów zwinnych i kaskadowych. Posiada liczne certyfikaty z zakresu za-
rządzania projektami i programami. Certyfikowany konsultant SAFe.

Michał Kopyt – Dyrektor ds. Transformacji IT
Team Builder i propagator Agile, jego pasją i jednocześnie zawodem jest tworze-
nie niezwykłych zespołów ze zwykłych ludzi. Od kilkunastu lat zarządza dużymi 
projektami (ostatni – z zespołem ok. 500 osób), od 2009 aktywnie wdraża sys-
temy i prowadzi transformacje biznesowe przy użyciu metodyki Agile.

Eduardo Braun
Ekspert w dziedzinie zarządzania i przywództwa. Od 
1999 r. związany z HSM Group, gdzie jako dyrektor 
koordynował wiele światowych wydarzeń z udzia-
łem najlepszych ekspertów z danych dziedzin. Prze-
prowadzał wywiady z takimi osobistościami jak pre-
zydent Bill Clinton, Philip Kotler, Colin Powell, Jack 
Welch, Michael Porter czy Alan Greenspan. Prowa-
dził 2 programy telewizyjne: Lideres i HSM Specials 

na antenie ManagemenTV. Wykładał m.in. na University of California i Berkeley. 
Inżynier Uniwersytetu w Buenos Aires, ukończył studia MBA na Wharton School. 
Zasiada w zarządach kilku firm.
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Megaprojekty – co jest w nich
megaważne?
Marcin Guzik, Tomasz Andreasik
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IX kongres polskiego PMI rozpoczyna się lada 
chwila. Warto skomentować kluczowe zagad-
nienia, które będą poruszane w trakcie sesji. 
Mam nadzieję, że pozwoli to na podjęcie decy-
zji o udziale Czytelników w tym wydarzeniu. 

Definicja projektu – jej 
ciągła świadomość różnych 
interesariuszy

Choć to niewiarygodne – ważnym wyzwa-
niem w megaprojektach jest świadomość 
tego, co jest do zrobienia, a także jedno-
znacznie rozumiane cele przedsięwzięcia. 
Teoretycznie każdy realizator powinien wie-
dzieć, czym zajmuje się projekt oraz w jakim 
celu go uruchomiono. Jednak duże projek-
ty są często zbyt wielkie, podzielone na frag-
menty etc. Zdarza się, że zespół nie ogar-
nia całości przedsięwzięcia. Niestety, prawie 
pewne jest, że mają też z tym problem ważni 
decydenci, którzy są na zewnątrz zespołu 
projektowego i muszą szybko i trafnie zare-
agować, by projekt mógł ukończyć się z suk-
cesem. 

Dlatego pierwszym mitem, jaki może być 
mocno szkodliwy w realizacji megaprojektów 
jest założenie, że każdy wie, co ma robić oraz 

rozumie znaczenie swojego „kawałka” w kon-
strukcji całości. 

Z czego to wynika? Megaprojekty są opraco-
wywane latami. Najpierw wykonuje się studia 
i analizy, które mają pokazać, czy problem 
istnieje, w jakiej skali, czym będzie skutko-
wać nierozwiązanie tego zagadnienia. Drugim 
etapem – czasem realizowanym równolegle 
z pierwszym – jest wypracowanie możliwych 
rozwiązań oraz zbadanie ich wykonalności 
i opłacalności. Kolejna faza to projektowanie 
oraz pozyskiwanie formalnych zgód i pozwo-
leń oraz finansowania. Następnym etapem 
jest faza robót budowlanych. Ostatni etap to 
uruchomienie i rozliczenie poprojektowe.  Za-
uważmy, że od fazy pierwszej, do ostatniej 
nierzadko upływają lata. Wiele może się zmie-
nić w samym projekcie – np. kadra zarządza-
jąca. Istotnym zmianom ulega także otocze-
nie – uwarunkowania ekonomiczne czy regu-
lacje prawne. Nie czekają one na ukończenie 
prac projektowych, lecz żyją niezależnie. Dla-
tego bardzo trudno zrozumieć w całości ideę 
przedsięwzięcia oraz znaczenie poszczegól-
nych etapów projektu. 

Co z tym zrobić? Przede wszystkim należy 
sobie to zjawisko uświadomić i uwierzyć, że 
może zajść sytuacja, że w projekcie za pół mi-

liarda dolarów nie będzie ani jednej osoby, 
która rozumie całość prac lub zabraknie osoby, 
która była przy projekcie od jego początku. 
Rozwiązaniem jest: po pierwsze prowadze-
nie dobrej dokumentacji projektowej. To dość 
uciążliwe dla polskich menedżerów. U nas 
tworzenie Project Charter czy Definicji Zakre-
su prac wciąż jeszcze traktuje się jak przykry 
obowiązek biurokratyczny. Jeśli więc powsta-
ją tego rodzaju dokumenty – bywają one mało 
dopracowane, zbyt ogólne, a przede wszyst-
kim nie wynikają z głębokiej dyskusji i dogłęb-
nego przemyślenia tematu. 

Dobrą praktyką jest organizowanie na po-
czątku projektu warsztatów, gdzie wszyscy 
uczestnicy prac mogą przyjrzeć się projekto-
wi, rozwiać wątpliwości i skłonić zarządza-
jących do szybkiego rozwiązywania kwestii 
spornych. Warsztaty te są dopiero podsta-
wą do ukończenia dokumentacji projekto-
wej. Tu uwaga, która dla fachowców od za-
rządzania projektami może być oczywista, 
ale dla osób postronnych mniej – dokumen-
tacja ta nie dotyczy wyłącznie sposobu reali-
zacji prac. Nie jest to np. tylko studium wy-
konalności czy analiza przepływów pienięż-
nych. To, czego brak – to często dokumen-
tacja zarządcza – czyli rzetelna definicja me-
gaprojektu (definicja programu), dobry plan 
zarządzania megaprojektem oraz projekta-
mi wchodzącymi w jego skład. Mają one po-
kazywać, co jest ważne w procesie zarząd-
czym, a nie tylko jak zrealizować prace.

Harmonogram, aktualny i obrazujący 
cały projekt i najbliższe fazy

Nie jest oczywiste, że harmonogram to doku-
ment w MS Project, w Primavera czy innym 

systemie. Wiele razy obserwowałem ogrom-
ne projekty, które nie posiadały w ogóle har-
monogramu. Wiele z nich za harmonogram 
uważało tabelę w excelu z datami ukończe-
nia kilku głównych faz. Duża liczba projek-
tów, nawet gdy miała harmonogram – to nie 
był on aktualizowany. A menedżerowie przy-
znawali się pokątnie, że to dlatego, że nikt od 
nich czegoś takiego nie wymaga.  

Z czego to wynika? W wielu projektach nie 
istnieje proces project governance, który na-
kazuje badanie adekwatności, opłacalności, 
jakości zarządzania projektem. Projekty są re-
alizowane, bo muszą. Z trudem przychodzi 
zaakceptować fakt, że coś tam można zmie-
nić, lub że projekt można zatrzymać. Dlatego 
nie wyznacza się wyraźnego momentu, gdzie 
bada się okresowo stan projektu. To z kolei 
powoduje, że nie tworzy się porządnych har-
monogramów lub nie dba się o nie. To zabie-
ra czas i kosztuje. A po co się tym zajmować, 
gdy nie jest to bezpośrednio wymagane? Taka 
sytuacja z kolei sprawia, że umiejętności two-
rzenia harmonogramów, aktualizacji, badania 
projektu wskaźnikami EVM nie są popularne 
i wyćwiczone. A gdy się już nimi trzeba zaj-
mować – przychodzi to z trudem, jest znie-
chęcające, zabiera dużo czasu i… zaczyna się 
wątpić w sens harmonogramowania. I błędne 
koło gotowe. 

Co z tym zrobić? Wyłącznie zależy to od 
władz projektu oraz od sprawności biur projek-
towych. Jeśli sponsorzy nie dyskutują o projek-
tach na bazie harmonogramów, jeśli biura za-
rządzania programami nie wspierają menedże-
rów w tym, by harmonogramowanie było so-
lidnie wykonane – nic się nie zmieni. A powin-
no się po pierwsze ustalić standard budowy 
WBS dla wszystkich składowych mega pro-
jektu. Istnieją podobne części w projektach – 
np. odbiory, które powinny być tak samo mo-
delowane w WBS. Następnie należy ujednoli-
cić metody szacowania długości czasu trwa-
nia i pracochłonności oraz określić metody od-
znaczania rzeczywistego postępu prac na po-
ziomie megaprojektu. Powinno się pilnować, 
aby harmonogramy spełniały normy, które dla 
solidnych harmonogramów ustalono (np. ba-
zując na zaleceniach rządu USA). Badać har-
monogramy ustawicznie (np. przy pomocy na-
rzędzi typu Schedule Inspector – Barbecana 
lub innych). Wymuszać, by do każdego raportu 
projektowego był sporządzany raport harmo-
nogramowy i analizować go. 

Procedury zarządzania zmianami 
– projekt nigdy nie będzie 
zrealizowany wg pierwotnego planu

W megaprojektach zmiany są pewne. Ustale-
nia i analizy początkowe biorą zawsze w łeb. 
Jest w nich masa założeń i domniemań. I ina-
czej nie będzie, gdyż temat, jakim się mega-

projekty zajmują, jest zbyt wielki by precyzyj-
nie można go było zaplanować. Dlatego trzeba 
dokładnie określić mechanizm wprowadzania 
zmian.

Z czego to wynika? Megaprojekt to de facto 
wiele projektów powiązanych, które tworzą 
program. Opisana powyżej złożoność zagad-
nienia nie jest jedynym problemem. Istotą są 
także relacje między projektowe. Może się 
zdarzyć, że można istotnie oszczędzić, gdy 
coś zmienimy w projekcie A1. Jednak pocią-
gnie to wzrost kosztów w projektach A3 i B4. 
Co wówczas zrobić? Projekt A1 będzie głoso-
wał za wprowadzeniem zmiany. A pozostałe? 
A jeśli wszystkie te projekty są realizowane 
przez odrębnych wykonawców? 

Co z tym zrobić? Rozwiązaniem jest budowa-
nie trzech klas procedur. Pierwsza z nich bada 
potrzebę i skutki zmiany na poziomie projektu. 
Druga z nich zajmuje się sprawdzeniem, jakie 
konsekwencje zmiana wprowadzi w innych pro-
jektach. Trzeci typ procedury to opis czynno-
ści biura programu. Skrupulatnie analizuje ono 
potem, co należy zrobić ze zgłoszeniem na po-
ziomie całego megaprojektu (programu). Każda 
z klas procedur musi być znana wszystkim 
uczestnikom „gry”. Każdy z nich powinien wie-
dzieć, że jego polepszenie marży (np. wymiana 
komponentów droższych na tańsze, w systemie 
„pod klucz”) może wpłynąć negatywnie na po-
zostałe projekty (np. duże problemy z aktualiza-
cją dokumentacji projektowej i zatwierdzeniami 
przez administrację i nadzór). 

Systemy raportowania – czyli 
aktualne, prawdziwe i adekwatne 
informacje

Komunikacja jest wyzwaniem w każdej grupie. 
A jeśli zespół projektowy to kilkaset osób? To 
odrębna klasa wyzwań. Jeśli każdy doda coś 
od siebie lub zinterpretuje lekko zmieniając 
sens – do zarządzających może dotrzeć kom-
pletnie nieprawdziwa informacja o stanie prac. 

Z czego to wynika? Ludzie mimowolnie mają 
tendencję do ubarwiania i nadawania zna-
czenia faktom. To bardzo dobrze się spraw-
dza w marketingu i sprzedaży. Kiepsko w pro-
jektach, finansach i naukach inżynieryjnych. 
Jedną z głównych przyczyn problemów ko-
munikacyjnych są same procedury raporto-
wania. Przykładowo, jeśli dostawca informacji 
o zadaniu i jego stanie samodzielnie „zapala 
lampki” w raportach – może istnieć podejrze-
nie, że będzie to robić mało obiektywnie. Jeśli 
nie ma doprecyzowanego sposobu odznacza-
nia zadań (uznawania ich za wykonane) może 
mimowolnie okazywać się, że więcej mamy 
„na papierze” niż w rzeczywistości.

Co z tym zrobić? Po pierwsze, bardzo solid-
nie wykonać jeden z obowiązków opisanych 
w PMBOK® Guide czy TenStep® Project Man-
agement Process, czyli przeanalizować inte-
resariuszy. To nie powinna być wyłącznie lista 
tych, komu kwartalnie wysyłamy raport i bro-

szurkę projektową. Identyfikacja i analiza in-
teresariuszy megaprojektów powinna zarów-
no grupować podobnych interesariuszy, jak 
i dawać precyzyjne wytyczne co do sposobu 
komunikacji (treść, forma, częstość). Należy 
okresowo sprawdzić, czy w trakcie projek-
tu pakiety informacji docierają, są rozumiane 
i czy wywołują pożądaną reakcję. Jeśli prze-
kazujemy informacje, a interesariusze nie re-
agują w pożądany sposób – system nie jest 
wydajny. 

Warto zadbać o to, aby cała droga komunika-
cyjna – od wykonawcy zadania do ostatecznie 
decydujących – była ściśle określona i dobrze 
„pilnowana”. Chodzi o to, by nie istniały miej-
sca w procesie, gdzie pakiety informacji otrzy-
mane przez ogniwo N od ogniwa N-1 były do-
wolnie (poza kontrolą) przekształcane (reinter-
pretowane lub zmieniane) i przesyłane do N+1. 
W takich „czarnych dziurach” istnieje najwięk-
sze prawdopodobieństwo nadinterpretacji ko-
munikacyjnych. Nie może być tak, że przeka-
zując informację nie mam pewności, że są one 
prawdziwe. Jak policzyliśmy – w największych 
polskich projektach pomiędzy realizatorem prac 
a głównym decydentem jest ok. 25 szczebli hie-
rarchii różnych organizacji. Jeśli każdy zmieni 
niedużo – 1-2% – projekt zyskuje ponad połowę 
na samym procesie raportowania. 

Podsumowanie
Niniejszy tekst ani nie wyczerpuje, ani nie ma 
wyczerpywać tematu megaprojektów. Jak 
i same przedsięwzięcia – temat ten jest… mega. 
Mam nadzieję, że to zachęci Państwa do tego, 
aby wziąć udział w kongresie i przestudiować 
znacznie więcej „megazagadnień”. 

STREFA KONGRESU



11STREFA PMI, NR 7, LISTOPAD 2014, WWW.PMI.ORG.PL

IX kongres polskiego PMI rozpoczyna się lada 
chwila. Warto skomentować kluczowe zagad-
nienia, które będą poruszane w trakcie sesji. 
Mam nadzieję, że pozwoli to na podjęcie decy-
zji o udziale Czytelników w tym wydarzeniu. 

Definicja projektu – jej 
ciągła świadomość różnych 
interesariuszy

Choć to niewiarygodne – ważnym wyzwa-
niem w megaprojektach jest świadomość 
tego, co jest do zrobienia, a także jedno-
znacznie rozumiane cele przedsięwzięcia. 
Teoretycznie każdy realizator powinien wie-
dzieć, czym zajmuje się projekt oraz w jakim 
celu go uruchomiono. Jednak duże projek-
ty są często zbyt wielkie, podzielone na frag-
menty etc. Zdarza się, że zespół nie ogar-
nia całości przedsięwzięcia. Niestety, prawie 
pewne jest, że mają też z tym problem ważni 
decydenci, którzy są na zewnątrz zespołu 
projektowego i muszą szybko i trafnie zare-
agować, by projekt mógł ukończyć się z suk-
cesem. 

Dlatego pierwszym mitem, jaki może być 
mocno szkodliwy w realizacji megaprojektów 
jest założenie, że każdy wie, co ma robić oraz 

rozumie znaczenie swojego „kawałka” w kon-
strukcji całości. 

Z czego to wynika? Megaprojekty są opraco-
wywane latami. Najpierw wykonuje się studia 
i analizy, które mają pokazać, czy problem 
istnieje, w jakiej skali, czym będzie skutko-
wać nierozwiązanie tego zagadnienia. Drugim 
etapem – czasem realizowanym równolegle 
z pierwszym – jest wypracowanie możliwych 
rozwiązań oraz zbadanie ich wykonalności 
i opłacalności. Kolejna faza to projektowanie 
oraz pozyskiwanie formalnych zgód i pozwo-
leń oraz finansowania. Następnym etapem 
jest faza robót budowlanych. Ostatni etap to 
uruchomienie i rozliczenie poprojektowe.  Za-
uważmy, że od fazy pierwszej, do ostatniej 
nierzadko upływają lata. Wiele może się zmie-
nić w samym projekcie – np. kadra zarządza-
jąca. Istotnym zmianom ulega także otocze-
nie – uwarunkowania ekonomiczne czy regu-
lacje prawne. Nie czekają one na ukończenie 
prac projektowych, lecz żyją niezależnie. Dla-
tego bardzo trudno zrozumieć w całości ideę 
przedsięwzięcia oraz znaczenie poszczegól-
nych etapów projektu. 

Co z tym zrobić? Przede wszystkim należy 
sobie to zjawisko uświadomić i uwierzyć, że 
może zajść sytuacja, że w projekcie za pół mi-

liarda dolarów nie będzie ani jednej osoby, 
która rozumie całość prac lub zabraknie osoby, 
która była przy projekcie od jego początku. 
Rozwiązaniem jest: po pierwsze prowadze-
nie dobrej dokumentacji projektowej. To dość 
uciążliwe dla polskich menedżerów. U nas 
tworzenie Project Charter czy Definicji Zakre-
su prac wciąż jeszcze traktuje się jak przykry 
obowiązek biurokratyczny. Jeśli więc powsta-
ją tego rodzaju dokumenty – bywają one mało 
dopracowane, zbyt ogólne, a przede wszyst-
kim nie wynikają z głębokiej dyskusji i dogłęb-
nego przemyślenia tematu. 

Dobrą praktyką jest organizowanie na po-
czątku projektu warsztatów, gdzie wszyscy 
uczestnicy prac mogą przyjrzeć się projekto-
wi, rozwiać wątpliwości i skłonić zarządza-
jących do szybkiego rozwiązywania kwestii 
spornych. Warsztaty te są dopiero podsta-
wą do ukończenia dokumentacji projekto-
wej. Tu uwaga, która dla fachowców od za-
rządzania projektami może być oczywista, 
ale dla osób postronnych mniej – dokumen-
tacja ta nie dotyczy wyłącznie sposobu reali-
zacji prac. Nie jest to np. tylko studium wy-
konalności czy analiza przepływów pienięż-
nych. To, czego brak – to często dokumen-
tacja zarządcza – czyli rzetelna definicja me-
gaprojektu (definicja programu), dobry plan 
zarządzania megaprojektem oraz projekta-
mi wchodzącymi w jego skład. Mają one po-
kazywać, co jest ważne w procesie zarząd-
czym, a nie tylko jak zrealizować prace.

Harmonogram, aktualny i obrazujący 
cały projekt i najbliższe fazy

Nie jest oczywiste, że harmonogram to doku-
ment w MS Project, w Primavera czy innym 

systemie. Wiele razy obserwowałem ogrom-
ne projekty, które nie posiadały w ogóle har-
monogramu. Wiele z nich za harmonogram 
uważało tabelę w excelu z datami ukończe-
nia kilku głównych faz. Duża liczba projek-
tów, nawet gdy miała harmonogram – to nie 
był on aktualizowany. A menedżerowie przy-
znawali się pokątnie, że to dlatego, że nikt od 
nich czegoś takiego nie wymaga.  

Z czego to wynika? W wielu projektach nie 
istnieje proces project governance, który na-
kazuje badanie adekwatności, opłacalności, 
jakości zarządzania projektem. Projekty są re-
alizowane, bo muszą. Z trudem przychodzi 
zaakceptować fakt, że coś tam można zmie-
nić, lub że projekt można zatrzymać. Dlatego 
nie wyznacza się wyraźnego momentu, gdzie 
bada się okresowo stan projektu. To z kolei 
powoduje, że nie tworzy się porządnych har-
monogramów lub nie dba się o nie. To zabie-
ra czas i kosztuje. A po co się tym zajmować, 
gdy nie jest to bezpośrednio wymagane? Taka 
sytuacja z kolei sprawia, że umiejętności two-
rzenia harmonogramów, aktualizacji, badania 
projektu wskaźnikami EVM nie są popularne 
i wyćwiczone. A gdy się już nimi trzeba zaj-
mować – przychodzi to z trudem, jest znie-
chęcające, zabiera dużo czasu i… zaczyna się 
wątpić w sens harmonogramowania. I błędne 
koło gotowe. 

Co z tym zrobić? Wyłącznie zależy to od 
władz projektu oraz od sprawności biur projek-
towych. Jeśli sponsorzy nie dyskutują o projek-
tach na bazie harmonogramów, jeśli biura za-
rządzania programami nie wspierają menedże-
rów w tym, by harmonogramowanie było so-
lidnie wykonane – nic się nie zmieni. A powin-
no się po pierwsze ustalić standard budowy 
WBS dla wszystkich składowych mega pro-
jektu. Istnieją podobne części w projektach – 
np. odbiory, które powinny być tak samo mo-
delowane w WBS. Następnie należy ujednoli-
cić metody szacowania długości czasu trwa-
nia i pracochłonności oraz określić metody od-
znaczania rzeczywistego postępu prac na po-
ziomie megaprojektu. Powinno się pilnować, 
aby harmonogramy spełniały normy, które dla 
solidnych harmonogramów ustalono (np. ba-
zując na zaleceniach rządu USA). Badać har-
monogramy ustawicznie (np. przy pomocy na-
rzędzi typu Schedule Inspector – Barbecana 
lub innych). Wymuszać, by do każdego raportu 
projektowego był sporządzany raport harmo-
nogramowy i analizować go. 

Procedury zarządzania zmianami 
– projekt nigdy nie będzie 
zrealizowany wg pierwotnego planu

W megaprojektach zmiany są pewne. Ustale-
nia i analizy początkowe biorą zawsze w łeb. 
Jest w nich masa założeń i domniemań. I ina-
czej nie będzie, gdyż temat, jakim się mega-

projekty zajmują, jest zbyt wielki by precyzyj-
nie można go było zaplanować. Dlatego trzeba 
dokładnie określić mechanizm wprowadzania 
zmian.

Z czego to wynika? Megaprojekt to de facto 
wiele projektów powiązanych, które tworzą 
program. Opisana powyżej złożoność zagad-
nienia nie jest jedynym problemem. Istotą są 
także relacje między projektowe. Może się 
zdarzyć, że można istotnie oszczędzić, gdy 
coś zmienimy w projekcie A1. Jednak pocią-
gnie to wzrost kosztów w projektach A3 i B4. 
Co wówczas zrobić? Projekt A1 będzie głoso-
wał za wprowadzeniem zmiany. A pozostałe? 
A jeśli wszystkie te projekty są realizowane 
przez odrębnych wykonawców? 

Co z tym zrobić? Rozwiązaniem jest budowa-
nie trzech klas procedur. Pierwsza z nich bada 
potrzebę i skutki zmiany na poziomie projektu. 
Druga z nich zajmuje się sprawdzeniem, jakie 
konsekwencje zmiana wprowadzi w innych pro-
jektach. Trzeci typ procedury to opis czynno-
ści biura programu. Skrupulatnie analizuje ono 
potem, co należy zrobić ze zgłoszeniem na po-
ziomie całego megaprojektu (programu). Każda 
z klas procedur musi być znana wszystkim 
uczestnikom „gry”. Każdy z nich powinien wie-
dzieć, że jego polepszenie marży (np. wymiana 
komponentów droższych na tańsze, w systemie 
„pod klucz”) może wpłynąć negatywnie na po-
zostałe projekty (np. duże problemy z aktualiza-
cją dokumentacji projektowej i zatwierdzeniami 
przez administrację i nadzór). 

Systemy raportowania – czyli 
aktualne, prawdziwe i adekwatne 
informacje

Komunikacja jest wyzwaniem w każdej grupie. 
A jeśli zespół projektowy to kilkaset osób? To 
odrębna klasa wyzwań. Jeśli każdy doda coś 
od siebie lub zinterpretuje lekko zmieniając 
sens – do zarządzających może dotrzeć kom-
pletnie nieprawdziwa informacja o stanie prac. 

Z czego to wynika? Ludzie mimowolnie mają 
tendencję do ubarwiania i nadawania zna-
czenia faktom. To bardzo dobrze się spraw-
dza w marketingu i sprzedaży. Kiepsko w pro-
jektach, finansach i naukach inżynieryjnych. 
Jedną z głównych przyczyn problemów ko-
munikacyjnych są same procedury raporto-
wania. Przykładowo, jeśli dostawca informacji 
o zadaniu i jego stanie samodzielnie „zapala 
lampki” w raportach – może istnieć podejrze-
nie, że będzie to robić mało obiektywnie. Jeśli 
nie ma doprecyzowanego sposobu odznacza-
nia zadań (uznawania ich za wykonane) może 
mimowolnie okazywać się, że więcej mamy 
„na papierze” niż w rzeczywistości.

Co z tym zrobić? Po pierwsze, bardzo solid-
nie wykonać jeden z obowiązków opisanych 
w PMBOK® Guide czy TenStep® Project Man-
agement Process, czyli przeanalizować inte-
resariuszy. To nie powinna być wyłącznie lista 
tych, komu kwartalnie wysyłamy raport i bro-

Partner TenStep Polska.
Praktyk, trener i doradca w zakresie wdro-
żeń zarządzania projektami, megaprojek-
tami, portfelami projektów, wprowadza-
nia zmiany organizacyjnej związanej z za-
rządzaniem projektami – realizował kilka-
dziesiąt wdrożeń w Polsce i za granicą

Marcin
Guzik

Prezes Zarządu TenStep Polska.
Praktyk, trener i doradca w zakresie zarzą-
dzania złożonymi projektami i programami. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w za-
rządzaniu międzynarodową firmą przemy-
słową w roli jej dyrektora zarządzającego 
oraz doświadczenie w zakresie realizacji 
międzynarodowych megaprojektów.

Więcej na tenstep.pl

Tomasz
Andreasik

szurkę projektową. Identyfikacja i analiza in-
teresariuszy megaprojektów powinna zarów-
no grupować podobnych interesariuszy, jak 
i dawać precyzyjne wytyczne co do sposobu 
komunikacji (treść, forma, częstość). Należy 
okresowo sprawdzić, czy w trakcie projek-
tu pakiety informacji docierają, są rozumiane 
i czy wywołują pożądaną reakcję. Jeśli prze-
kazujemy informacje, a interesariusze nie re-
agują w pożądany sposób – system nie jest 
wydajny. 

Warto zadbać o to, aby cała droga komunika-
cyjna – od wykonawcy zadania do ostatecznie 
decydujących – była ściśle określona i dobrze 
„pilnowana”. Chodzi o to, by nie istniały miej-
sca w procesie, gdzie pakiety informacji otrzy-
mane przez ogniwo N od ogniwa N-1 były do-
wolnie (poza kontrolą) przekształcane (reinter-
pretowane lub zmieniane) i przesyłane do N+1. 
W takich „czarnych dziurach” istnieje najwięk-
sze prawdopodobieństwo nadinterpretacji ko-
munikacyjnych. Nie może być tak, że przeka-
zując informację nie mam pewności, że są one 
prawdziwe. Jak policzyliśmy – w największych 
polskich projektach pomiędzy realizatorem prac 
a głównym decydentem jest ok. 25 szczebli hie-
rarchii różnych organizacji. Jeśli każdy zmieni 
niedużo – 1-2% – projekt zyskuje ponad połowę 
na samym procesie raportowania. 

Podsumowanie
Niniejszy tekst ani nie wyczerpuje, ani nie ma 
wyczerpywać tematu megaprojektów. Jak 
i same przedsięwzięcia – temat ten jest… mega. 
Mam nadzieję, że to zachęci Państwa do tego, 
aby wziąć udział w kongresie i przestudiować 
znacznie więcej „megazagadnień”. 
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Dynamicznie zmieniające się otoczenie, takie 
jak rozwój technologii, rosnące wymagania 
klienta, konkurencja oraz wzrost znaczenia 
innowacji, który wpływa na złożoność i ryzy-
kowność przedsięwzięć, wymuszają na orga-
nizacjach większą elastyczność i efektywność 
działania. Dziś liczy się, jak szybko tworzy-
my nowe możliwości, kreujemy nowe pomy-
sły oraz jak szybko dostarczamy nową war-
tość dla klienta. Era wiedzy powoli ustępuje 
erze interakcji i kreatywności, dlatego też po-
dejścia zwinne (Agile) zyskują na znaczeniu. 

W dzisiejszych czasach, jeśli chcemy osią-
gnąć sukces, musimy być tymi, którzy zmie-
niają zasady gry! Bardziej proaktywni, inno-
wacyjni i efektywni w kreowaniu wartości 
dla klienta. Jak to osiągnąć? Jak inspirować 
siebie i innych dookoła nas, tak żeby obudzić 
entuzjazm, kreatywność i pasję? Jak stwo-
rzyć przestrzeń do rozwoju? Tylko te orga-

nizacje, które znajdą odpowiedzi na powyż-
sze pytania będą liczyć się w dzisiejszej zło-
żonej, konkurencyjnej i ograniczonej rzeczy-
wistości.

Wszyscy dziś mówią o Agile, mamy zwinne 
projekty, organizacje, produkty czy strate-
gie. Każdy chce „być zwinny” i niewątpliwie 
jest to dobry kierunek w świecie zarządza-
nia projektami. Jednak, należy pamiętać, że 
Agile to niejako rodzaj kultury a nie proces, 
czy metoda. To nie jest coś, co „robimy” albo 
nakładamy na istniejący proces. To sposób 
naszego myślenia, który wymaga odmienne-
go nastawienia. Wprowadzenie Agile oznacza 
zmianę sposobu wyznaczania celów oraz po-
wiązania ich z oczekiwaniami klientów. Samo 
opieranie się na narzędziach i technikach nie 
implikuje bycia Agile. Trzeba reagować na 
potrzeby szybko zmieniającego się otocze-
nia. To właśnie „Being Agile” oznacza bycie 

otwartym na nowe pomysły. O problemach 
związanych ze „standardowym” myśleniem 
oraz sposobach jak się go pozbyć opowie nam 
Alan Gladman, Agile Coach w firmie Intel, 
który od 2002 roku prowadzi projekty ada-
ptacyjne, a obecnie jest jednym z najbardziej 
doświadczonych trenerów sekcji IT, której 
celem jest przekształcenie całej organizacji. 

Dla wielu Agile=IT, zwinność powsta-
ła w świecie IT i tam też zadomowiła się na 
stałe, zwłaszcza w branży tworzenia oprogra-
mowania. W innych obszarach Agile dopie-
ro „raczkuje”. W jaki sposób mówić o innych 
dziedzinach zawodowych, gdzie „zwinność” 
jest, może lub będzie wykorzystywana? – na 
to pytanie odpowie nam jeden z prekursorów 
wdrażania Agile poza światem IT – Arie van 
Bennekum.

Natomiast Piotr Malec, obecnie Transfor-
mation Manager w Citigroup, z wieloletnim 
doświadczeniem w kierowaniu projektami 
informatycznymi w polskich i zagranicznych 
instytucjach finansowych, podpowie nam jak 
przekształcić funkcjonowanie zarządzania 
projektami w dużych, międzynarodowych or-
ganizacjach. Gdzie w organizacji pracującej 
tylko tradycyjnie, czyli kaskadowo jest miej-
sce Agile? Czy jest możliwe hybrydowe roz-
wiązanie?

Jedno jest pewne, Agile nie jest już niszo-
wym, mało znanym i niesprawdzonym podej-
ściem. Niektórzy mogą pokusić się o stwier-
dzenie, iż nie wystarczy już być Agile. Chce-
cie zwrócić na siebie uwagę? Musicie być 

Lean lub Kanban. Jak wymienione podejścia 
można zastosować w istniejących projek-
tach? Gdzie jest ich miejsce w ramach projek-
tu, czy portfela projektów? Podstaw wymie-
nionych metod, jak i praktycznych umiejęt-
ności pozwalających na rozpoczęcie stosowa-
nia obowiązujących w nich zasad, nauczy nas 
Daniel Copleston, pasjonat ciągle rozwijają-
cego się obszaru IT i zarządzania projektami. 
Jeden z członków założycieli PMI UK Portfolio 
Forum, który obecnie pomaga technologicz-
nym start-upom definiować strategie.

Dzisiejsze projekty można rozpocząć nie 
mając pełnej znajomości sytuacji, ani pro-
jektu. Na tle zmieniających się prioryte-
tów i szybkiego postępu technologicznego 
musimy bardzo „zwinnie” podejść do tematu. 
Zarządzanie wiedzą w obecnych czasach jest 
bardzo trudne bazując na „wczorajszych” pro-
cesach.  Kolejną trudnością jest zarządzanie 
ryzykiem w oderwaniu od realizacji projektu. 
Jak sobie z tym radzić? Mike Gri�ths, jeden 
z twórców DSDM, który od wielu lat z sukce-
sem łączy podejścia zwinne z tradycyjnymi, 
a jego projekty zdobywają światowe nagrody, 
pomoże nam zidentyfikować typowe pułapki 
oraz podpowie jak połączyć analizy matema-
tyczne z wpływem społecznym, by stworzyć 
skuteczny proces zarządzania projektami.

Dziś bycie Agile jest „trendy”. Wszyscy dziś 
chcą lub muszą być Agile! Jednak czy wszy-
scy to „bycie Agile” rozumieją? Zwinność to 
budowanie relacji, współpraca i zaangażo-
wanie na wszystkich szczeblach, włącza-
jąc klienta, aktywna komunikacja, a przede 
wszystkim transparentność – wszystko jest 
dostępne dla wszystkich i nie ma ukrytych 
informacji. Agile pozwala na eksperymento-
wanie i naukę na błędach, a to z kolei umoż-
liwia rozwój i dostosowanie. To wszystko 
jest jednak możliwe tylko i wyłącznie jeśli 
sobie nawzajem ufamy. Zaufanie kształtu-
je właściwe relacje międzyludzkie, ułatwia 

porozumiewanie się i sprzyja współpracy 
przy realizacji wspólnych celów. Nie każdy 
zdaje sobie sprawę z tego, iż metody zwinne 
bazują na zasadach ze świata coachingu. 
Jak możemy ich użyć do wspierania zespo-
łu i tworzenia kultury pozytywnych zacho-
wań?  O tworzeniu środowiska Agile oparte-
go na zasadach coachingu opowie nam Mike 
Rawlins, akredytowany trener oraz Dyrektor 
Programowy wyspecjalizowany w coachin-
gu i rozwoju przywództwa dla sponsorów, 
kierowników oraz członków zespołów pro-
jektowych. Mike uważa, że tylko poprzez 
zdolność rozumienia tego, co napędza nasze 
własne i innych zachowania, możemy po-
dejmować skuteczne decyzje, umożliwiając 
trwałą poprawę wydajności zarówno wła-
snej jak i całej organizacji.

Nie zabraknie też aspektów wielokulturo-
wych, w case study pod tytułem: „5 wyzwań 
projektu realizowanego w Kraju Wojowników” 
firma Nearshoring Solutions podzieli się 
swoimi doświadczeniami z projektu, w którym 
zastosowano podejście hybrydowe, a którego 
beneficjentem był rząd w Ghanie. 

Organizacje muszą się zmieniać nie po to, 
żeby być Agile, ale po to, żeby reagować na 
potrzeby szybko zmieniającego się otocze-
nia. Dlatego też w nurcie „Beyond Agile” wy-
chodzimy poza ramy Scruma, zachęcamy do 
eksperymentowania i w zależności od sytu-
acji wybrania najefektywniejszego rozwią-
zania.

Tak radykalnie zmieniliśmy nasze otoczenie, że nie 
mamy innego wyjścia jak zmienić siebie i dostosować 
się do tego zmienionego otoczenia.

Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings

STREFA KONGRESU
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Dynamicznie zmieniające się otoczenie, takie 
jak rozwój technologii, rosnące wymagania 
klienta, konkurencja oraz wzrost znaczenia 
innowacji, który wpływa na złożoność i ryzy-
kowność przedsięwzięć, wymuszają na orga-
nizacjach większą elastyczność i efektywność 
działania. Dziś liczy się, jak szybko tworzy-
my nowe możliwości, kreujemy nowe pomy-
sły oraz jak szybko dostarczamy nową war-
tość dla klienta. Era wiedzy powoli ustępuje 
erze interakcji i kreatywności, dlatego też po-
dejścia zwinne (Agile) zyskują na znaczeniu. 

W dzisiejszych czasach, jeśli chcemy osią-
gnąć sukces, musimy być tymi, którzy zmie-
niają zasady gry! Bardziej proaktywni, inno-
wacyjni i efektywni w kreowaniu wartości 
dla klienta. Jak to osiągnąć? Jak inspirować 
siebie i innych dookoła nas, tak żeby obudzić 
entuzjazm, kreatywność i pasję? Jak stwo-
rzyć przestrzeń do rozwoju? Tylko te orga-

nizacje, które znajdą odpowiedzi na powyż-
sze pytania będą liczyć się w dzisiejszej zło-
żonej, konkurencyjnej i ograniczonej rzeczy-
wistości.

Wszyscy dziś mówią o Agile, mamy zwinne 
projekty, organizacje, produkty czy strate-
gie. Każdy chce „być zwinny” i niewątpliwie 
jest to dobry kierunek w świecie zarządza-
nia projektami. Jednak, należy pamiętać, że 
Agile to niejako rodzaj kultury a nie proces, 
czy metoda. To nie jest coś, co „robimy” albo 
nakładamy na istniejący proces. To sposób 
naszego myślenia, który wymaga odmienne-
go nastawienia. Wprowadzenie Agile oznacza 
zmianę sposobu wyznaczania celów oraz po-
wiązania ich z oczekiwaniami klientów. Samo 
opieranie się na narzędziach i technikach nie 
implikuje bycia Agile. Trzeba reagować na 
potrzeby szybko zmieniającego się otocze-
nia. To właśnie „Being Agile” oznacza bycie 

otwartym na nowe pomysły. O problemach 
związanych ze „standardowym” myśleniem 
oraz sposobach jak się go pozbyć opowie nam 
Alan Gladman, Agile Coach w firmie Intel, 
który od 2002 roku prowadzi projekty ada-
ptacyjne, a obecnie jest jednym z najbardziej 
doświadczonych trenerów sekcji IT, której 
celem jest przekształcenie całej organizacji. 

Dla wielu Agile=IT, zwinność powsta-
ła w świecie IT i tam też zadomowiła się na 
stałe, zwłaszcza w branży tworzenia oprogra-
mowania. W innych obszarach Agile dopie-
ro „raczkuje”. W jaki sposób mówić o innych 
dziedzinach zawodowych, gdzie „zwinność” 
jest, może lub będzie wykorzystywana? – na 
to pytanie odpowie nam jeden z prekursorów 
wdrażania Agile poza światem IT – Arie van 
Bennekum.

Natomiast Piotr Malec, obecnie Transfor-
mation Manager w Citigroup, z wieloletnim 
doświadczeniem w kierowaniu projektami 
informatycznymi w polskich i zagranicznych 
instytucjach finansowych, podpowie nam jak 
przekształcić funkcjonowanie zarządzania 
projektami w dużych, międzynarodowych or-
ganizacjach. Gdzie w organizacji pracującej 
tylko tradycyjnie, czyli kaskadowo jest miej-
sce Agile? Czy jest możliwe hybrydowe roz-
wiązanie?

Jedno jest pewne, Agile nie jest już niszo-
wym, mało znanym i niesprawdzonym podej-
ściem. Niektórzy mogą pokusić się o stwier-
dzenie, iż nie wystarczy już być Agile. Chce-
cie zwrócić na siebie uwagę? Musicie być 

Lean lub Kanban. Jak wymienione podejścia 
można zastosować w istniejących projek-
tach? Gdzie jest ich miejsce w ramach projek-
tu, czy portfela projektów? Podstaw wymie-
nionych metod, jak i praktycznych umiejęt-
ności pozwalających na rozpoczęcie stosowa-
nia obowiązujących w nich zasad, nauczy nas 
Daniel Copleston, pasjonat ciągle rozwijają-
cego się obszaru IT i zarządzania projektami. 
Jeden z członków założycieli PMI UK Portfolio 
Forum, który obecnie pomaga technologicz-
nym start-upom definiować strategie.

Dzisiejsze projekty można rozpocząć nie 
mając pełnej znajomości sytuacji, ani pro-
jektu. Na tle zmieniających się prioryte-
tów i szybkiego postępu technologicznego 
musimy bardzo „zwinnie” podejść do tematu. 
Zarządzanie wiedzą w obecnych czasach jest 
bardzo trudne bazując na „wczorajszych” pro-
cesach.  Kolejną trudnością jest zarządzanie 
ryzykiem w oderwaniu od realizacji projektu. 
Jak sobie z tym radzić? Mike Gri�ths, jeden 
z twórców DSDM, który od wielu lat z sukce-
sem łączy podejścia zwinne z tradycyjnymi, 
a jego projekty zdobywają światowe nagrody, 
pomoże nam zidentyfikować typowe pułapki 
oraz podpowie jak połączyć analizy matema-
tyczne z wpływem społecznym, by stworzyć 
skuteczny proces zarządzania projektami.

Dziś bycie Agile jest „trendy”. Wszyscy dziś 
chcą lub muszą być Agile! Jednak czy wszy-
scy to „bycie Agile” rozumieją? Zwinność to 
budowanie relacji, współpraca i zaangażo-
wanie na wszystkich szczeblach, włącza-
jąc klienta, aktywna komunikacja, a przede 
wszystkim transparentność – wszystko jest 
dostępne dla wszystkich i nie ma ukrytych 
informacji. Agile pozwala na eksperymento-
wanie i naukę na błędach, a to z kolei umoż-
liwia rozwój i dostosowanie. To wszystko 
jest jednak możliwe tylko i wyłącznie jeśli 
sobie nawzajem ufamy. Zaufanie kształtu-
je właściwe relacje międzyludzkie, ułatwia 

porozumiewanie się i sprzyja współpracy 
przy realizacji wspólnych celów. Nie każdy 
zdaje sobie sprawę z tego, iż metody zwinne 
bazują na zasadach ze świata coachingu. 
Jak możemy ich użyć do wspierania zespo-
łu i tworzenia kultury pozytywnych zacho-
wań?  O tworzeniu środowiska Agile oparte-
go na zasadach coachingu opowie nam Mike 
Rawlins, akredytowany trener oraz Dyrektor 
Programowy wyspecjalizowany w coachin-
gu i rozwoju przywództwa dla sponsorów, 
kierowników oraz członków zespołów pro-
jektowych. Mike uważa, że tylko poprzez 
zdolność rozumienia tego, co napędza nasze 
własne i innych zachowania, możemy po-
dejmować skuteczne decyzje, umożliwiając 
trwałą poprawę wydajności zarówno wła-
snej jak i całej organizacji.

Nie zabraknie też aspektów wielokulturo-
wych, w case study pod tytułem: „5 wyzwań 
projektu realizowanego w Kraju Wojowników” 
firma Nearshoring Solutions podzieli się 
swoimi doświadczeniami z projektu, w którym 
zastosowano podejście hybrydowe, a którego 
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Organizacje muszą się zmieniać nie po to, 
żeby być Agile, ale po to, żeby reagować na 
potrzeby szybko zmieniającego się otocze-
nia. Dlatego też w nurcie „Beyond Agile” wy-
chodzimy poza ramy Scruma, zachęcamy do 
eksperymentowania i w zależności od sytu-
acji wybrania najefektywniejszego rozwią-
zania.

Możemy i powinniśmy 
kreować naszą przyszłość... 
ponieważ jeśli nie, kto inny 

na pewno to zrobi

Joel Barker, futurysta
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Efektywne zarządzanie dużymi
projektami oparte o podejście Lean
Aleksander Buczacki, Bohdan W. Oppenheim
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Zarządzanie dużymi projektami od zawsze 
stanowiło wyzwanie. Koordynacja pracy po-
między setkami lub tysiącami interesariuszy 
i firm na ogół nie wychodzi dobrze. W związ-
ku z rozwojem coraz bardziej skompliko-
wanych systemów, u podstaw których leżą 
nowe technologie, kluczowym staje się połą-
czenie podejścia inżynierii systemów z zarzą-
dzaniem projektami. Presja globalnej konku-
rencji oraz rosnące oczekiwania klientów oraz 
innych interesariuszy (społeczeństwa, admi-
nistracji itd.) wymagają zastosowania sku-
tecznych narzędzi zarządzania z obszaru Lean 
Management, które doskonale sprawdziły się 
w każdej branży, w której zostały użyte: pro-
dukcja, projektowanie, służba zdrowia, duże 
projekty infrastrukturalne, energetyka, edu-
kacja, administracja, bankowość i inne.

W związku z powyższym pod przewodnic-
twem MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology), wspólnie z PMI (Project Management 
Institute) oraz INCOSE (International Council 
of Systems Engineering), uruchomiony został 
program badawczy mający na celu wypraco-
wanie najlepszych praktyk w obszarze zarzą-
dzania dużymi projektami inżynierskimi. Pro-
jekt zrealizowano w latach 2011-2012. Opra-
cowano m.in. przewodnik zawierający dobre 
praktyki pt. Guide to Lean Enablers for Manag-
ing Engineering Programs 1. W trakcie realiza-
cji projektu wykorzystano wyniki prac związa-

nych z zastosowaniem podejścia Lean w in-
żynierii systemów 2. Ponadto założenia przed-
sięwzięcia oparto na wynikach badania iden-
tyfikującego najczęstsze problemy wystę-
pujące w dużych projektach inżynierskich, 
takich jak:

Reaktywne podejście do realizacji projek-
tów – tzw. „gaszenie pożarów”

Często zmieniające się, nieprecyzyjne 
oraz niekompletne wymagania projektu 
/ systemu / produktu

Brak wspólnych celów poszczególnych 
interesariuszy programu w odniesieniu 
do celów programu

Miejscowo (lokalnie) zoptymalizowa-
ne procesy, które nie są zintegrowane 
z całym programem (nie przekładają się 
na efektywność całego przedsięwzięcia)

Nieokreślone role, zakresy odpowiedzial-
ności 

Niewłaściwe zarządzanie kulturą organi-
zacyjną oraz kompetencjami zespołu

Niedostateczne planowanie projektu

Niewłaściwe mierniki, system mierników

Brak aktywnego zarządzania ryzykiem

Niewłaściwe zarządzanie kontraktami.

Połączenie doświadczeń w zakresie Lean 
Management, zarządzania projektami oraz 
inżynierii systemów pozwoliło na opracowa-
nie skutecznego narzędzia wspomagającego 
zarządzanie dużymi projektami. Pozwala ono 
na skuteczną identyfikację wszelkiego rodza-
ju marnotrawstwa i strat, których przykłady 
zestawiono w tabeli na kolejnej stronie.

Ogółem w ramach projektu zebrano 329 do-
brych praktyk, w tym 43 wyższego (enablers) 
oraz 286 niższego rzędu (subenablers). Każda 
dobra praktyka została przypisana do jednej 
z sześciu zasad Lean:

Wartość (Value/benefit) – zakłada, że 
wszystkie czynności powinny zostać ukie-
runkowane na generowanie wartości

Strumień wartości (Value Stream) – zakła-
da, że wartość jest generowana w wyniku re-
alizacji procesów – identyfikujemy elementy 
i źródła marnotrawstwa, a następnie i elimi-
nujemy je, usprawniając proces i jakość wy-
ników

Przepływ (Flow) – zakłada zapewnienie cią-
głego przepływu bez zbędnych przestojów, 
spowolnień, przerw, opóźnień

Ssanie (Pull) – wytwarzanie informacji w mo-
mencie potrzebnym i w ilości i o jakości nie-
zbędnej dla następnego procesu / czynności

Perfekcja (Perfection) – zakłada organizację 
pracy taką, która świadomie wykazuje wszel-
kie niedoskonałości systemu (ale nie ludzi!), 
i stosuje ciągłą poprawę (TQM / Kaizen / 
Six Sigma), ukierunkowując się na realizacji 
wszystkich czynności zgodnie z wymagania-
mi klienta (zewnętrznego bądź wewnętrzne-
go) za pierwszym razem 3.

Doskonalenie stosunków międzyludzkich 
oparte na szacunku; budowanie takich re-
lacji, które motywują najlepsze wyniki pracy 
oparte na pracy zespołowej, zaufaniu, wspo-
maganiu, zaangażowaniu pracowników w wy-
konywaną pracę, w tym również w doskona-
lenie organizacji.

Praktyki Lean oparte są na zdrowym rozsądku 
i danych empirycznych. Dotychczasowe do-
świadczenia związane z zastosowaniem Lean 
enablers wskazują, że stosując nawet poje-
dynczą dobrą praktykę można osiągnąć zna-
czące oszczędności i jednoczesną poprawę ja-
kości wyników przy realizacji dużych projek-
tów, nawet do 30-50% kosztów realizacji pro-
jektu. Wynika to z tego, że tradycyjne podej-
ście zawiera ogromną, lecz „niewidoczną” ilość 
marnotrawstwa. Działanie zgodnie z zasadami 
Lean uświadamia pracownikom jak wiele jest 

marnotrawstwa w systemie i jak stosunkowo 
łatwo jest je usunąć. Przykładowo, projektant 
może uzyskać więcej z 10 minutowej bezpo-
średniej rozmowy z klientem odnośnie jego 
wymagań, niż wymieniając korespondencję 
z wykorzystaniem wielu pośredników. Takie 
podejście skraca czas realizacji zadania, a tym 
samym koszty realizacji jak również pozwala 
lepiej określić wymagania dotyczące przyszłe-
go produktu / systemu.

1   Dostępny: 
http://www.lean-systems-engineering.org/do
wnloads-products/lean-enablers-for-managing-
engineering-programs/
2  Oppenheim B., Lean for systems engineering 
with lean enablers for systems engineering, 
Hoboken, NJ, Willey 2011.
3  Wyjątkiem jest zaplanowane testowanie.
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Management, zarządzania projektami oraz 
inżynierii systemów pozwoliło na opracowa-
nie skutecznego narzędzia wspomagającego 
zarządzanie dużymi projektami. Pozwala ono 
na skuteczną identyfikację wszelkiego rodza-
ju marnotrawstwa i strat, których przykłady 
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z sześciu zasad Lean:

Wartość (Value/benefit) – zakłada, że 
wszystkie czynności powinny zostać ukie-
runkowane na generowanie wartości

Strumień wartości (Value Stream) – zakła-
da, że wartość jest generowana w wyniku re-
alizacji procesów – identyfikujemy elementy 
i źródła marnotrawstwa, a następnie i elimi-
nujemy je, usprawniając proces i jakość wy-
ników

Przepływ (Flow) – zakłada zapewnienie cią-
głego przepływu bez zbędnych przestojów, 
spowolnień, przerw, opóźnień

Ssanie (Pull) – wytwarzanie informacji w mo-
mencie potrzebnym i w ilości i o jakości nie-
zbędnej dla następnego procesu / czynności
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enablers wskazują, że stosując nawet poje-
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kości wyników przy realizacji dużych projek-
tów, nawet do 30-50% kosztów realizacji pro-
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ście zawiera ogromną, lecz „niewidoczną” ilość 
marnotrawstwa. Działanie zgodnie z zasadami 
Lean uświadamia pracownikom jak wiele jest 

marnotrawstwa w systemie i jak stosunkowo 
łatwo jest je usunąć. Przykładowo, projektant 
może uzyskać więcej z 10 minutowej bezpo-
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1   Dostępny: 
http://www.lean-systems-engineering.org/do
wnloads-products/lean-enablers-for-managing-
engineering-programs/
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wania i wdrażania Regionalnych Strategii 
Innowacji).

Bohdan W.
Oppenheim

Bohdan W. Oppenheim jest profesorem na 
Loyola Marymont University, Los Angeles 
USA, specjalizuje się w zagadnieniach 
Inżynierii Systemów. Jest współtwórcą 
i współprzewodniczącym Grupy Roboczej 
Lean Systems Engineering w ramach 
INCOSE. Jest liderem ruchu na rzecz 
opracowania wytycznych Lean dla Inżynie-
rii Systemów. Pełni funkcje lokalnego 
koordynatora sieci edukacyjnej Lean 
Advancement Initiative Consortium przy 
MIT. Jest członkiem komitetu sterującego 
Lean Education Academic Network. Przez 
7 lat pełnił funkcję dyrektora Przemysłowe-
go Centrum Oceny przy Amerykańskim 
Departamencie Energii, kierując audytem 
125 firm pod kątem zastosowania Lean 
Management. Doradzał 50 firmom, m.in. 
takim jak Boeing, Northrop Grumman, 
Raytheon, Airbus, EADS, Telekomunikacja 
Polska w zakresie związanym z Lean, 
Inżynierią Systemów i Jakością. Zdobył 
m.in. dwukrotnie nagrodę Shingo 
Award za najlepsze badania i publikację 
w 2010 i 2013 roku, nagrodę INCOSE 
Award za najlepszy produkt 2010, nagrodę 
fundacji Fulbrighta w 2011. Jego doświad-
czenie zawodowe obejmuje przemysły zbro-
jeniowy, kosmiczny, morski, mechaniczny, 
oprogramowania i produkcyjny. Prof. 
Bohdan Oppenheim jest autorem książki 
Lean for Systems Engineering with Lean 
Enablers for Systems Engineering (Wiley, 
2011), współautorem książki The Guide to 
Lean Enablers for Managing Engineering 
Programs (PMI-INCOSE-MIT, 2012), oraz 
współautorem książki Value Based Systems 
Engineering (Wiley, 2013).

Wytwarzanie zbędnych informacji
Projektowanie o niepotrzebnie, z punktu widzenia 
klienta, podwyższonych tolerancjach
Masowe wysyłanie zbędnych informacji – spam
Wysyłanie całych zbiorów, gdy potrzebne są pojedyn-
cze liczby

Nadmierne wytwarzanie 
w stosunku do potrzeb 
następnego procesu / 
czynności
„Wynajdywanie koła”

Nadprodukcja

Nadmierna dystrybucja informacji
Rozproszone zespoły
Skomplikowana dokumentacja, której wypełnianie za-
biera zbyt wiele czasu

Zbędne przemieszczanie 
informacji

Zbędny 
transport

Długie podróże
Redundantne spotkania
Powierzchowne przeglądy
Utrudniony dostęp do informacji

Zbędne czynności 
w trakcie realizacji zadań

Zbędne ruchy

Redundancja zadań, brak standaryzacji
Tworzenie niepotrzebnej dokumentacji
Niekontrolowane iteracje procesu
Odpowiadanie na niewłaściwe pytania
Wiele kontraktowych wymagań
Nieklarowne i zmieniające się wymagania

Wykonywanie 
niepotrzebnych 
czynności
Wykonywanie 
niepotrzebnych zadań

Błędny proces

Skomplikowane wyszukiwanie i słabe zarządzanie kon-
figuracją
Porcjowanie
Powtarzalność informacji
Niski poziom 5S (organizacji stanowisk) w biurze oraz 
w bazach danych

Gromadzenie 
informacji, która nie jest 
wykorzystywana 

Zapasy

Wszelkiego rodzaju powtórki (obliczenia, testy, spraw-
dzania itd.)
Niekompletna, niedokładna informacja
Błędy jakościowe zidentyfikowane na zewnątrz procesu

Zarządzanie jakością 
polegające na kontroli, 
a nie na zapobieganiu 
powstawania błędów

Poprawki

Długie procesy decyzyjne
Oczekiwanie na dane, wyniki testów, informacji, decyzji
Niedokładne planowanie

Oczekiwanie na 
informację / decyzję
Oczekujące informacje 
bądź decyzje na dalsze 
przetwarzanie

Czekanie

PrzykładyOpisRodzaj mar-
notrawstwa
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Standard zarządzania portfelem
projektów
Maciej Bodych, MBA, PMP, PfMP, ACP

STREFA PMI, NR 7, LISTOPAD 2014, WWW.PMI.ORG.PL

Zarządzanie portfelem projektów w ostat-
nim czasie zyskuje na popularności. Z jednej 
strony ze względu na wzrost dojrzałości or-
ganizacji i poszukiwanie kolejnych elemen-
tów rozwoju, z drugiej strony konieczność 
wprowadzania ciągłych zmian (nowe pro-
dukty, usprawnienia procesów, wdrożenia 
systemów IT, itp.) powoduje, że firmy muszą 
dobrze priorytetyzować swoje przedsięwzię-
cia.

Spójrzmy od strony praktycznej, jakie elemen-
ty standardu zarządzania portfelem projektów 
mogą być przydatne dla firmy oraz czego bra-
kuje w standardzie Project Management In-
stitute.

The Standard for Portfolio Management został 
wydany w styczniu 2013 roku i jest to już jego 
trzecia odsłona. Tak jak każdy standard PMI® 
grupuje on procesy wykonywane w firmie 
w obszary wiedzy i grupy procesów. Schemat 
na kolejnej stronie prezentuje najważniejsze 
założenia.

Każdy z pięciu obszarów zwraca uwagę na 
inne aspekty funkcjonowania zarządzania 
portfelem projektów w organizacji i są to:

Strategiczne zarządzanie
– określające cele do portfela projektów. Jest 
to najczęściej zapominany element zarządza-
nia portfelem projektów. Firmy pokazują re-
jestr projektów, ale nie otrzymują od Zarzą-
du lub Dyrekcji celów związanych z zarządza-
niem portfelem projektów (np.: zmniejsze-
nie liczby jednocześnie realizowanych projek-
tów!).

Organizacja zarządzania
– określająca, w jaki sposób będą zapadały 
decyzje o portfelu projektów. Częstą prak-
tyką w organizacji jest powołanie Komitetu 
Zarządzania Portfelem Projektów, który po-
dejmuje najważniejsze decyzje oraz monito-
ruje status portfela projektów.

Efektywność
– czyli ciągła optymalizacja wykorzystania 
dostępnych zasobów ludzkich i finansowych, 
tak aby osiągnąć jak najlepsze korzyści dla or-
ganizacji.

Komunikacja
– określająca zasady informowania wszyst-
kich interesariuszy zarządzania portfelem pro-
jektów o statusach, zmianach i decyzjach, 
które zapadły.

Zarządzanie ryzykiem
– określające, jak zapewniamy wykonalność 
realizacji przygotowanej roadmapy projektów, 
dzięki analizie i zarządzaniu ryzykiem na po-
ziomie nie tylko pojedynczych projektów, ale 
również portfela.

Wszystkie te elementy zostały pogrupowane 
w procesy:

Definiowania
– określające jak ustawimy i jak będziemy za-
rządzać portfelem projektów

Dostosowania
– czyli ciągłej optymalizacji i dostosowania 
planu realizacji projektów do zmieniającej się 
sytuacji

Zatwierdzenia i kontroli
– które określają w jaki sposób będziemy 
monitorować status projektów oraz w jaki 
sposób i kto będzie podejmował decyzję 
w portfelu.

Powyższe obszary wiedzy i grupy procesów 
stanowią bezcenną listę kontrolną dla każdej 
organizacji, aby sprawdzić czy pomyśleliśmy 
o wszystkich aspektach wdrożenia zarządza-
nia portfelem projektów w firmie.

W ostatniej wersji standardu dołączono pro-
cesy definiowania związane z ustawieniem 
i wdrożeniem portfela projektów w organi-
zacji. Niestety rozbudowane podejście PMI® 
sprawdzi się jedynie w dużych organizacjach 
i tylko w momencie uruchamiania tematu za-
rządzania portfelem projektów. Proponowane 
kroki związane z budową Karty Portfela Pro-
jektu, a następnie Planu Zarządzania Portfe-
lem zawierającego wszystkie procedury jest 
podejściem znanym nam z PMBOKa, ale nie 
pasuje do wprowadzania zmian w firmach. 
W większości firm procesy związane z usta-
wieniem portfela projektów definiuje się raz 
przy opracowaniu nowej strategii, a następnie 
co roku decyduje się o przyznaniu środków na 
przedsięwzięcia w ramach procesu budżeto-
wania. Przykładem może być firma z sektora 
finansowego, które podzieliła swoje przedsię-
wzięcia na portfel nowych produktów, port-
fel wsparcia sprzedaży oraz portfel przedsię-
wzięć wewnętrznych (IT, księgowość, HR itp.) 
i co roku decyduje tylko o celach i środkach 
przeznaczonych na każdy z obszarów. Oczy-
wiście zapisane w standardzie procesy defi-

niowania będą bezcenne dla biura projektów 
(PMO), które zaczyna swoją przygodę z zarzą-
dzaniem portfelem projektów i musi pousta-
wiać procesy w organizacji.

Czego brakuje w standardzie? Oprócz, trady-
cyjnie, braku szablonów związanych z zarzą-
dzaniem portfelem projektów, brakuje rów-
nież procesu wyboru projektów. Co ciekawe, 
proces ten był przedstawiony w poprzed-
niej wersji standardu, dlatego warto do niego 
wrócić i skorzystać z poprzednich doświad-
czeń. I chyba najważniejsza rzecz, w stan-
dardzie PMI® brakuje wytycznych jak wdra-
żać i dostosowywać wymienione praktyki do 
skali zarządzanych projektów i programów 
oraz typu organizacji i jej specyfiki. Miejmy 
nadzieję, że kolejne wersje zostaną rozbudo-
wane o wyżej wymienione elementy.

Niemniej The Standard for Portfolio Manage-
ment jest obowiązkową lekturą dla wszyst-
kich osób zainteresowanych tą tematy-
ką. Przypominamy, że aktualni członkowie 
PMI® mają dostęp do elektronicznej wersji 
standardu po zalogowaniu się na stronie 
www.pmi.org

Więcej informacji o standardzie zarządzania 
portfelem projektów i certyfikacji PfMP® na 
stronie: www.whitecom.com.pl

STREFA WIEDZY
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Zarządzanie portfelem projektów w ostat-
nim czasie zyskuje na popularności. Z jednej 
strony ze względu na wzrost dojrzałości or-
ganizacji i poszukiwanie kolejnych elemen-
tów rozwoju, z drugiej strony konieczność 
wprowadzania ciągłych zmian (nowe pro-
dukty, usprawnienia procesów, wdrożenia 
systemów IT, itp.) powoduje, że firmy muszą 
dobrze priorytetyzować swoje przedsięwzię-
cia.

Spójrzmy od strony praktycznej, jakie elemen-
ty standardu zarządzania portfelem projektów 
mogą być przydatne dla firmy oraz czego bra-
kuje w standardzie Project Management In-
stitute.

The Standard for Portfolio Management został 
wydany w styczniu 2013 roku i jest to już jego 
trzecia odsłona. Tak jak każdy standard PMI® 
grupuje on procesy wykonywane w firmie 
w obszary wiedzy i grupy procesów. Schemat 
na kolejnej stronie prezentuje najważniejsze 
założenia.

Każdy z pięciu obszarów zwraca uwagę na 
inne aspekty funkcjonowania zarządzania 
portfelem projektów w organizacji i są to:

Strategiczne zarządzanie
– określające cele do portfela projektów. Jest 
to najczęściej zapominany element zarządza-
nia portfelem projektów. Firmy pokazują re-
jestr projektów, ale nie otrzymują od Zarzą-
du lub Dyrekcji celów związanych z zarządza-
niem portfelem projektów (np.: zmniejsze-
nie liczby jednocześnie realizowanych projek-
tów!).

Organizacja zarządzania
– określająca, w jaki sposób będą zapadały 
decyzje o portfelu projektów. Częstą prak-
tyką w organizacji jest powołanie Komitetu 
Zarządzania Portfelem Projektów, który po-
dejmuje najważniejsze decyzje oraz monito-
ruje status portfela projektów.

Efektywność
– czyli ciągła optymalizacja wykorzystania 
dostępnych zasobów ludzkich i finansowych, 
tak aby osiągnąć jak najlepsze korzyści dla or-
ganizacji.

Komunikacja
– określająca zasady informowania wszyst-
kich interesariuszy zarządzania portfelem pro-
jektów o statusach, zmianach i decyzjach, 
które zapadły.

Zarządzanie ryzykiem
– określające, jak zapewniamy wykonalność 
realizacji przygotowanej roadmapy projektów, 
dzięki analizie i zarządzaniu ryzykiem na po-
ziomie nie tylko pojedynczych projektów, ale 
również portfela.

Wszystkie te elementy zostały pogrupowane 
w procesy:

Definiowania
– określające jak ustawimy i jak będziemy za-
rządzać portfelem projektów

Dostosowania
– czyli ciągłej optymalizacji i dostosowania 
planu realizacji projektów do zmieniającej się 
sytuacji

Zatwierdzenia i kontroli
– które określają w jaki sposób będziemy 
monitorować status projektów oraz w jaki 
sposób i kto będzie podejmował decyzję 
w portfelu.

Powyższe obszary wiedzy i grupy procesów 
stanowią bezcenną listę kontrolną dla każdej 
organizacji, aby sprawdzić czy pomyśleliśmy 
o wszystkich aspektach wdrożenia zarządza-
nia portfelem projektów w firmie.

W ostatniej wersji standardu dołączono pro-
cesy definiowania związane z ustawieniem 
i wdrożeniem portfela projektów w organi-
zacji. Niestety rozbudowane podejście PMI® 
sprawdzi się jedynie w dużych organizacjach 
i tylko w momencie uruchamiania tematu za-
rządzania portfelem projektów. Proponowane 
kroki związane z budową Karty Portfela Pro-
jektu, a następnie Planu Zarządzania Portfe-
lem zawierającego wszystkie procedury jest 
podejściem znanym nam z PMBOKa, ale nie 
pasuje do wprowadzania zmian w firmach. 
W większości firm procesy związane z usta-
wieniem portfela projektów definiuje się raz 
przy opracowaniu nowej strategii, a następnie 
co roku decyduje się o przyznaniu środków na 
przedsięwzięcia w ramach procesu budżeto-
wania. Przykładem może być firma z sektora 
finansowego, które podzieliła swoje przedsię-
wzięcia na portfel nowych produktów, port-
fel wsparcia sprzedaży oraz portfel przedsię-
wzięć wewnętrznych (IT, księgowość, HR itp.) 
i co roku decyduje tylko o celach i środkach 
przeznaczonych na każdy z obszarów. Oczy-
wiście zapisane w standardzie procesy defi-

niowania będą bezcenne dla biura projektów 
(PMO), które zaczyna swoją przygodę z zarzą-
dzaniem portfelem projektów i musi pousta-
wiać procesy w organizacji.

Czego brakuje w standardzie? Oprócz, trady-
cyjnie, braku szablonów związanych z zarzą-
dzaniem portfelem projektów, brakuje rów-
nież procesu wyboru projektów. Co ciekawe, 
proces ten był przedstawiony w poprzed-
niej wersji standardu, dlatego warto do niego 
wrócić i skorzystać z poprzednich doświad-
czeń. I chyba najważniejsza rzecz, w stan-
dardzie PMI® brakuje wytycznych jak wdra-
żać i dostosowywać wymienione praktyki do 
skali zarządzanych projektów i programów 
oraz typu organizacji i jej specyfiki. Miejmy 
nadzieję, że kolejne wersje zostaną rozbudo-
wane o wyżej wymienione elementy.

Niemniej The Standard for Portfolio Manage-
ment jest obowiązkową lekturą dla wszyst-
kich osób zainteresowanych tą tematy-
ką. Przypominamy, że aktualni członkowie 
PMI® mają dostęp do elektronicznej wersji 
standardu po zalogowaniu się na stronie 
www.pmi.org

Więcej informacji o standardzie zarządzania 
portfelem projektów i certyfikacji PfMP® na 
stronie: www.whitecom.com.pl

Maciej
Bodych
MBA, PMP, PfMP, ACP

Ekspert w zakresie zarządzania projektami, 
portfelem projektów i PMO. Prowadził 
projekty informatyczne i doradcze z zakresu 
zarządzania projektami i portfelem 
projektów, wdrożenia biur projektów oraz 
oceny dojrzałości projektowej organizacji 
(m.in. OPM3®, CMMI). Od wielu lat wdraża 
w firmach systemy informatyczne do 
zarządzania projektami i portfelem 
projektów.

W latach 2007-2010 zatrudniony na 
stanowisku Menedżera Portfela Projektów 
w Rai�eisen Bank Polska S.A., gdzie był 
odpowiedzialny za wdrożenie i zarządzanie 
portfelem projektów Banku, coaching 
i mentoring kierowników projektów oraz 
wdrożenie metodyki zarządzania projekta-
mi. Aktualnie jest prezesem firmy 
WHITECOM Project Experience specjalizu-
jącej się w szkoleniach, ustawieniu PMO 
oraz zarządzaniu projektami i portfelem 
projektów w organizacjach.

Od roku 2003 związany z Project Manage-
ment Institute (PMI®), gdzie pełnił m.in. 
funkcję Prezesa Oddziału Warszawskiego, 
Prezesa Oddziału Polskiego oraz Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej Stowarzysze-
nia. Od roku 2010 pracuje dla PMI® Global 
pełniąc rolę mentora odpowiedzialnego za 
oddziały w Europie Wschodniej. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej – 
specjalista z zakresu budowy i oprogramo-
wania komputerów oraz Szkoły Głównej 
Handlowej – Studium Menedżerskie. 
Ponadto ukończył dwuletnie studia 
Executive MBA. Od 2005 roku certyfiko-
wany PMP®. Posiada również certyfikaty 
z inżynierii oprogramowania (RUP, Testy), 
z narzędzi informatycznych (IBM Rational) 
oraz z obszaru jakości (Audytor ISO 9001, 
Six Sigma Green Belt i BlackBelt). W roku 
2014 w ramach pilotażu nowej certyfikacji 
PMI® uzyskał w grupie pierwszych osób na 
świecie tytuł Portfolio Management 
Professional (PfMP)®.

Wykładowca na Akademii Leona 
Koźmińskiego na studiach Executive MBA 
„Zarządzanie portfelem projektów IT”. 
Prelegent na licznych konferencjach 
i seminariach branżowych, zarówno 
krajowych jak i zagranicznych m.in. 
PMI® Global Congress.

Autor wielu artykułów z dziedziny 
zarządzania projektami oraz współautor 
książki PMO. Praktyka zarządzania 
projektami i portfelem projektów, 
opisującej doświadczenia z wdrażania biura 
projektów i zarządzania portfelem 
projektów w polskich organizacjach.

Obszary wiedzy w zarządzaniu portfelem projektów
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Gdy projekt zabiera pracownika
– dylematy organizacji macierzowej
Szymon Pawłowski, PMP

STREFA PMI, NR 7, LISTOPAD 2014, WWW.PMI.ORG.PL

Wiele firm w Polsce, zwłaszcza w branżach 
takich jak IT, telekomunikacja, bankowość, 
finanse czy ubezpieczenia, świetnie pora-
dziło sobie ze zorganizowaniem swojej pracy 
przy projektach. Jednak nadal w wielu fir-
mach, zwłaszcza przemysłowych, pojawia-
ją się liczne problemy związane z czasowym 
oddelegowaniem pracowników z ich stałych 
stanowisk pracy do projektów. 

Problemy te najczęściej związane są z po-
dwójną podległością służbową pracownika, 
co często rodzi nieporozumienia i konflikty, 
z niepewnością co do obowiązków i upraw-
nień, z zastąpieniem delegowanego pracow-
nika na stałym stanowisku pracy. W wielu fir-
mach nadal spotyka się sytuacje, w których 
rola kierownika projektu nie jest uregulowana 
lub też regulacje organizacyjne są niespójne, 
powodując niepewność, co kierownik projek-
tu może, co powinien, komu podlega, za co 
jest oceniany i za co wynagradzany. 

Czy struktura odpowiada 
wyzwaniom?

Podejmując próbę rozwiązania tych proble-
mów, warto w pierwszej kolejności rozważyć, 
co dla firmy jest ważniejsze: sprawna i wy-
dajna praca stałych działów czy skutecz-
na realizacja projektów. Jeśli przyszłość firmy 
zależy od projektów – jeśli to dzięki nim or-
ganizacja wykorzystuje swoje szanse bizneso-
we, zwiększa swój udział w rynku, buduje prze-
wagę konkurencyjną – konieczne jest spraw-
dzenie, czy ten fakt ma swoje odzwierciedlenie 
w strukturze organizacyjnej i regulacjach firmy. 
Niestety, bardzo często brak jest takiego prze-

łożenia – pomimo dużego znaczenia projek-
tów, firmy zorganizowane są tak, jakby pro-
jektów w ogóle nie było. Podczas gdy bardzo 
ściśle (często nawet zbyt szczegółowo) ure-
gulowane są kwestie obowiązków i uprawnień 
stałych komórek organizacyjnych, brakuje od-
niesień do sytuacji, w których powoływane są 
struktury projektowe, z założenia nietrwałe. 
Każdy projekt wykraczający poza ramy działa-
nia jednego pionu czy działu od razu napoty-
ka problemy z finansowaniem projektu, zdoby-
ciem pracowników do zespołu itd. 

Pierwszym rozwiązaniem jest wyodrębnienie 
w strukturze organizacyjnej firmy osobnego 
pionu, zajmującego się kluczowymi projekta-
mi firmy. Tu zostaliby przeniesieni kierownicy 
najważniejszych projektów, od tej pory wyna-
gradzani i oceniani tylko za pracę przy projek-
tach. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wielu 
problemów związanych z czasowym delego-
waniem pracowników do projektów, przynaj-
mniej tych największych, najważniejszych dla 
firmy i wymagających angażowania najwięk-
szych zasobów, niemal zawsze z wielu pionów 
organizacji. Kierownicy takich projektów będą 
mogli specjalizować się i doskonalić w swoim 
nowym fachu – zarządzaniu projektami, nie 
rozpraszani pracą „na kilku frontach”. 

Porządkowanie projektowego 
chaosu

Jeśli jednak z różnych przyczyn powyższe roz-
wiązanie nie jest możliwe – pozostaje zorgani-
zowanie prac projektowych w firmie w sposób 
macierzowy. Podkreślę tu słowo „zorganizo-
wanie”, ponieważ często, pomimo tego, że 

de facto projekty realizowane są w struktu-
rze macierzowej (występuje podwójna podle-
głość pracowników czasowo delegowanych 
do projektów), zagadnienia te uregulowane 
są w stopniu niewystarczającym, lub nawet 
wcale. Nie chodzi w tym przypadku o reorga-
nizację firmy, ale o uporządkowanie faktycz-
nego stanu rzeczy oraz sprawienie, by dla każ-
dego jasne było, co oznacza praca w projekcie. 
Konieczne jest przede wszystkim uregulowa-
nie takich aspektów pracy w projektach jak:

uprawnienia i odpowiedzialności kierow-
nika projektu, sponsora innych ról projek-
towych,
finansowanie projektów – z jakiego bu-
dżetu (budżetów) pochodzą środki na re-
alizację, w jaki sposób w projektach party-
cypują finansowo zainteresowane działy,
sposób powoływania pracowników do 
projektów – kto ich powołuje, jakie prawa 
ma przełożony liniowy tych pracowników, 
uprawnienia dotyczące finansowania 
projektu – kto i w jaki sposób może de-
cydować o zwiększeniu budżetu projek-
tu, jakie uprawnienia ma sponsor, czy 
i w jakich granicach może je przekazać 
kierownikowi projektu,
sposób oceny i wynagradzania osób pra-
cujących w projektach wraz ze stosowany-
mi elementami systemu motywacyjnego,
sposób rozliczania wynagrodzenia po-
między działem pracownika a projektem, 
do którego jest delegowany,
sposób podejmowania ustaleń w sprawie 
podziału czasu pracy pracowników delego-
wanych do projektu w niepełnym wymiarze.

Jak widać, do unormowania są sprawy orga-
nizacyjne, finansowe i pracownicze. Niezbęd-
ne jest więc przejrzenie i dostosowanie do re-
aliów realizacji projektów wielu różnych regu-
lacji firmowych (regulamin organizacyjny, re-
gulamin pracy, zasady budżetowania, zasady 
wynagradzania). Realia działania każdej firmy 
są inne, nie ma tu jednego, uniwersalnego roz-
wiązania, odpowiedniego dla wszystkich firm.

Pewność i poczucie 
bezpieczeństwa

Dlaczego uregulowanie tych kwestii jest takie 
ważne? Przede wszystkim, rozwiązania te po-
zwolą uniknąć wielu konfliktów i zapewnią 
poczucie bezpieczeństwa wszystkim stronom 
„transferu”, do jakiego dochodzi przy delego-
waniu pracownika do projektu. W przypad-
ku delegowania do pełnienia roli kierownika 
projektu (a tym przypadkiem będę się posłu-
giwał do końca tego artykułu) stronami tymi 
są sponsor – przełożony kierownika w projek-
cie, sam kierownik projektu i jego przełożony 
liniowy. 

Sponsor będzie miał jasność, na jakich zasa-
dach może „korzystać” z kierownika projektu, 
ile to będzie kosztowało projekt i jakie usta-
lenia powinien poczynić z liniowym przełożo-
nym kierownika projektu, by nie był on odcią-
gany od prac w projekcie natłokiem zadań na 
swym stałym stanowisku pracy. 

Kierownik projektu będzie miał pewność co 
do zasad wynagradzania za pracę na nowym 
stanowisku, swoich obowiązków i uprawnień, 
charakteru nowej podległości służbowej i po-
działu swojego czasu pracy na projekt i pracę 
na stałym stanowisku oraz tego, co stanie się 
z nim po zakończeniu projektu. Gdy tej pew-
ności nie ma – pracownicy niechętnie dają 
się angażować do prac w projekcie. Obawiają 
się, że dostaną nowe zadania, a z tych ruty-
nowych nikt ich nie zwolni. Gdy są delegowa-
ni do projektu na cały etat, obawiają się, że po 
projekcie nie będą mieli gdzie wracać, że ktoś 
ich zastąpi (albo, co gorsza, okaże się, że ich 
braku nikt nie odczuł). Ich zmartwieniem jest 
też jednoczesna podległość dwóm szefom, 
brak pewności odnośnie do zasad wynagra-
dzania i premiowania, obawiają się również 
oceny swojej pracy w projekcie, gdzie rezulta-
ty lub ich brak widać szybko.

Z kolei przełożony liniowy będzie wiedział, 
w jaki sposób zrekompensować sobie utratę 
na jakiś czas – częściową lub całkowitą – jed-
nego z podległych pracowników. Projekty, ze 
swej natury trudne i złożone, wymagają naj-
częściej najlepszych pracowników. Kierownicy 
liniowi niechętnie takich pracowników oddają, 
zwłaszcza, gdy nie dostają nic w zamian. Dla-
tego przyda im się jasność sytuacji – na jakich 
zasadach oddają pracownika, czy będą mieli 
środki na jego zastąpienie.

Podzielmy się kierownikiem
Samo opisanie mechanizmu oddelegowania 
pracowników do projektów w regulacjach firmy 
to nie wszystko. Za tym musi pójść odpowied-

nia postawa zainteresowanych stron – chęć 
współpracy i porozumienia. Sponsor, najczę-
ściej przedstawiciel wyższej kadry zarządzającej 
firmy, powinien na partnerskich zasadach usta-
lić z przełożonym liniowym kierownika projektu 
szczegółowe warunki jego oddelegowania. Ko-
niecznie zanim kierownik projektu zostanie ofi-
cjalnie powołany. Może to się wydawać oczy-
wiste, ale praktyka wielu przedsiębiorstw po-
kazuje, że nie są rzadkością sytuacje, w któ-
rych przełożony dowiaduje się o tym, że „zabra-
no” mu pracownika na potrzeby projektu bez-
pośrednio od niego, już po fakcie. Sponsor musi 
rozumieć, że nie może dezorganizować pracy 
działu, z którego „pożycza” kierownika projek-
tu. Z drugiej strony przełożony liniowy oddele-
gowanej osoby musi mieć na względzie znacze-
nie projektu dla firmy, najczęściej wykraczające 
poza ramy jego działu.

Rozwiązaniem są tu bezpośrednie ustalenia 
sponsora i przełożonego liniowego kierownika 
projektu. Dotyczyć one powinny okresu od-
delegowania pracownika do projektu i wy-
miaru czasu jego pracy w projekcie. Zanim 
projekt zostanie zaplanowany, trudne będzie 
określenie „z góry”, ile czasu potrwa projekt 
i ile zajmie kierownikowi projektu praca w po-
szczególnych jego fazach. Dlatego należy 
ustalić, w jaki sposób będzie tworzony i jak 
często aktualizowany plan zaangażowania 
(pracochłonności w projekcie) delegowanego 
pracownika na kolejne miesiące. Należy też 
określić sposób postępowania w sytuacjach 
spornych – gdy pracownik jest potrzebny 
w projekcie i w dziale w tym samym czasie. 

A kto za niego zapłaci?
Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, 
w której, pomimo oddelegowania pracowni-
ka do projektu, za swoją pracę otrzymywał 
wynagrodzenie z budżetu działu, w którym 
pracował na stałe. Takie podejście po pierw-
sze ukrywa rzeczywiste koszty projektów 
(a koszty wynagrodzeń są zazwyczaj istot-
ną częścią kosztów projektu), po drugie – nie 
rekompensuje w żaden sposób utraty pra-
cownika i nie zapewnia środków na jego za-
stąpienie. W efekcie – wzmacnia niechęć do 
oddawania pracowników na rzecz projektów. 

Jednym z rozwiązań jest „kupowanie” przez 
projekt jednostek czasu pracy kierownika 
projektu, faktycznie przez niego przepraco-
wanych przy projekcie. Podstawą rozliczeń 
może być stawka godzinowa z wynagrodze-
nia pracownika, lub też ustalona wartość, 
jaką pracownik wytwarza w czasie swojej 
pracy w dziale. Innym rozwiązaniem, moż-
liwym wtedy, gdy zostanie określony stały 
poziom zaangażowania pracownika w pro-
jekcie (np. stale na pół etatu) jest płacenie 
pracownikowi wynagrodzenia w odpowied-
nich proporcjach z budżetu projektu i z bu-
dżetu działu (lub refinansowanie części wy-
nagrodzenia z budżetu projektu). Najmniej 
problemów jest w przypadku, gdy pracownik 
oddelegowany jest do projektu na cały etat. 
Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy zdjęcie 
jego wynagrodzenia z budżetu działu i opła-
canie go bezpośrednio z budżetu projektu. 

I kto go zastąpi?
Jeśli jedno z powyższych rozwiązań zostanie 
zastosowane, w dziale macierzystym oddele-
gowanego kierownika zostają wolne środki na 
to, by go zastąpić. Można je przeznaczyć na 
kompensatę za cięższą pracę dla zastępują-
cych go pracowników, przeznaczyć na premie 
za sprawne i terminowe wykonywanie obo-
wiązków w zastępstwie albo zostawić jako re-
zerwę na pracę w nadgodzinach. Innym wyj-
ściem, stosowanym zwłaszcza w przypad-
ku pełnoetatowego oddelegowania pracowni-
ka, jest pozyskanie nowej osoby i zatrudnie-
nie w jego zastępstwie lub reorganizacja pracy 
działu i nowy podział obowiązków.

Natomiast gdy za pracę pracownika w projek-
cie wciąż płaci jego dział macierzysty, najczę-
ściej spotykaną praktyką jest po prostu poin-
formowanie podwładnych, że na czas oddele-
gowania kolegi z działu do projektu jego obo-
wiązki muszą zostać pomiędzy nich rozdzielo-
ne i żadne dodatki z tytułu nowych obowiąz-
ków im się nie należą. Konflikty i spadek efek-
tywności są najczęstszymi skutkami takiego 
rozwiązania.

* * *
Uregulowanie kwestii związanych z oddele-
gowaniem pracowników ze stałych działów 
do projektów może zapobiec chaosowi orga-
nizacyjnemu, konfliktom i nieporozumieniom, 
spadkowi wydajności pracy stałych działów 
oraz efektywności projektów. A to już odbija 
się na wynikach finansowych firmy. Pierw-
szym krokiem do rozwiązania tych problemów 
powinno być wprowadzenie ogólnofirmowych 
zasad związanych z organizacją pracy w pro-
jektach. Następnie, już na poziomie każdego 
pojedynczego projektu należy ustalić szcze-
gółowe zasady oddelegowania pracownika 
oraz finansowania jego wynagrodzenia, by za-
pewnić kierownikowi projektu poczucie bez-
pieczeństwa i dobre warunki pracy, a przeło-
żonemu liniowemu możliwość jego zastąpie-
nia w czasie prac dla projektu.

STREFA WIEDZY
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Wiele firm w Polsce, zwłaszcza w branżach 
takich jak IT, telekomunikacja, bankowość, 
finanse czy ubezpieczenia, świetnie pora-
dziło sobie ze zorganizowaniem swojej pracy 
przy projektach. Jednak nadal w wielu fir-
mach, zwłaszcza przemysłowych, pojawia-
ją się liczne problemy związane z czasowym 
oddelegowaniem pracowników z ich stałych 
stanowisk pracy do projektów. 

Problemy te najczęściej związane są z po-
dwójną podległością służbową pracownika, 
co często rodzi nieporozumienia i konflikty, 
z niepewnością co do obowiązków i upraw-
nień, z zastąpieniem delegowanego pracow-
nika na stałym stanowisku pracy. W wielu fir-
mach nadal spotyka się sytuacje, w których 
rola kierownika projektu nie jest uregulowana 
lub też regulacje organizacyjne są niespójne, 
powodując niepewność, co kierownik projek-
tu może, co powinien, komu podlega, za co 
jest oceniany i za co wynagradzany. 

Czy struktura odpowiada 
wyzwaniom?

Podejmując próbę rozwiązania tych proble-
mów, warto w pierwszej kolejności rozważyć, 
co dla firmy jest ważniejsze: sprawna i wy-
dajna praca stałych działów czy skutecz-
na realizacja projektów. Jeśli przyszłość firmy 
zależy od projektów – jeśli to dzięki nim or-
ganizacja wykorzystuje swoje szanse bizneso-
we, zwiększa swój udział w rynku, buduje prze-
wagę konkurencyjną – konieczne jest spraw-
dzenie, czy ten fakt ma swoje odzwierciedlenie 
w strukturze organizacyjnej i regulacjach firmy. 
Niestety, bardzo często brak jest takiego prze-

łożenia – pomimo dużego znaczenia projek-
tów, firmy zorganizowane są tak, jakby pro-
jektów w ogóle nie było. Podczas gdy bardzo 
ściśle (często nawet zbyt szczegółowo) ure-
gulowane są kwestie obowiązków i uprawnień 
stałych komórek organizacyjnych, brakuje od-
niesień do sytuacji, w których powoływane są 
struktury projektowe, z założenia nietrwałe. 
Każdy projekt wykraczający poza ramy działa-
nia jednego pionu czy działu od razu napoty-
ka problemy z finansowaniem projektu, zdoby-
ciem pracowników do zespołu itd. 

Pierwszym rozwiązaniem jest wyodrębnienie 
w strukturze organizacyjnej firmy osobnego 
pionu, zajmującego się kluczowymi projekta-
mi firmy. Tu zostaliby przeniesieni kierownicy 
najważniejszych projektów, od tej pory wyna-
gradzani i oceniani tylko za pracę przy projek-
tach. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wielu 
problemów związanych z czasowym delego-
waniem pracowników do projektów, przynaj-
mniej tych największych, najważniejszych dla 
firmy i wymagających angażowania najwięk-
szych zasobów, niemal zawsze z wielu pionów 
organizacji. Kierownicy takich projektów będą 
mogli specjalizować się i doskonalić w swoim 
nowym fachu – zarządzaniu projektami, nie 
rozpraszani pracą „na kilku frontach”. 

Porządkowanie projektowego 
chaosu

Jeśli jednak z różnych przyczyn powyższe roz-
wiązanie nie jest możliwe – pozostaje zorgani-
zowanie prac projektowych w firmie w sposób 
macierzowy. Podkreślę tu słowo „zorganizo-
wanie”, ponieważ często, pomimo tego, że 

de facto projekty realizowane są w struktu-
rze macierzowej (występuje podwójna podle-
głość pracowników czasowo delegowanych 
do projektów), zagadnienia te uregulowane 
są w stopniu niewystarczającym, lub nawet 
wcale. Nie chodzi w tym przypadku o reorga-
nizację firmy, ale o uporządkowanie faktycz-
nego stanu rzeczy oraz sprawienie, by dla każ-
dego jasne było, co oznacza praca w projekcie. 
Konieczne jest przede wszystkim uregulowa-
nie takich aspektów pracy w projektach jak:

uprawnienia i odpowiedzialności kierow-
nika projektu, sponsora innych ról projek-
towych,
finansowanie projektów – z jakiego bu-
dżetu (budżetów) pochodzą środki na re-
alizację, w jaki sposób w projektach party-
cypują finansowo zainteresowane działy,
sposób powoływania pracowników do 
projektów – kto ich powołuje, jakie prawa 
ma przełożony liniowy tych pracowników, 
uprawnienia dotyczące finansowania 
projektu – kto i w jaki sposób może de-
cydować o zwiększeniu budżetu projek-
tu, jakie uprawnienia ma sponsor, czy 
i w jakich granicach może je przekazać 
kierownikowi projektu,
sposób oceny i wynagradzania osób pra-
cujących w projektach wraz ze stosowany-
mi elementami systemu motywacyjnego,
sposób rozliczania wynagrodzenia po-
między działem pracownika a projektem, 
do którego jest delegowany,
sposób podejmowania ustaleń w sprawie 
podziału czasu pracy pracowników delego-
wanych do projektu w niepełnym wymiarze.

Jak widać, do unormowania są sprawy orga-
nizacyjne, finansowe i pracownicze. Niezbęd-
ne jest więc przejrzenie i dostosowanie do re-
aliów realizacji projektów wielu różnych regu-
lacji firmowych (regulamin organizacyjny, re-
gulamin pracy, zasady budżetowania, zasady 
wynagradzania). Realia działania każdej firmy 
są inne, nie ma tu jednego, uniwersalnego roz-
wiązania, odpowiedniego dla wszystkich firm.

Pewność i poczucie 
bezpieczeństwa

Dlaczego uregulowanie tych kwestii jest takie 
ważne? Przede wszystkim, rozwiązania te po-
zwolą uniknąć wielu konfliktów i zapewnią 
poczucie bezpieczeństwa wszystkim stronom 
„transferu”, do jakiego dochodzi przy delego-
waniu pracownika do projektu. W przypad-
ku delegowania do pełnienia roli kierownika 
projektu (a tym przypadkiem będę się posłu-
giwał do końca tego artykułu) stronami tymi 
są sponsor – przełożony kierownika w projek-
cie, sam kierownik projektu i jego przełożony 
liniowy. 

Sponsor będzie miał jasność, na jakich zasa-
dach może „korzystać” z kierownika projektu, 
ile to będzie kosztowało projekt i jakie usta-
lenia powinien poczynić z liniowym przełożo-
nym kierownika projektu, by nie był on odcią-
gany od prac w projekcie natłokiem zadań na 
swym stałym stanowisku pracy. 

Kierownik projektu będzie miał pewność co 
do zasad wynagradzania za pracę na nowym 
stanowisku, swoich obowiązków i uprawnień, 
charakteru nowej podległości służbowej i po-
działu swojego czasu pracy na projekt i pracę 
na stałym stanowisku oraz tego, co stanie się 
z nim po zakończeniu projektu. Gdy tej pew-
ności nie ma – pracownicy niechętnie dają 
się angażować do prac w projekcie. Obawiają 
się, że dostaną nowe zadania, a z tych ruty-
nowych nikt ich nie zwolni. Gdy są delegowa-
ni do projektu na cały etat, obawiają się, że po 
projekcie nie będą mieli gdzie wracać, że ktoś 
ich zastąpi (albo, co gorsza, okaże się, że ich 
braku nikt nie odczuł). Ich zmartwieniem jest 
też jednoczesna podległość dwóm szefom, 
brak pewności odnośnie do zasad wynagra-
dzania i premiowania, obawiają się również 
oceny swojej pracy w projekcie, gdzie rezulta-
ty lub ich brak widać szybko.

Z kolei przełożony liniowy będzie wiedział, 
w jaki sposób zrekompensować sobie utratę 
na jakiś czas – częściową lub całkowitą – jed-
nego z podległych pracowników. Projekty, ze 
swej natury trudne i złożone, wymagają naj-
częściej najlepszych pracowników. Kierownicy 
liniowi niechętnie takich pracowników oddają, 
zwłaszcza, gdy nie dostają nic w zamian. Dla-
tego przyda im się jasność sytuacji – na jakich 
zasadach oddają pracownika, czy będą mieli 
środki na jego zastąpienie.

Podzielmy się kierownikiem
Samo opisanie mechanizmu oddelegowania 
pracowników do projektów w regulacjach firmy 
to nie wszystko. Za tym musi pójść odpowied-

nia postawa zainteresowanych stron – chęć 
współpracy i porozumienia. Sponsor, najczę-
ściej przedstawiciel wyższej kadry zarządzającej 
firmy, powinien na partnerskich zasadach usta-
lić z przełożonym liniowym kierownika projektu 
szczegółowe warunki jego oddelegowania. Ko-
niecznie zanim kierownik projektu zostanie ofi-
cjalnie powołany. Może to się wydawać oczy-
wiste, ale praktyka wielu przedsiębiorstw po-
kazuje, że nie są rzadkością sytuacje, w któ-
rych przełożony dowiaduje się o tym, że „zabra-
no” mu pracownika na potrzeby projektu bez-
pośrednio od niego, już po fakcie. Sponsor musi 
rozumieć, że nie może dezorganizować pracy 
działu, z którego „pożycza” kierownika projek-
tu. Z drugiej strony przełożony liniowy oddele-
gowanej osoby musi mieć na względzie znacze-
nie projektu dla firmy, najczęściej wykraczające 
poza ramy jego działu.

Rozwiązaniem są tu bezpośrednie ustalenia 
sponsora i przełożonego liniowego kierownika 
projektu. Dotyczyć one powinny okresu od-
delegowania pracownika do projektu i wy-
miaru czasu jego pracy w projekcie. Zanim 
projekt zostanie zaplanowany, trudne będzie 
określenie „z góry”, ile czasu potrwa projekt 
i ile zajmie kierownikowi projektu praca w po-
szczególnych jego fazach. Dlatego należy 
ustalić, w jaki sposób będzie tworzony i jak 
często aktualizowany plan zaangażowania 
(pracochłonności w projekcie) delegowanego 
pracownika na kolejne miesiące. Należy też 
określić sposób postępowania w sytuacjach 
spornych – gdy pracownik jest potrzebny 
w projekcie i w dziale w tym samym czasie. 

A kto za niego zapłaci?
Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, 
w której, pomimo oddelegowania pracowni-
ka do projektu, za swoją pracę otrzymywał 
wynagrodzenie z budżetu działu, w którym 
pracował na stałe. Takie podejście po pierw-
sze ukrywa rzeczywiste koszty projektów 
(a koszty wynagrodzeń są zazwyczaj istot-
ną częścią kosztów projektu), po drugie – nie 
rekompensuje w żaden sposób utraty pra-
cownika i nie zapewnia środków na jego za-
stąpienie. W efekcie – wzmacnia niechęć do 
oddawania pracowników na rzecz projektów. 

Jednym z rozwiązań jest „kupowanie” przez 
projekt jednostek czasu pracy kierownika 
projektu, faktycznie przez niego przepraco-
wanych przy projekcie. Podstawą rozliczeń 
może być stawka godzinowa z wynagrodze-
nia pracownika, lub też ustalona wartość, 
jaką pracownik wytwarza w czasie swojej 
pracy w dziale. Innym rozwiązaniem, moż-
liwym wtedy, gdy zostanie określony stały 
poziom zaangażowania pracownika w pro-
jekcie (np. stale na pół etatu) jest płacenie 
pracownikowi wynagrodzenia w odpowied-
nich proporcjach z budżetu projektu i z bu-
dżetu działu (lub refinansowanie części wy-
nagrodzenia z budżetu projektu). Najmniej 
problemów jest w przypadku, gdy pracownik 
oddelegowany jest do projektu na cały etat. 
Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy zdjęcie 
jego wynagrodzenia z budżetu działu i opła-
canie go bezpośrednio z budżetu projektu. 

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/

I kto go zastąpi?
Jeśli jedno z powyższych rozwiązań zostanie 
zastosowane, w dziale macierzystym oddele-
gowanego kierownika zostają wolne środki na 
to, by go zastąpić. Można je przeznaczyć na 
kompensatę za cięższą pracę dla zastępują-
cych go pracowników, przeznaczyć na premie 
za sprawne i terminowe wykonywanie obo-
wiązków w zastępstwie albo zostawić jako re-
zerwę na pracę w nadgodzinach. Innym wyj-
ściem, stosowanym zwłaszcza w przypad-
ku pełnoetatowego oddelegowania pracowni-
ka, jest pozyskanie nowej osoby i zatrudnie-
nie w jego zastępstwie lub reorganizacja pracy 
działu i nowy podział obowiązków.

Natomiast gdy za pracę pracownika w projek-
cie wciąż płaci jego dział macierzysty, najczę-
ściej spotykaną praktyką jest po prostu poin-
formowanie podwładnych, że na czas oddele-
gowania kolegi z działu do projektu jego obo-
wiązki muszą zostać pomiędzy nich rozdzielo-
ne i żadne dodatki z tytułu nowych obowiąz-
ków im się nie należą. Konflikty i spadek efek-
tywności są najczęstszymi skutkami takiego 
rozwiązania.

* * *
Uregulowanie kwestii związanych z oddele-
gowaniem pracowników ze stałych działów 
do projektów może zapobiec chaosowi orga-
nizacyjnemu, konfliktom i nieporozumieniom, 
spadkowi wydajności pracy stałych działów 
oraz efektywności projektów. A to już odbija 
się na wynikach finansowych firmy. Pierw-
szym krokiem do rozwiązania tych problemów 
powinno być wprowadzenie ogólnofirmowych 
zasad związanych z organizacją pracy w pro-
jektach. Następnie, już na poziomie każdego 
pojedynczego projektu należy ustalić szcze-
gółowe zasady oddelegowania pracownika 
oraz finansowania jego wynagrodzenia, by za-
pewnić kierownikowi projektu poczucie bez-
pieczeństwa i dobre warunki pracy, a przeło-
żonemu liniowemu możliwość jego zastąpie-
nia w czasie prac dla projektu.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W obszarze certyfikacji Kierowników Projektów kluczową rolę grają 
obecnie w skali całego świata 2 standardy:

PMBOK® Guide (najnowsza wersja to Fifth Edition z 2013 roku)
oraz
PRINCE2® (najnowsza wersja z 2009 roku)

Chociaż są często sobie przeciwstawiane, doskonale się uzupełniają 
i mogą dać Kierownikowi Projektu dodatkową przewagę. 

Co może PMBOK® Guide dodać do PRINCE2®?
Tu, gdzie PRINCE2® posiada braki z pomocą może przyjść 
PMBOK® Guide. Jednym z takich obszarów jest zarządzanie zasobami 
ludzkimi w projekcie. PRINCE2® nie zajmuje się takimi kwestiami jak 
motywacja zespołu, a dwie strony w podręczniku na temat przydzie-
lania zadań do osób i równoważenia ich w zespole, tej luki nie uzupeł-
niają. Wskazówek w kwestii motywowania zespołu, doskonalenia 
jego umiejętności szukajmy więc w PMBOK® Guide.  

Silną stroną PMBOK® Guide są dodatkowo niewątpliwie dobrze zdefi-
niowane techniki, które potrzebne są przy zarządzaniu projektem. 

Dodatkowo spojrzenie na procesy z perspektywy obszarów wiedzy 
pozwala zrozumieć, na czym musi się znać Kierownik Projektu, by móc 
zarządzać projektem.

PMBOK® Guide szczegółowo opisuje również odpowiedzialność 
Kierownika Projektu sugerując, jakie procesy mógłby on realizować, 
bo rola Kierownika Projektu jest w największym stopniu przedmiotem 
zainteresowania standardu.

Co może PRINCE2® dodać do PMBOK® Guide?
Za to PRINCE2® dobrze uzupełnia PMBOK® Guide w obszarach niezde-
finiowanych.

Przede wszystkim PRINCE2® patrzy na zarządzanie projektem jako na 
grę zespołową, w której Kierownik Projektu jest jedną z kluczowych ról, 
ale nie jedyną. 

Oprócz Kierownika Projektu podręcznik definiuje jeszcze pozostałe role:

Komitet Sterujący (z Przewodniczącym, Głównym Użytkownikiem, 
Głównym Dostawcą), który to podejmuje decyzje strategiczne 

w projekcie, dotyczące dalszej realizacji lub przerwania projektu na 
granicach etapu,

Nadzór Projektu reprezentujący interesy Komitetu Sterującego 
poprzez nadzorowanie realizacji projektu, oraz doradzanie 
Kierownikowi Projektu,

Obsługa Zmian, która w imieniu Komitetu Sterującego może 
podejmować decyzje dotyczące propozycji zmian w produktach, 
oraz błędach w produktach wytworzonych,

Wsparcie Projektu, które jako oddzielna osoba może pomagać 
Kierownikowi Projektu w dużych projektach, w kwestiach 
administracyjnych, 

Kierowników Zespołów, którzy są pośrednikami pomiędzy 
Kierownikiem Projektu, a członkami zespołów, których zadaniem 
jest wytworzenie produktów.

Jak widać Kierownik Projektu jest wspierany przez szereg zdefiniowa-
nych ról. Na dodatek każda z tych ról jest szczegółowo opisana w do-
datku ‘C’ do podręcznika, więc nie trzeba samemu określać zakresów 
obowiązków i kompetencji, a po prostu po uzgodnieniu z osobami 
mianowanymi wykorzystać w projekcie.

Dodatkową korzyścią z wykorzystania PRINCE2®, jest zdefiniowanych 
w podręczniku 26 produktów zarządczych. Konieczność tworzenia 
produktów zarządczych jest stereotypowo traktowana jako wada 
standardu. Jednak lektura rozdziału 19 „Dostosowanie PRINCE2® do 
środowiska projektu” pokazuje, że produkty zarządcze nie muszą mieć 
postaci wydrukowanego dokumentu, a w małych projektach raporty 
mogą mieć charakter ustny, e-maila lub rozmowy telefonicznej. To, co 
jest jednak zdecydowaną zaletą to, że sugerowana zawartość produk-
tów zarządczych jest szczegółowo opisana w dodatku ‘A’ podręcznika, 
dzięki czemu ten, kto zleca wytworzenie produktu i ten produkt 
wytwarza wie, czego się od niego oczekuje, a na dodatek można też 
stosunkowo łatwo sprawdzić czy produkt oczekiwania zamawiającego 
spełnia.

Dodatkowo PRINCE2® spełnia wymogi tego, co nazywamy metodyką 
zarządzania projektami tj. zbioru zasad dotyczącego zarządzania projek-
tami i ma charakter nakazowy. To oznacza, że procesy i ich kolejność 
jest jednoznacznie określona, co nie pozostawia wątpliwości osobom 
projektem zarządzającym, które działania i w jakiej kolejności należy 
wykorzystać.

Jak poznać PRINCE2®?
Poznanie PRINCE2® na podstawie samodzielnej lektury podręcznika 
nie jest łatwe. Podręcznik jest napisany sekwencyjnie opisując po 
kolei: 7 zasad/pryncypiów, 7 tematów, 7 procesów, oraz dostosowanie 
PRINCE2® do środowiska projektu. Elementy te jednak w realizowanym 
projekcie tworzą trójwymiarowy model, który trudno samemu stworzyć 
czytelnikowi. 

Dobrze jest posłuchać kogoś, kto wie jak ten model działa w praktyce 
i jak dopasować w realizowanym projekcie poszczególne elementy. 
Z tego powodu dobrze jest wziąć udział w szkoleniu. 

Ważne jest jednak, by to było szkolenie akredytowane, gdyż takie 
szkolenie jest weryfikowane pod kątem przygotowania uczestnika do 
odpowiedniego egzaminu. Szkolenia akredytowane są prowadzone 
przez akredytowane organizacje szkoleniowe tj. ATO (Accredited 
Training Organization).

Certyfikacja PRINCE2®

Certyfikacja PRINCE2® nie wymaga od osoby zdającej żadnego 
doświadczenia zawodowego, więc każda osoba umiejąca standard, 
rozumiejąca go, oraz wiedząca jak go zastosować, może zdobyć 
certyfikat.

Dla osób poznających standard dostępne są 3 poziomy certyfikatu: 

Foundation,

Practitioner,

Professional (ten egzamin jest stosunkowo mało popularny).

Poziom Foundation jest poziomem, którego oczekuje się od osób 
uczestniczących w projekcie (w roli Komitetu Sterującego, Nadzoru 
Projektu, Wsparcia Projektu, Kierownika Zespołu, Obsługi Zmian) 
tak, by mogły zrozumieć  czego się od nich oczekuje i były w stanie 
porozumiewać się wspólnym językiem z pozostałymi uczestnikami 
projektu.

Samodzielne studiowanie podręcznika i nawet kilkukrotne przeczytanie 
książki może pomóc w uzyskaniu certyfikatu Foundation, gdyż ten cer-
tyfikat sprawdza znajomość pojęć z podręcznika, oraz ich zrozumienie. 
Uczenie się samemu może jednak spowodować uzyskanie wiedzy frag-
mentarycznej i brak powiązania poszczególnych elementów w całość, 
czyli właśnie tego na co na egzaminie Practitioner nie możemy sobie 
pozwolić.

Poziom Practitioner spodziewany jest od Kierownika Projektu, którego 
odpowiedzialnością w projekcie jest takie zorganizowanie środowiska 
pracy innym tzn. wybranie takich elementów PRINCE2®, które będą 
wspierały zarządzanie projektem.

Poziom Practitioner nie sprawdza jednak czy osoba jest praktykiem 
PRINCE2® tylko weryfikuje czy osoba jest w stanie w praktyce zasto-
sować standard. Z tego względu egzamin oparty jest na scenariuszu 
w stosunku do którego trzeba udzielać odpowiedzi na pytania. Pytania 
są zróżnicowane i niektóre z nich bardzo trudne jeśli chodzi o logikę 
(np. Stwierdzenie/Przyczyna). 

Tak więc co wybrać? Certyfikację PMP® 
czy PRINCE2®?
Teraz nie musimy już wybierać, bo możemy mieć je oba. 

Od 1 lipca 2014 osoby posiadające certyfikat Project Management Pro-
fessional (PMP®) i Certified Associate in Project Management (CAPM®) 
mogą przystąpić do egzaminu PRINCE2® Practitioner bez konieczności 
wcześniejszego zdania egzaminu PRINCE2® Foundation. 

To bardzo dobra wiadomość bo koszt egzaminu PRINCE2® Foundation 
wynosi ok. 1300 złotych więc co najmniej tyle osoba z certyfikatem 
PMI może zaoszczędzić. Nie oznacza to jednak, że merytorycznie 
można poziom PRINCE2® Foundation pominąć. Osoba zdająca egzamin 
Practitioner musi opanować wiedzę i rozumieć podręcznik. Z tego 
powodu dobrze jest poświęcić nieco czasu na odpowiednie i rzetelne 
przygotowanie się do egzaminu – najlepiej z pomocą wiarygodnego, 
sprawdzonego i doświadczonego partnera szkoleniowego.

Uznanie znaków towarowych:

PRINCE®, PRINCE2®, M_o_R®, P3O®, MSP® są zarejestrowanymi znakami 
handlowymi AXELOS Limited.

PMI, CAPM®, PMP®, PMBOK® są zarejestrowanymi znakami handlowymi 
Project Management Institute
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Tomasz Nędzi

Założyciel i Prezes skills® sp. z o.o., który 
od 2004 roku skutecznie łączy funkcje 
Akredytowanego Trenera, Trenera 
Wiodącego i doradcy strategicznego 
w obszarach usług: PRINCE2®, AgilePM®, 
MoR®, MSP® oraz P3O®. Jest także 
Akredytowanym Coachem (IIC Accredited 
Practitioner Coach, NM Practitioner 
Coach, NM Corporate&Executive Coach) 
zarządzających projektami i programami. 

Prowadzi zajęcia dla studentów m.in. 
Wydziału Zarządzania UW, Szkoły Biznesu Politechniki 
Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 
w ramach studiów podyplomowych tych uczelni. 

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne. 
Jest uznanym autorem książek i licznych publikacji w obszarze 
zarządzania, tłumaczem, oraz recenzentem podręczników 
metodyk (PRINCE2®, AgilePM®, MoR®, MSP® oraz P3O®).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W obszarze certyfikacji Kierowników Projektów kluczową rolę grają 
obecnie w skali całego świata 2 standardy:

PMBOK® Guide (najnowsza wersja to Fifth Edition z 2013 roku)
oraz
PRINCE2® (najnowsza wersja z 2009 roku)

Chociaż są często sobie przeciwstawiane, doskonale się uzupełniają 
i mogą dać Kierownikowi Projektu dodatkową przewagę. 

Co może PMBOK® Guide dodać do PRINCE2®?
Tu, gdzie PRINCE2® posiada braki z pomocą może przyjść 
PMBOK® Guide. Jednym z takich obszarów jest zarządzanie zasobami 
ludzkimi w projekcie. PRINCE2® nie zajmuje się takimi kwestiami jak 
motywacja zespołu, a dwie strony w podręczniku na temat przydzie-
lania zadań do osób i równoważenia ich w zespole, tej luki nie uzupeł-
niają. Wskazówek w kwestii motywowania zespołu, doskonalenia 
jego umiejętności szukajmy więc w PMBOK® Guide.  

Silną stroną PMBOK® Guide są dodatkowo niewątpliwie dobrze zdefi-
niowane techniki, które potrzebne są przy zarządzaniu projektem. 

Dodatkowo spojrzenie na procesy z perspektywy obszarów wiedzy 
pozwala zrozumieć, na czym musi się znać Kierownik Projektu, by móc 
zarządzać projektem.

PMBOK® Guide szczegółowo opisuje również odpowiedzialność 
Kierownika Projektu sugerując, jakie procesy mógłby on realizować, 
bo rola Kierownika Projektu jest w największym stopniu przedmiotem 
zainteresowania standardu.

Co może PRINCE2® dodać do PMBOK® Guide?
Za to PRINCE2® dobrze uzupełnia PMBOK® Guide w obszarach niezde-
finiowanych.

Przede wszystkim PRINCE2® patrzy na zarządzanie projektem jako na 
grę zespołową, w której Kierownik Projektu jest jedną z kluczowych ról, 
ale nie jedyną. 

Oprócz Kierownika Projektu podręcznik definiuje jeszcze pozostałe role:

Komitet Sterujący (z Przewodniczącym, Głównym Użytkownikiem, 
Głównym Dostawcą), który to podejmuje decyzje strategiczne 

w projekcie, dotyczące dalszej realizacji lub przerwania projektu na 
granicach etapu,

Nadzór Projektu reprezentujący interesy Komitetu Sterującego 
poprzez nadzorowanie realizacji projektu, oraz doradzanie 
Kierownikowi Projektu,

Obsługa Zmian, która w imieniu Komitetu Sterującego może 
podejmować decyzje dotyczące propozycji zmian w produktach, 
oraz błędach w produktach wytworzonych,

Wsparcie Projektu, które jako oddzielna osoba może pomagać 
Kierownikowi Projektu w dużych projektach, w kwestiach 
administracyjnych, 

Kierowników Zespołów, którzy są pośrednikami pomiędzy 
Kierownikiem Projektu, a członkami zespołów, których zadaniem 
jest wytworzenie produktów.

Jak widać Kierownik Projektu jest wspierany przez szereg zdefiniowa-
nych ról. Na dodatek każda z tych ról jest szczegółowo opisana w do-
datku ‘C’ do podręcznika, więc nie trzeba samemu określać zakresów 
obowiązków i kompetencji, a po prostu po uzgodnieniu z osobami 
mianowanymi wykorzystać w projekcie.

Dodatkową korzyścią z wykorzystania PRINCE2®, jest zdefiniowanych 
w podręczniku 26 produktów zarządczych. Konieczność tworzenia 
produktów zarządczych jest stereotypowo traktowana jako wada 
standardu. Jednak lektura rozdziału 19 „Dostosowanie PRINCE2® do 
środowiska projektu” pokazuje, że produkty zarządcze nie muszą mieć 
postaci wydrukowanego dokumentu, a w małych projektach raporty 
mogą mieć charakter ustny, e-maila lub rozmowy telefonicznej. To, co 
jest jednak zdecydowaną zaletą to, że sugerowana zawartość produk-
tów zarządczych jest szczegółowo opisana w dodatku ‘A’ podręcznika, 
dzięki czemu ten, kto zleca wytworzenie produktu i ten produkt 
wytwarza wie, czego się od niego oczekuje, a na dodatek można też 
stosunkowo łatwo sprawdzić czy produkt oczekiwania zamawiającego 
spełnia.

Dodatkowo PRINCE2® spełnia wymogi tego, co nazywamy metodyką 
zarządzania projektami tj. zbioru zasad dotyczącego zarządzania projek-
tami i ma charakter nakazowy. To oznacza, że procesy i ich kolejność 
jest jednoznacznie określona, co nie pozostawia wątpliwości osobom 
projektem zarządzającym, które działania i w jakiej kolejności należy 
wykorzystać.

Jak poznać PRINCE2®?
Poznanie PRINCE2® na podstawie samodzielnej lektury podręcznika 
nie jest łatwe. Podręcznik jest napisany sekwencyjnie opisując po 
kolei: 7 zasad/pryncypiów, 7 tematów, 7 procesów, oraz dostosowanie 
PRINCE2® do środowiska projektu. Elementy te jednak w realizowanym 
projekcie tworzą trójwymiarowy model, który trudno samemu stworzyć 
czytelnikowi. 

Dobrze jest posłuchać kogoś, kto wie jak ten model działa w praktyce 
i jak dopasować w realizowanym projekcie poszczególne elementy. 
Z tego powodu dobrze jest wziąć udział w szkoleniu. 

Ważne jest jednak, by to było szkolenie akredytowane, gdyż takie 
szkolenie jest weryfikowane pod kątem przygotowania uczestnika do 
odpowiedniego egzaminu. Szkolenia akredytowane są prowadzone 
przez akredytowane organizacje szkoleniowe tj. ATO (Accredited 
Training Organization).

Certyfikacja PRINCE2®

Certyfikacja PRINCE2® nie wymaga od osoby zdającej żadnego 
doświadczenia zawodowego, więc każda osoba umiejąca standard, 
rozumiejąca go, oraz wiedząca jak go zastosować, może zdobyć 
certyfikat.

Dla osób poznających standard dostępne są 3 poziomy certyfikatu: 

Foundation,

Practitioner,

Professional (ten egzamin jest stosunkowo mało popularny).

Poziom Foundation jest poziomem, którego oczekuje się od osób 
uczestniczących w projekcie (w roli Komitetu Sterującego, Nadzoru 
Projektu, Wsparcia Projektu, Kierownika Zespołu, Obsługi Zmian) 
tak, by mogły zrozumieć  czego się od nich oczekuje i były w stanie 
porozumiewać się wspólnym językiem z pozostałymi uczestnikami 
projektu.

Samodzielne studiowanie podręcznika i nawet kilkukrotne przeczytanie 
książki może pomóc w uzyskaniu certyfikatu Foundation, gdyż ten cer-
tyfikat sprawdza znajomość pojęć z podręcznika, oraz ich zrozumienie. 
Uczenie się samemu może jednak spowodować uzyskanie wiedzy frag-
mentarycznej i brak powiązania poszczególnych elementów w całość, 
czyli właśnie tego na co na egzaminie Practitioner nie możemy sobie 
pozwolić.

Poziom Practitioner spodziewany jest od Kierownika Projektu, którego 
odpowiedzialnością w projekcie jest takie zorganizowanie środowiska 
pracy innym tzn. wybranie takich elementów PRINCE2®, które będą 
wspierały zarządzanie projektem.

Poziom Practitioner nie sprawdza jednak czy osoba jest praktykiem 
PRINCE2® tylko weryfikuje czy osoba jest w stanie w praktyce zasto-
sować standard. Z tego względu egzamin oparty jest na scenariuszu 
w stosunku do którego trzeba udzielać odpowiedzi na pytania. Pytania 
są zróżnicowane i niektóre z nich bardzo trudne jeśli chodzi o logikę 
(np. Stwierdzenie/Przyczyna). 

Tak więc co wybrać? Certyfikację PMP® 
czy PRINCE2®?
Teraz nie musimy już wybierać, bo możemy mieć je oba. 

Od 1 lipca 2014 osoby posiadające certyfikat Project Management Pro-
fessional (PMP®) i Certified Associate in Project Management (CAPM®) 
mogą przystąpić do egzaminu PRINCE2® Practitioner bez konieczności 
wcześniejszego zdania egzaminu PRINCE2® Foundation. 

To bardzo dobra wiadomość bo koszt egzaminu PRINCE2® Foundation 
wynosi ok. 1300 złotych więc co najmniej tyle osoba z certyfikatem 
PMI może zaoszczędzić. Nie oznacza to jednak, że merytorycznie 
można poziom PRINCE2® Foundation pominąć. Osoba zdająca egzamin 
Practitioner musi opanować wiedzę i rozumieć podręcznik. Z tego 
powodu dobrze jest poświęcić nieco czasu na odpowiednie i rzetelne 
przygotowanie się do egzaminu – najlepiej z pomocą wiarygodnego, 
sprawdzonego i doświadczonego partnera szkoleniowego.

Uznanie znaków towarowych:

PRINCE®, PRINCE2®, M_o_R®, P3O®, MSP® są zarejestrowanymi znakami 
handlowymi AXELOS Limited.

PMI, CAPM®, PMP®, PMBOK® są zarejestrowanymi znakami handlowymi 
Project Management Institute

1.

2.

3.

Certyfikacja
PMP® czy PRINCE2®?

To niewłaściwe pytanie –
Zdobądź oba tytuły!

Jeżeli jesteś PMP® omijasz certyfikację 
z poziomu PRINCE2® Foundation 

i od razu przystępujesz do poziomu 
PRINCE2® Practitioner

To tak można?
Można!

Szczegóły: info@skills.pl
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PMI Poland Chapter zdobywa
nagrodę za współpracę i rozwój
Witold Hendrysiak
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24 października br. stowarzyszenie PMI 
Poland Chapter otrzymało nagrodę w ka-
tegorii Collaboration and Outreach, czyli 
za osiągnięcia w obszarze współpracy 
i rozwoju. Rozdanie nagród odbyło się na 
koniec drugiego dnia PMI Leadership In-
stitute Meeting (LIM) w Phoenix (Arizo-
na), w którym uczestniczyło ponad tysiąc 
liderów z całego świata. LIM odbywa się 
zawsze bezpośrednio przed kongresem 
PMI i jest połączeniem wystąpień naj-
lepszych prelegentów kongresu z wystą-
pieniami wolontariuszy PMI, którzy dzie-
ląc się swoimi doświadczeniami wspie-
rają wzrost oddziałów PMI oraz osobisty 
rozwój wolontariuszy.

W ramach LIM na sesjach plenarnych wy-
stępowali tacy prelegenci jak Tom Peters, 
Eduardo Brown czy Kevin Carroll.

Management guru Tom Peters – współau-
tor książki In Search of Excellence przedsta-
wił 42 podpowiedzi, wspierające dążenie do 
doskonałości. Do doskonałości mamy dążyć 
od zaraz i bez wyjątków. Tom przekonywał, 
że słuchanie jest podstawową umiejętnością 
i nie powinniśmy jako liderzy uciekać od po-
lityki czy spotkań, ale raczej lepiej się przy-
gotowywać, a z lunchy powinniśmy uczy-
nić nasze najważniejsze narzędzie pracy, aby 

zadbać o optymalną komunikację z interesa-
riuszami i zawsze szukać sprzymierzeńców 
do realizacji naszych celów. Prezentowane 
materiały, jak i wiele innych dostępne są na 
stronie TomPeters.com.

Eduardo Brown dzielił się wnioskami z rozmów 
przeprowadzonych z liderami z całego świata. 
Przedstawiał recepty na bycie lepszym przy-
wódcą takich osobistości, jak Bill Clinton, 

Francis Ford Coppola, Gary Hamel, Jack 
Welch, Rudy Giuliani, Jim Collins, Dave 
Ulrich, Tony Blair czy Colin Powell. Wypo-
wiedzi wszystkich tych liderów podkreśla-
ły wagę kultury organizacyjnej firmy, która 
może stanowić zasadniczą przewagę kon-
kurencyjną pozwalającą na zwielokrotnie-
nie zysków. Eduardo wymienił pięć kluczo-
wych pytań, które powinien sobie zadawać 
każdy lider:

Wizja – O czym marzysz?

Ludzie – Czy szczerze dbasz o swój zespół?

Decyzje – Czy delegujesz uprawnienia?

Kultura – Czy jesteś dumny, zaangażowa-
ny i szczęśliwy?

Prelegentem na LIM był też Kevin Carroll, 
słynny „Katalizator” w Nike, który budo-

wał kulturę innowacji i zamieniał kreatyw-
ne pomysły w rzeczywistość. Kevin wspierał 
takie firmy jak Starbucks, Discovery Chan-
nel, ESPN, HSBC czy Capital One. Poruszył 
wszystkich historią swojego życia. Przeko-
nując publiczność jak ważne są gry, w czasie 
których zespół może poznać się znacznie 
szybciej niż tylko poprzez rozmowę. Pokazy-
wał, że należy od mówienia przejść do dzia-
łania i demonstrował, jak rozdaje piłki bied-
nym dzieciom na całym świecie, pamiętając 
jak piłka zmieniła jego życie. Po prezenta-
cji Kevin podpisywał swoją książkę The Red 
Rubber Ball at Work, którą wszyscy uczest-
nicy LIM otrzymali w prezencie.

W ramach LIM odbyło się ponad 60 spotkań 
i prezentacji. Małgorzata Kusyk – prezes 
PMI Poland Chapter w ramach jednego z nich 
podsumowała doświadczenia z mentoringu 
zespołów uniwersyteckich, przeprowadzone-
go w ramach współpracy PMI z Enactus.

W tym roku po raz pierwszy można było 
uczestniczyć w wybranych sesjach wirtual-
nie. Materiały z sesji zostaną udostępnione 
dla wszystkich członków PMI na stronach 
pmi.org.

Na koniec drugiego dnia spotkania odbyła się 
gala, podczas której CEO PMI Mark Langley 
wręczał nagrody wolontariuszom z całego 
świata w różnych kategoriach. Polska została 
wyróżniona jako jedyny kraj w Europie. Jest to 
trzecie wyróżnienie w dziesięcioletniej histo-
rii PMI w Polsce. W latach 2005 i 2013 otrzy-
maliśmy nagrodę Chapter of the Year.

Na koniec trzeciego – ostatniego dnia spo-
tkania odbyła się gala PMI Professional 
Awards, podczas której polska firma Octigo 
otrzymała nagrodę za najlepszy produkt edu-
kacyjny – za szkolenie Scrum Droid. 

Po zakończeniu LIM rozpoczął się Kongres 
PMI, na którym wystąpił Michał Rączka, czło-
nek zarządu PMI Poland Chapter ds. Współ-
pracy z Biznesem i przedstawił doświadcze-
nia własne oraz swojej firmy w zastosowaniu 
Agile.

Podsumowanie roku 2013
Rok 2013, za który otrzymaliśmy nagrodę był 
kolejnym wyjątkowo aktywnym okresem.

Polska jako pilotażowy kraj miała okazję roz-
począć współpracę ze stowarzyszeniem stu-
denckim Enactus w ramach globalnej umowy 
podpisanej przez PMI. Nasz Chapter wspierał 
mentoringiem drużyny uniwersyteckie w pro-
wadzeniu projektów. Najlepszy polski projekt 
walczył w Chinach w październiku br. o tytuł 
projektu roku.

Wolontariusze PMI Poland Chapter zorgani-
zowali w 2013 roku łącznie 84 wydarzenia – 
głównie seminaria, działając aktywnie w od-
działach Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, 
Wrocław, Łódź i Lubuskie. W grudniu powsta-
ły dwa nowe oddziały – Śląski i Kujawsko-Po-
morski. 

Największymi wydarzeniami minionego roku 
były:

VIII Kongres PMI Poland Chapter, na 
którym Chapter świętował swoje 10-le-
cie,

Spotkanie liderów PMI Regionu 8 (Euro-
pa i Afryka) w Warszawie, podczas które-
go ponad 90 liderów z regionu wymienia-
ło się swoimi doświadczeniami,

Warsztaty Akademickie, w ramach których 
Saul Spivac reprezentujący PMI Academic 
Relations Group dyskutował z ponad 20 
reprezentantami uczelni uniwersyteckich 
w Polsce, jak PMI może wesprzeć rozwój 
uczelni,

Konferencja New Trends in Project Mana-
gement w Trójmieście,

PAM Summit w Krakowie – konferencja 
łącząca zarządzanie projektami, analizę 
biznesową i agile,

English Summer i Winter Camps dla dzieci 
potrzebujących wsparcia. W edycji zimo-

wej największą atrakcją był pokaz mody 
zorganizowany przez Reserved, w którym 
dzieci mogły zatrzymać dla siebie stroje, 
w których występowały. W edycji letniej 
przygotowanej przez ponad 100 wolonta-
riuszy dla 36 dzieci oprócz zajęć z zarzą-
dzania projektami odbyły się też kursy an-
gielskiego, fotografii, wspinaczki czy pisa-
nia bloga,

Rozpoczęcie w ramach pilotażu PMI 
współpracy z Enactus w Polsce – zdobyte 
doświadczenia pozwoliły na zainicjowa-
nie współpracy w kolejnych krajach,

W 2013 pojawiły się też pierwsze trzy wy-
dania „Stefy PMI" – kwartalnika wydawa-
nego przez PMI Poland Chapter.

Gratulacje
Kolejna nagroda dla Polski jako najlepsze-
go zespołu na świecie, tym razem w kate-
gorii współpraca i rozwój jest dla wszystkich 
Wolontariuszy zaangażowanych w realiza-
cję różnych projektów olbrzymim wyróżnie-
niem. Dodatkową satysfakcję daje nam fakt, 
że na całej gali zostaliśmy nagrodzeni jako 
jedyny Chapter w Europie. Jest to dowodem 
na to, że w Polsce dzieją się rzeczy wyjątko-
we, które są doceniane z globalnej perspek-
tywy. Realizacja tak dużej ilości wartościo-
wych inicjatyw to zasługa naszych zaan-
gażowanych i pełnych pasji Wolontariuszy. 
Ich zapał, profesjonalizm, oddanie i sukcesy 
przyciągają innych. W ten sposób możemy 
zrobić jeszcze więcej dla środowiska sku-
pionego wokół zarządzania projektami i nie 
tylko.

Serdecznie gratuluję wszystkim Wolontariu-
szom tego wspaniałego wyróżnienia i życzę 
kolejnych udanych projektów i jeszcze więk-
szych sukcesów w przyszłości!

Witold Hendrysiak

1.

2.

3.

4.

STREFA PMI PC
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Poland Chapter otrzymało nagrodę w ka-
tegorii Collaboration and Outreach, czyli 
za osiągnięcia w obszarze współpracy 
i rozwoju. Rozdanie nagród odbyło się na 
koniec drugiego dnia PMI Leadership In-
stitute Meeting (LIM) w Phoenix (Arizo-
na), w którym uczestniczyło ponad tysiąc 
liderów z całego świata. LIM odbywa się 
zawsze bezpośrednio przed kongresem 
PMI i jest połączeniem wystąpień naj-
lepszych prelegentów kongresu z wystą-
pieniami wolontariuszy PMI, którzy dzie-
ląc się swoimi doświadczeniami wspie-
rają wzrost oddziałów PMI oraz osobisty 
rozwój wolontariuszy.

W ramach LIM na sesjach plenarnych wy-
stępowali tacy prelegenci jak Tom Peters, 
Eduardo Brown czy Kevin Carroll.

Management guru Tom Peters – współau-
tor książki In Search of Excellence przedsta-
wił 42 podpowiedzi, wspierające dążenie do 
doskonałości. Do doskonałości mamy dążyć 
od zaraz i bez wyjątków. Tom przekonywał, 
że słuchanie jest podstawową umiejętnością 
i nie powinniśmy jako liderzy uciekać od po-
lityki czy spotkań, ale raczej lepiej się przy-
gotowywać, a z lunchy powinniśmy uczy-
nić nasze najważniejsze narzędzie pracy, aby 

zadbać o optymalną komunikację z interesa-
riuszami i zawsze szukać sprzymierzeńców 
do realizacji naszych celów. Prezentowane 
materiały, jak i wiele innych dostępne są na 
stronie TomPeters.com.

Eduardo Brown dzielił się wnioskami z rozmów 
przeprowadzonych z liderami z całego świata. 
Przedstawiał recepty na bycie lepszym przy-
wódcą takich osobistości, jak Bill Clinton, 

Francis Ford Coppola, Gary Hamel, Jack 
Welch, Rudy Giuliani, Jim Collins, Dave 
Ulrich, Tony Blair czy Colin Powell. Wypo-
wiedzi wszystkich tych liderów podkreśla-
ły wagę kultury organizacyjnej firmy, która 
może stanowić zasadniczą przewagę kon-
kurencyjną pozwalającą na zwielokrotnie-
nie zysków. Eduardo wymienił pięć kluczo-
wych pytań, które powinien sobie zadawać 
każdy lider:

Wizja – O czym marzysz?

Ludzie – Czy szczerze dbasz o swój zespół?

Decyzje – Czy delegujesz uprawnienia?

Kultura – Czy jesteś dumny, zaangażowa-
ny i szczęśliwy?

Prelegentem na LIM był też Kevin Carroll, 
słynny „Katalizator” w Nike, który budo-

wał kulturę innowacji i zamieniał kreatyw-
ne pomysły w rzeczywistość. Kevin wspierał 
takie firmy jak Starbucks, Discovery Chan-
nel, ESPN, HSBC czy Capital One. Poruszył 
wszystkich historią swojego życia. Przeko-
nując publiczność jak ważne są gry, w czasie 
których zespół może poznać się znacznie 
szybciej niż tylko poprzez rozmowę. Pokazy-
wał, że należy od mówienia przejść do dzia-
łania i demonstrował, jak rozdaje piłki bied-
nym dzieciom na całym świecie, pamiętając 
jak piłka zmieniła jego życie. Po prezenta-
cji Kevin podpisywał swoją książkę The Red 
Rubber Ball at Work, którą wszyscy uczest-
nicy LIM otrzymali w prezencie.

W ramach LIM odbyło się ponad 60 spotkań 
i prezentacji. Małgorzata Kusyk – prezes 
PMI Poland Chapter w ramach jednego z nich 
podsumowała doświadczenia z mentoringu 
zespołów uniwersyteckich, przeprowadzone-
go w ramach współpracy PMI z Enactus.

W tym roku po raz pierwszy można było 
uczestniczyć w wybranych sesjach wirtual-
nie. Materiały z sesji zostaną udostępnione 
dla wszystkich członków PMI na stronach 
pmi.org.

Na koniec drugiego dnia spotkania odbyła się 
gala, podczas której CEO PMI Mark Langley 
wręczał nagrody wolontariuszom z całego 
świata w różnych kategoriach. Polska została 
wyróżniona jako jedyny kraj w Europie. Jest to 
trzecie wyróżnienie w dziesięcioletniej histo-
rii PMI w Polsce. W latach 2005 i 2013 otrzy-
maliśmy nagrodę Chapter of the Year.

Na koniec trzeciego – ostatniego dnia spo-
tkania odbyła się gala PMI Professional 
Awards, podczas której polska firma Octigo 
otrzymała nagrodę za najlepszy produkt edu-
kacyjny – za szkolenie Scrum Droid. 

Po zakończeniu LIM rozpoczął się Kongres 
PMI, na którym wystąpił Michał Rączka, czło-
nek zarządu PMI Poland Chapter ds. Współ-
pracy z Biznesem i przedstawił doświadcze-
nia własne oraz swojej firmy w zastosowaniu 
Agile.

Podsumowanie roku 2013
Rok 2013, za który otrzymaliśmy nagrodę był 
kolejnym wyjątkowo aktywnym okresem.

Polska jako pilotażowy kraj miała okazję roz-
począć współpracę ze stowarzyszeniem stu-
denckim Enactus w ramach globalnej umowy 
podpisanej przez PMI. Nasz Chapter wspierał 
mentoringiem drużyny uniwersyteckie w pro-
wadzeniu projektów. Najlepszy polski projekt 
walczył w Chinach w październiku br. o tytuł 
projektu roku.

Wolontariusze PMI Poland Chapter zorgani-
zowali w 2013 roku łącznie 84 wydarzenia – 
głównie seminaria, działając aktywnie w od-
działach Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, 
Wrocław, Łódź i Lubuskie. W grudniu powsta-
ły dwa nowe oddziały – Śląski i Kujawsko-Po-
morski. 

Największymi wydarzeniami minionego roku 
były:

VIII Kongres PMI Poland Chapter, na 
którym Chapter świętował swoje 10-le-
cie,

Spotkanie liderów PMI Regionu 8 (Euro-
pa i Afryka) w Warszawie, podczas które-
go ponad 90 liderów z regionu wymienia-
ło się swoimi doświadczeniami,

Warsztaty Akademickie, w ramach których 
Saul Spivac reprezentujący PMI Academic 
Relations Group dyskutował z ponad 20 
reprezentantami uczelni uniwersyteckich 
w Polsce, jak PMI może wesprzeć rozwój 
uczelni,

Konferencja New Trends in Project Mana-
gement w Trójmieście,

PAM Summit w Krakowie – konferencja 
łącząca zarządzanie projektami, analizę 
biznesową i agile,

English Summer i Winter Camps dla dzieci 
potrzebujących wsparcia. W edycji zimo-

wej największą atrakcją był pokaz mody 
zorganizowany przez Reserved, w którym 
dzieci mogły zatrzymać dla siebie stroje, 
w których występowały. W edycji letniej 
przygotowanej przez ponad 100 wolonta-
riuszy dla 36 dzieci oprócz zajęć z zarzą-
dzania projektami odbyły się też kursy an-
gielskiego, fotografii, wspinaczki czy pisa-
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Rozpoczęcie w ramach pilotażu PMI 
współpracy z Enactus w Polsce – zdobyte 
doświadczenia pozwoliły na zainicjowa-
nie współpracy w kolejnych krajach,

W 2013 pojawiły się też pierwsze trzy wy-
dania „Stefy PMI" – kwartalnika wydawa-
nego przez PMI Poland Chapter.

Gratulacje
Kolejna nagroda dla Polski jako najlepsze-
go zespołu na świecie, tym razem w kate-
gorii współpraca i rozwój jest dla wszystkich 
Wolontariuszy zaangażowanych w realiza-
cję różnych projektów olbrzymim wyróżnie-
niem. Dodatkową satysfakcję daje nam fakt, 
że na całej gali zostaliśmy nagrodzeni jako 
jedyny Chapter w Europie. Jest to dowodem 
na to, że w Polsce dzieją się rzeczy wyjątko-
we, które są doceniane z globalnej perspek-
tywy. Realizacja tak dużej ilości wartościo-
wych inicjatyw to zasługa naszych zaan-
gażowanych i pełnych pasji Wolontariuszy. 
Ich zapał, profesjonalizm, oddanie i sukcesy 
przyciągają innych. W ten sposób możemy 
zrobić jeszcze więcej dla środowiska sku-
pionego wokół zarządzania projektami i nie 
tylko.

Serdecznie gratuluję wszystkim Wolontariu-
szom tego wspaniałego wyróżnienia i życzę 
kolejnych udanych projektów i jeszcze więk-
szych sukcesów w przyszłości!

Witold Hendrysiak

Witold
Hendrysiak

Jest obecnie przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej PMI Poland Chapter. 
W latach 2012 – 2013 był prezesem 
Stowarzyszenia. W zeszłym roku 
w Nowym Orleanie odbierał w imieniu 
PMI Poland Chapter nagrodę „Chapter 
of the Year”. Jest wolontariuszem 
zaangażowanym w działalność 
Stowarzyszenia od początku jego 
istnienia w Polsce, czyli od 2003 roku. 
Pracuje w Rai�eisen Bank Polska S.A. 
i jest odpowiedzialny za zarządzanie 
portfelem projektów Banku.
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Project Management Kids Camp 2014
– zabawa, rozwój i produkcja filmowa
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2 sierpnia 2014 r. zakończył się Project Man-
agement Kids Camp 2014, obóz dla dzieci 
z domów dziecka, zorganizowany przez war-
szawski oddział Project Management Insti-
tute. Obóz ostał zorganizowany dzięki pracy 
i zaangażowaniu zespołu projektowego, licz-
nych wolontariuszy oraz dzięki środkom, 
które otrzymaliśmy od naszych Sponsorów. 
Obóz odbył się w Integracyjnym Centrum 
Opieki, Wychowania, Terapii – Dom Wcza-
sów Dziecięcych w Serocku, trwał dwa tygo-
dnie i wzięło w nim udział 21 dzieci.

Pomysłodawcą zorganizowania obozu dla 
dzieci z domów dziecka była Agnieszka Kro-
gulec, członek zarządu ds. wolontariuszy PMI 
Poland Chapter, a jej inspiracją były organi-
zowane przez gdański oddział PMI obozy dla 
dzieci English Summer / Winter Camp. Ideą 
Agnieszki było umożliwienie osobom zaan-
gażowanym w prace warszawskiego oddzia-
łu PMI praktycznego wykorzystania zdoby-
tych umiejętności projektowych przy orga-
nizacji projektu charytatywnego, mającego 
pomóc w rozwoju osobistym dzieci z domów 
dziecka.

Oficjalne przygotowania do pierwszej edycji 
obozu rozpoczęły się 1 marca 2014 r. 

Podczas spotkania inauguracyjnego określo-
ne zostały cele projektu, opracowany wstępny 
harmonogram działań oraz powołany został do 
życia został zespół projektowy. 

Jako motyw przewodni obozu Project Man-
agement Kids Camp 2014 członkowie zespo-
łu projektowego wybrali: „Produkcja filmu od 
podstaw, aż po premierę”.

Pierwszym kierownikiem projektu był Artur 
Kaleta, który z czasem przekazał swoje obo-
wiązki Monice Podkowińskiej. Monika do-
prowadziła projekt do końca we współpra-
cy z Agnieszką Krogulec, która od początku 
pełniła w zespole rolę Sponsora (Opiekuna) 
Projektu.

Zespół projektowy podzielony został na mniej-
sze podzespoły, w ramach których wolonta-
riusze (których przez cały okres trwania pro-
jektu przewinęło się około 100!) pracowa-
li niemal przez pół roku na sukces projektu 
(patrz tabela poniżej).

Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że po 
kilku miesiącach ciężkiej pracy udało nam się 
zrealizować wszystkie założenia programowe. 

Dla 21 dzieci z czterech domów dziecka (z Go-
stynina, Ostrołęki, Konstancina i Kowalewa) 
zostały zapewnione liczne atrakcje i aktyw-
ności, mające pozwolić im na osobisty rozwój 
i zdobywanie nowych umiejętności. Głównym 
punktem programu obozu były zajęcia z za-
rządzania projektami (przeprowadzone m.in. 
przez pracowników TUiR Warta S.A. i  White-
com Sp. z o.o.) nakierowane na praktyczne za-
planowanie i zrealizowanie swoich pierwszych 
projektów przez dzieci. W tym zakresie korzy-
staliśmy również z materiałów PM Kit wypra-
cowanych przez PMI Northern Italy Chapter.

Oprócz pracy dzieci plażowały, grały w piłkę, 
miały zajęcia z rękodzieła artystycznego, 
uczyły się języka angielskiego oraz brały udział 
w emocjonującej olimpiadzie sportowej nagro-
dzonej medalami (przeprowadzonej przez pra-
cowników grupy Marsh & McLennan Compa-
nies). Obóz obfitował również w bardzo cieka-
we zajęcia z instruktorami, m.in.: sztuki walki, 
golf, warsztaty aktorskie, nauka charakteryza-
cji, a także warsztaty z kreatywności. Wieczo-
rami mieliśmy czas na pieczenie kiełbasek przy 

ognisku czy szaleństwo taneczne na dyskote-
kach prowadzonych przez niezapomnianego 
wolontariusza – wodzireja Tomka.

W ramach pracy nad motywem przewodnim 
obozu – nakręceniem filmu – dzieci podzieli-
ły się na 3 grupy, w których mogły zostać kie-
rownikiem projektu bądź członkiem zespo-
łu projektowego, wcielając się w różne role. 
Każdy zespół pracował pod czujnym okiem 
doświadczonych w pracy na planie filmowym 
aktorów: Marty Malinowskiej, Agnieszki Ka-
wiorskiej i Pawła Ferensa oraz przy wsparciu 
innych profesjonalistów z branży filmowej: 
scenarzysty, operatora, montażysty, charak-
teryzatora i scenografa. W ten sposób dzieci 
zaplanowały i nakręciły swoje własne filmy.

Zwieńczeniem obozu była uroczysta gala, 
podczas której kadra obozu, wolontariusze, 
sponsorzy i inni goście obejrzeli premierowe 
pokazy filmów stworzonych przez dzieci.

Niejedna łezka się zakręciła w oku, gdy trzeba 
było się rozstawać. Choć naszym uczestni-
kom trudno było wskazać największe atrak-
cje (bo jak często odpowiadali: „Wszystko mi 
się podobało”), wiemy że zajęcia zumby czy 
przejażdżka samochodami terenowymi czy 
motorówką na długo zostaną w ich pamię-
ci! Dzieci wyjechały nie tylko z prezentami, 
ale z głowami pełnymi niesamowitych prze-
żyć i emocji. Nawiązało się też wiele przyjaź-
ni, które pewnie przetrwają na długo razem 
ze wspomnieniami z obozu. Dla sponsorów 
i partnerów obozu dzieci własnoręcznie przy-
gotowały podziękowania, które wręczały 
na gali.

Project Management Kids Camp zakończył się 
spotkaniem zespołu projektowego, na którym 
podsumowaliśmy wszystkie doświadczenia 
z projektu, aby kolejna jego edycja była jesz-
cze lepsza.

Na koniec, jeszcze raz bardzo serdecznie dzię-
kujemy naszym Sponsorom oraz wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w planowa-
nie i realizację tego projektu.

Zespół Project Management Kids Camp

przygotowanie 
oferty sponsor-
skiej i kontakt 
z potencjalnymi 
sponsorami 
obozu

kontakt 
z mediami, 
przygotowanie 
i prowadzenie 
strony interneto-
wej projektu 
i profilu na FB, 
opracowywanie 
materiałów 
PR-owych 
i graficznych

przygotowanie 
programu obozu, 
skompletowanie 
kadry obozu 
(m.in.: kierownik 
obozu, wycho-
wawcy, ratownik 
medyczny, lektor 
języka angiel-
skiego, trenerzy, 
aktorzy, 
filmowcy)

formalne 
przygotowanie 
obozu, m.in. 
złożenie wniosku 
do kuratorium 
oraz umowy (np. 
umowę dla 
sponsorów, 
umowę 
z ośrodkiem) 
i wszelkie inne 
dokumenty 
związane 
z pobytem dzieci

organizowanie 
spotkań 
wolontariuszy, 
także nakierowa-
nych na poznanie 
się, integrację 
zespołu 
i efektywną 
współpracę 
wzajemnie

Zespół 
Sponsoring

Zespół 
Komunikacja

Zespół 
Program

Zespół 
Formalności

Zespół 
Integracja
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Zespół Project Management Kids Camp

Sponsorzy projektu
Złoty Sponsor: TUiR Warta S.A.

Sponsorzy Srebrni: Marsh & McLennan Companies, Fundacja PwC, Whitecom Sp. z o.o.

Partnerzy Merytoryczni: Whitecom Sp. z o.o., Management Training & Development Center 
Sp. z o.o.

Projekt wspierało także szereg innych sponsorów, partnerów mediów i przyjaciół dzieci, 
których pełną listę opublikowaliśmy na naszej stronie www.kidscamp.pl

Dziękujemy za współpracę i do zobaczenia przy kolejnych edycjach obozu!

Project Management
Kids Camp 2014 w liczbach:
21 uczestników obozu

15 wyjątkowych dni obozu

15 godzin kąpieli pod opieką ratownika

12 godzin lekcyjnych angielskiego

3 nakręcone przez dzieci filmy

3 wycieczki

1 uroczysta gala

Ponad 30 osób prowadzących zajęcia

Około 100 wolontariuszy 
zaangażowanych w przygotowanie 
i realizację projektu

Niezliczona ilość uśmiechu i dobrej 
zabawy!
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„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania 
w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie za-
znamy życia” - Herodot
W roku 2014 w oddziale warszawskim nastąpiły zmiany. Wielu członków 
zostało powołanych na inne funkcje, między innymi dyrektor zarządza-
jący Warszawskiego Oddziału Piotr Stachowicz, który objął stanowisko 
w komisji rewizyjnej PMI Poland Chapter. Piotr i jego współpracowni-
cy z zaangażowaniem, pasją i zapałem pracowali na rzecz oddziału war-
szawskiego i wspierają nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Powołana 

Większość aktywności PMI Poland Chapter to praca w oddziałach, których mamy już dziewięć, w największych 
miastach Polski. Dlatego redakcja „Strefy PMI” poprosiła nasze Koleżanki i Kolegów z oddziałów PMI o podsu-
mowanie mijającego roku oraz ich plany rozwoju w zbliżającym się roku i kolejnych latach.

Oddział Warszawski PMI

została nowa dyrekcja oddziału, na czele z Wojtkiem Danowskim. Nowy 
zespół pragnie kontynuować ich pracę i rozwijać własne projekty.
Mijający rok 2014 zaowocował w nowe inicjatywy oddziału. Nawiąza-
liśmy nowe ciekawe i inspirujące kontakty z prelegentami. Stworzyli-
śmy tzw. bazę prelegentów, wnoszących wiedzę popartą praktyką na 
seminariach warszawskiego oddziału, które odbywają się w każdą trze-
cią środę miesiąca. Latem 2014 roku zorganizowaliśmy obóz dla dzieci 
Project Management Kids Camp 2014, jak się okazało – bardzo satys-
fakcjonujący dla jego uczestników, dzieci z domów dziecka. Chcemy 
ten projekt rozwijać w kolejnych latach.
Chcemy zaangażować w nasze prace wolontariuszy z pasją i entuzja-
zmem wobec postaw i działań prospołecznych. Chcemy również zin-
tegrować warszawskie środowiska związane z zarządzaniem projek-
tami. Znaleźliśmy i dalej poszukujemy sponsorów, którzy uprzyjemnią 
nam spotkania seminaryjne np. poprzez organizację loterii – wygra-
ną mają być ciekawe specjalistyczne książki fundowane przez spon-
sorów. Wydajemy „Strefę PMI” – to już 7. numer naszego czasopisma. 
Z każdym wydaniem wzrasta liczba Czytelników oraz zainteresowanie 
nim, jak i liczba wolontariuszy biorących udział w jego wydawaniu.
W nadchodzącym roku chcemy zorganizować konkurs na najlepszą 
pracę magisterską dotyczącą zarządzania projektami. Przy tej okazji 
chcemy nawiązać współpracę z wyższymi uczelniami. Myślimy, że 
będzie to nasz sztandarowy projekt w nadchodzącym czasie. Chcemy 
rozpropagować działalność oddziału wśród jak największej liczby stu-
dentów warszawskich uczelni i zaangażować ich w prace naszego od-
działu.
Więcej na: http://pmi.org.pl/warszawa
Kontakt: warszawa.dyrekcja@pmi.org.pl

Oddział Łódzki PMI

Rok 2014 i plany na przyszłość w oddziałach PMI PC

Wszechstronność i komplementarna wiedza
Oddział działa od 2008 roku od początku nawiązując współpracę z naj-
większymi firmami i instytucjami regionu łódzkiego. Zespół stale roz-
wija zakres działania oraz kompetencje poszczególnych członków PMI 
Łódź. Dyrekcja Oddziału to kadra menadżerska na szczeblu regionalnym 
i ogólnopolskim. Dla wielu członków praca w Oddziale okazała się furtką 
do rozwoju kariery poza strukturami PMI, inni wkraczając w struktury 
zespołu przynoszą ze sobą świeże spojrzenie i obiektywizm. Skutkiem 
jest stworzenie wszechstronnej grupy profesjonalistów posiadających 
wiedzę z wielu branż, wzajemnie uzupełniających się w zakresie kompe-
tencji i doświadczenia.
Propagowanie profesji Kierownika Projektu i systemowego podej-
ścia do zarządzania zarówno małymi projektami jak i megainwesty-

cjami było od początku nadrzędnym celem oddziału łódzkiego. We 
współpracy z niezależnymi ekspertami oraz partnerami instytucjonal-
nymi jak Ericsson, Skanska, ABB, Infosys, Politechnika Łódzka, Pol-
skie Radio Łódź i TVP zorganizowano szereg konferencji, warsztatów 
i seminariów. Od momentu powstania oddziału to już 53 wydarzenia. 
Dobór zakresu i formy oraz tematyki spotkań, dostosowany zarów-
no do realiów regionu łódzkiego jak i ogólnopolskich czy międzyna-
rodowych trendów, pozwolił uzyskać w oddziale łódzkim średnią fre-
kwencję 50-70 aktywnych uczestników oraz ponad 1400 odbiorców 
mailingów. Nową, wciąż rozwijaną formą dotarcia do szerszego grona 
specjalistów jest aktywność w mediach społecznościowych – sukce-
sywnie pozyskiwane kolejne „lajki” i osoby śledzące profil PMI Łódź to 
efekt publikowania bieżących informacji o działalności oddziału.
Rok 2014 to 11 wydarzeń, bardzo wysoko ocenionych przez uczestni-
ków. Podczas jednego z seminariów padł rekord frekwencji (ponad 190 
osób). Przy współpracy z partnerami PMI Poland Chapter (Whitecom 
Project Experience i Agnieszką Gasperini) zorganizowaliśmy 2 szkolenia 
kierowane do naszych członków i sympatyków. Wystąpiliśmy na konfe-
rencji Future Leaders organizowanej przez Enactus i objęliśmy patrona-
tem wystawę „Książka w świecie biznesu”. Firmy działające w regionie 
z naszą pomocą skutecznie poszukiwały też kierowników projektów. 
Główne cele na rok 2015 to dalsza intensyfikacja działań promujących 
zarządzanie projektami oraz zacieśnianie współpracy z kluczowymi in-
stytucjami i branżami rozwijającymi się w regionie łódzkim. Łódź wkra-
cza w fazę wielu istotnych przeobrażeń – zarówno infrastrukturalnych 
jak i kulturowo-społecznych. Łodzianie przekonują się, że wszechstron-
ne planowanie i systemowe podejście do weryfikacji ryzyk oraz odpo-
wiedzialność za podjęte decyzje to optymalna ścieżka rozwoju przedsię-
biorczości i postaw obywatelskich. Oddział PMI Łódź chce wspierać ich, 
by mieli szansę na aktywny udział w nowej erze w życiu tego regionu.
Więcej na: http://pmi.org.pl/index.php/lodz
Kontakt: tadeusz.zabierowski@pmi.org.pl
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Pracowity rok w młodym Oddziale Kujawsko-Pomorskim i ambit-
ne plany na przyszłość.

Budowa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PMI została rozpoczę-
ta w drugiej połowie 2013 roku. Wraz z nadejściem jesieni, na Sali 
Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, w towarzystwie firm i instytucji, 
odbyło się spotkanie inauguracyjne oddziału. Dzięki wsparciu Prezy-
denta Miasta ruszyliśmy z impetem. Od tamtej pory minął zaledwie 
rok. Jednak dzięki zapałowi i zaangażowaniu zespołu oraz partne-
rów, udało nam się w tym czasie zorganizować aż jedenaście wyda-
rzeń, zarówno w formie seminariów jak i warsztatów, poruszających 

Oddział Kujawsko-Pomorski PMI

łącznie aż dziewiętnaście różnorodnych tematów. Dynamika rozwo-
ju była zatem znacząca.

Poza możliwością poszerzania wiedzy, zaoferowaliśmy naszym sym-
patykom także platformę wymiany doświadczeń w ramach spotkań 
PM Club. Wspólny wysiłek i poświęcony czas zaowocował wierną grupą 
osób blisko związanych z naszą organizacją i wspierających nas w dzia-
łalności na rzecz promowania zarządzania projektami i roli kierowni-
ka projektu. W tym miejscu chcielibyśmy też serdecznie podzięko-
wać naszym stałym partnerom – Wyższej Szkole Bankowej oraz firmie 
Partner24, na których od nawiązania współpracy możemy liczyć.
Niewątpliwie najbardziej istotnym wydarzeniem tego roku było opra-
cowanie modelu działania Oddziału. Model działania to nie tylko doku-
ment, lecz zbiór tego, co udało nam się do tej pory wypracować. Obej-
muje on sposób, w jaki Oddział funkcjonuje, zawiera też opis praktyk 
roboczych i procesów, informacji oraz technologii, konieczny do działa-
nia organizacji. Definiuje strukturę organizacyjną oraz role i sposób ko-
munikacji a także narzędzia realizacji wizji, która jest głównym mecha-
nizmem osiągania misji organizacji.
Plany są ambitne. W nadchodzącym roku zamierzamy zdywersyfiko-
wać naszą ofertę, aby zaspokoić odbiorców o różnych oczekiwaniach. 
Stąd, poza organizacją seminariów, będziemy organizować regularnie 
warsztaty oraz debaty skierowane do kadry zarządzającej. Nie zabrak-
nie także spotkań przeznaczonych wyłącznie dla członków PMI – opa-
trzonych nazwą Premium Meeting. Aby zapewnić zasoby na pokrycie 
naszych zamierzeń chcemy pozyskać strategicznego partnera bizne-
sowego, a także nawiązać współpracę z nowymi wolontariuszami. Po-
nadto w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk chcieliby-
śmy zacieśnić relację z dwoma innymi oddziałami PMI Polska.

Więcej na: 
http://www.pmi.org.pl/index.php/kujawskopomorskie-news
Kontakt: kontakt.kujawskopomorskie@pmi.org.pl

Oddział Śląski PMI

To już prawie rok obecności PMI na Górnym Śląsku i Zagłębiu.

Wkrótce mija rok od wznowienia działalności Śląskiego oddziału PMI 
i myślimy, że to dobry moment na retrospektywne spojrzenie i zasta-
nowienie się nad tym, co osiągnęliśmy w trakcie tych mijających 
12 miesięcy. Naszą działalność zapoczątkowały 3 osoby, które zdecy-
dowały się na budowę oddziału i reaktywację aktywności na Śląsku. 
Na początku nie było łatwo – same formalności zajęły całe wakacje 
w roku 2013. 

W październiku wystartowaliśmy jednak z pierwszym seminarium za 
uprzejmością Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (gdzie 
nadal kontynuujemy nasze spotkania) oraz naszego pierwszego spon-
sora. Frekwencja była naprawdę zadowalająca (około 70 osób), co 
uznaliśmy za bardzo dobry wynik i optymistyczny prognostyk na przy-
szłość. Kolejne seminarium zorganizowaliśmy w grudniu i właśnie 
wtedy zostaliśmy oficjalnie zatwierdzeni jako oddział, co stanowiło 

istotny kamień milowy naszej aktywności. Wkrótce też szeregi nasze-
go oddziału zasiliły trzy dodatkowe osoby, które weszły w skład zarzą-
du i do chwili obecnej działamy w niezmienionym składzie. 

Pierwszą inicjatywą, jaką chcieliśmy zrealizować po oficjalnym za-
twierdzeniu była zmiana nazwy z Oddział Katowice na Śląski. Zmiana 
ta wynikała z faktu, że Śląsk jest postrzegany jako całościowa aglo-
meracja więc zostawanie w nazwie tylko miasta Katowice byłoby nie-
adekwatne i sugerowałoby że dystansujemy się od innych miast, 
czego oczywiście chcieliśmy uniknąć.

Mijały miesiące i realizowaliśmy kolejne seminaria, budowaliśmy bazę 
wolontariuszy oraz wystartowaliśmy z warsztatami przygotowującymi 
do egzaminu PMP. Finalnie zdecydowaliśmy się na zorganizowanie ca-
łodniowej konferencji, co nastąpiło już po niecałym roku działalności 
i mimo wstępnych trudności z zebraniem właściwej liczby uczestni-
ków, konferencja zakończyła się pełnym sukcesem i bardzo pozytyw-
nymi opiniami. 

Oczywiście, naszymi nieustannymi problemami jest nadal stosunkowo 
mała baza stałych odbiorców, do których docieramy z informacją czy 
niewystarczająco rozbudowana baza kontaktów, jeżeli chodzi o prele-
gentów. Jednakże, na bieżąco pracujemy nad powyższymi problemami 
i ulepszamy pracę oddziału, aby efekty końcowe były jak najlepsze.

Mimo, że Śląsk jest stosunkowo młodym rynkiem, jeśli chodzi o zarzą-
dzanie projektami i nie ma tutaj tak jak w innych województwach zbyt 
wielu międzynarodowych korporacji, które tą kulturę rozwijają od lat, 
udało nam się pozyskać znaczącego sponsora – firmę Capgemini, 
a także partnerów wspomagających nas w działaniach.

W następnym roku naszym głównym celem jest poszerzanie grona 
sympatyków i odbiorców oraz organizowanie wydarzeń na jeszcze 
większą skalę, bo uważamy, że propagowanie idei profesjonalnego za-
rządzania projektami na Śląsku i Zagłębiu jest potrzebne i rozwojowe.

Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia na następnym wydarzeniu.

Więcej na: http://www.pmi.org.pl/index.php/slaski-news 
Kontakt: kontakt.katowice@pmi.org.pl
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Celem zarządzania projektami jest dostarczanie wartości bizneso-
wej. Tym kierujemy się w PMI Poznań.

Wiemy o tym wszyscy – działający w poznańskim oddziale PMI. Łączy 
nas pasja, jaką jest zarządzanie projektami. Chcemy się nią dzielić, 
a także wiedzą, doświadczeniem. Pasja jest konieczna, aby poświęcać 
swój wolny czas stowarzyszeniu, wszyscy bowiem jesteśmy wolonta-
riuszami. 

Działamy w dwóch głównych obszarach. Po pierwsze popularyzacja – 
już dzisiaj – dziedziny wiedzy, jaką jest Project Management. Organi-
zujemy otwarte spotkania, chcemy rozmawiać i przekazywać wartości 
płynące z podejścia projektowego absolutnie wszystkim. Nie zamyka-
my się. Integrujemy społeczność kierowników projektów, ale też 
studentów i młodych adeptów rozpoczynających swoją karierę zawo-
dową. PMI Poznań to dziś z całą pewnością najważniejsze miejsce 
spotkań dla osób zaangażowanych i zainteresowanych kulturą projek-
tową, w województwie i także poza nim. Zwłaszcza, że po każdym 
seminarium stwarzamy możliwość do pogłębienia tematyki spotkania, 
także z prelegentami, uzyskania odpowiedzi na problemy każdego 
uczestnika z codziennej pracy – po to stworzyliśmy PM CLUB.

Oddział Poznański PMI

Po drugie – w myśl hasła, że projekty dają wartość biznesowi, a war-
tość pieniądze – stawiamy na profesjonalizm, stałe podnoszenie 
kwalifikacji, wymianę doświadczeń i networking Członków PMI. 
Zależy nam, aby wzajemnie się znali i mogli polegać na swojej wiedzy. 
Kontynuujemy w tym celu meetingi PMI@NIGHT, a także rozpoczęli-
śmy w tym roku cykl kameralnych spotkań LOŻA PMI. Na tych wyda-
rzeniach dbamy o to, aby tematyka była możliwie wyspecjalizowana 
i oscylowała wokół tematów program i portfolio management’u. 
Podobnie jak w organizowanych szkoleniach. Jeszcze w tym roku 
przeprowadzimy warsztaty „Lean Awareness and Lego Games”. 

PMI Poznań to również studia podyplomowe zarządzania projektami 
i współpraca z organizacjami studenckimi. 

W ramach formalnych naszego stowarzyszenia bierzemy aktywny 
udział w tworzeniu i nadzorowaniu narzędzi IT wspomagających naszą 
działalność na poziomie ogólnopolskim. Współtworzyliśmy także 
nową stronę internetową PMI Poland Chapter. To były główne aktyw-
ności Radosława Rząsy, który był odpowiedzialny w Poznaniu za 
obszar IT. Radek – co warto podkreślić – poza tą funkcją jest również 
od października dyrektorem zarządzającym oddziału. Przejął ster od 
Wojtka Dymowskiego, który pozostaje z nami w charakterze mentora 
i źródła wsparcia eksperckiego dla naszych członków i wolontariuszy. 

W 2015 roku na pewno będziemy kontynuować obraną linię. To na 
czym szczególnie chcemy się skupić to dotarcie do grona osób 
decyzyjnych w wielkopolskich przedsiębiorstwach, nadzorujących cały 
obszar projektowy w swoich firmach. Chcemy zaprosić ich do współ-
pracy, aby ich wspierać, ale również zachęcać, aby dzielili się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z innymi. Po to właśnie jesteśmy. Kolejna 
rzecz to włączenie większej liczby osób aktywnie zaangażowanych 
w budowanie PMI Poznań. Prowadzimy działania zmierzające do 
pozyskania większej liczby wolontariuszy, chcemy dawać im konkret-
ne wsparcie które będzie budowało ich pozycję na rynku, w zawodzie. 
Będziemy również znacznie bardziej obecni w mediach. Rozpoczęliśmy 
już rozmowy o współpracy z 2 agencjami PR. Jesteśmy przekonani 
o pozytywnych skutkach naszych działań. Zgodnie z hasłem PMI 
– dobre rzeczy dzieją się gdy jesteś zaangażowany w PMI.

Więcej na: http://www.pmi.org.pl/index.php/poznan-news 
Kontakt: bartlomiej.dudka@pmi.org.pl

Wrocławski oddział tworzą wolontariusze, zaangażowani w nie-
ustanny rozwój organizacji, a działanie w PMI to nie tylko praca, 
ale przede wszystkim pasja.

PMI Oddział Wrocław aktywnie działa od 2007 roku dostarczając oraz 
propagując wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Z powodzeniem 
współpracuje z praktykami biznesu oraz sponsorami takimi jak 
Hewlett-Packard, Credit Suisse i Objectivity Bespoke Software 

Oddział Wrocławski PMI

Specialist, dzięki którym ma możliwość organizowania konferencji 
i seminariów. Prowadzone spotkania wyróżnia dynamiczny charakter 
zajęć, który pozwala na aktywne zaangażowanie uczestników w dys-
kusje i warsztaty, a także sprzyja nawiązywaniu kontaktów czy 
integracji środowisk zainteresowanych tematyką zarządzania projek-
tami.

Podstawowe wyzwania Project Managera dotyczą tego, jakie rozwią-
zania przyjąć, aby sprawnie realizować projekty, zachowując przy tym 
efektywność ekonomiczną i zadowolenie klienta. PMI Wrocław, 
poprzez swoje działanie, pozwala na wymianę doświadczeń i najlep-
szych praktyk, które pomogą optymalizować podejmowane decyzje 
i przyczynią się do wdrażania skutecznych rozwiązań. 

Jednym z celów PMI Wrocław jest stałe powiększanie grona osób 
zaangażowanych w działalność tej organizacji, pozyskiwanie nowych 
sponsorów, prelegentów jak również wolontariuszy. Warto wspo-
mnieć o I Konferencji PMI Wrocław, która odbyła się w kwietniu 2014 
roku, przyciągając 120 osób oraz o wrześniowym Seminarium PMI, 
gdzie liczba osób przekroczyła 150 uczestników, ustanawiając nowy 
rekord Wrocławskiego Oddziału. Biorąc pod uwagę sukcesywny 
wzrost zainteresowanych, prognozy na przyszłe spotkania są bardzo 
obiecujące i sprzyjające dalszemu rozwojowi. Dlatego też zaplanowa-
no już II Konferencję oraz Seminaria aż do kwietnia 2015 roku. Dodat-
kowo, lutowe Seminarium PMI poprowadzone będzie w języku angiel-
skim. Takie działania sprawiają, że PMI skupia wokół siebie szersze 
grono zainteresowanych.

Więcej na: https://www.facebook.com/PMIWroclaw 
Kontakt: kontakt.wroclaw@pmi.org.pl
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Katarzyna Żurowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskie-
go, na wydziale Wydział Lingwistyki Stoso-
wanej i Filologii Wschodniosłowiańskich 
oraz studiów podyplomowych w Akademii 
Leona Koźmińskiego  z zakresu public rela-
tions i zarządzania projektami. Umiejętno-
ści zawodowe rozwijała realizując różno-
rodne projekty, uczestnicząc w wielu szko-
leniach poświęconych tematyce zarządza-
nia projektami. Wieloletni menadżer portfe-
la projektów i kierownik projektów w firmie 
Wolters Kluwer SA, odpowiada za stworze-
nie metodologii zarządzania projektami, 
optymalizację portfela projektów, prioryte-
tyzację projektów, alokacje zasobów pro-
jektowych. Szkoli kierowników projektów 
z zasad zarządzania projektami w Polsce 
i za granicą. Menadżer projektów realizowa-
nych w zespołach krajowych i międzynaro-
dowych. Różnorodne doświadczenia spra-
wiły, że jest specjalistą w budowaniu i po-
głębianiu relacji interpersonalnych. Lubi 
skomplikowane projekty, pracę pod presją 
czasu. Pracuje z pasją, zaangażowaniem, 
koncentruje się na efektywności i osiąganiu 
wyznaczonych celów w połączeniu z dbało-
ścią o relacje międzyludzkie. Pasje: literatu-
ra, kino, podróże, jazda na rowerze, gotowa-
nie, wzornictwo.

Kompendium wiedzy o podejściu
projektowym w zarządzaniu
Katarzyna Żurowska

We wstępie publikacji, autor pisze, że świat 
współczesny ulega ciągłym zmianom, więc 
aby realizować zadania w zmieniającej się 
rzeczywistości i otoczeniu jedynym dobrym 
podejściem jest podejście projektowe. Orga-
nizacja realizująca zarządzanie poprzez pro-
jekty staje się bardziej elastyczna, a jej do-
stosowanie do rzeczywistości jest skutecz-
niejsze i szybsze. Autor równoważy elementy 
twardego jak i miękkiego zarządzania w pro-
cesie projektowym. O sukcesie w realizacji 
projektów stanowi nie tylko znajomość me-
todyki i narzędzi, ale także umiejętność bu-
dowania zespołów projektowych, motywo-
wania i doskonalenia ich. Tym, co stanowi 
wartość dla organizacji, jest zarządzanie pro-
jektowo-zasobowe.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, 
w rozdziale pierwszym autor opisuje podsta-
wowe pojęcia z zakresu zarządzania projek-
tami, pisze o typach projektów, roli projek-
tów w organizacji oraz w jaki sposób ocenić 
ich skuteczność i efektywność. Rozdział 
drugi prezentuje elementy zarządzania pro-
cesem projektowym. W rozdziale dotyczą-
cym procesów projektowania autor rozwija 
temat zarządzania jakością, ryzykiem, zmia-
nami, monitorowaniem projektów. W części 
poświęconej tematowi czynnika ludzkiego 
w projekcie, poruszone zostały kwestie doty-
czące tworzenia zespołu projektowego, 
kompetencji miękkich, które odgrywają dużą 
rolę w procesie projektowym.

W podsumowaniu otrzymujemy bogaty opis 
narzędzi wspomagających proces projekto-
wy, zasady przygotowania WBS, trakcyjne 
planowanie projektu zostało przeciwstawio-
ne nowoczesnym metodom harmonogramo-
wania. Ponadto książka prezentuje zestaw 
narzędzi pomocnych w identyfikacji wyma-

gań do projektu. Na początku każdego roz-
działu otrzymujemy podstawy teoretyczne 
zagadnienia, następnie zestaw praktycznych 
porad i rekomendacji, przefiltrowanych przez 
doświadczenie autora.

Publikacja dedykowana jest przede wszyst-
kim początkującym kierownikom projektów, 
ale i profesjonaliści, dla których zarządzanie 
projektami jest nowym obszarem działalno-
ści, znajdą w niej wiele cennych wskazówek 
i narzędzi. Studenci studiów podyplomo-
wych, studiów MBA mogą potraktować 
książkę jako solidny podręcznik, który pre-
zentuje podstawy zarządzania projektami, 
wywodzące się z popularnych metodyk. 
Aspirujący kierownicy projektów znajdą 
w publikacji zestaw najlepszych praktyk do-
tyczących formowania zespołu projektowe-
go, motywowania, szacowania opłacalności 
projektu, zarządzania ryzykiem, praktyczne 
porady i narzędzia do wykorzystania w czasie 
realizacji kolejnych projektów

Podręcznikowy charakter książki, podstawy 
teoretyczne oraz praktyczne wyjaśnia spra-
wiają, że jest ona dobrym narzędziem dla 
osób, które chcą się certyfikować.

Trzysta stron nie wyczerpuje tematu tak sze-
rokiego jak zarządzanie projektami, więc dla 
tych czytelników, którzy podstawy zarządza-
nia mają już opanowane, autor przygotował 
bogatą bibliografię. 

Jerzy Kisielnicki, Zarządzanie projektami, ludzie, 
procedury wyniki, wydanie II rozszerzone, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 
2014, ss. 343

Książka do nabycia w księgarni internetowej 
profinfo.pl

Jerzy Kisielnicki – profesor zwyczajny nauk 
ekonomicznych, dr habilitowany inż., kie-

rownik Zakładu Projektowania Systemów In-
formacyjnych Zarządzania na Wydziale Za-
rządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania 
Politechniki Warszawskiej. Wykładowca na 
Uczelni Łazarskiego i w Polsko-Japońskiej 
Wyższej Szkole Technik Komputerowych. 
Wykładowca na studiach podyplomowych 
i MBA. Członek honorowy IPMA Polska. Spe-
cjalizuje się w pracach z zakresu projektowa-
nia i wdrażania systemów informatycznych 
i informacyjnych dla zarządzania, analizie 
systemowej organizacji, doskonaleniu metod 
i technik zarządzania. 
Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarzą-
dzania PAN, przewodniczący Rady Nauko-
wej, Naukowego Towarzystwa Informatyki 
Ekonomicznej, członek Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej w I i II kadencji i członek ko-
misji akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. 
Brał udział w realizacji wielu projektów kra-
jowych i międzynarodowych, między innymi 
takich jak: systemy programowania rozwoju 
przemysłu cukrowniczego, system wspoma-
gania decyzji dla ORLEN KOL_TRANS, stra-
tegia informatyzacji NBP, transformacja sys-
temu finansowego w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej, projektowanie systemu in-
formatycznego rachunkowości dla przedsię-
biorstwa Elana. 
Autor 18 książek i około 250 oryginalnych ar-
tykułów publikowanych w języku polskim, 
angielskim i rosyjskim. Prowadził wykłady 
i miał staże naukowe między innymi w Japo-
nii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Włoszech, 
Belgii, Hiszpanii i Holandii.
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Stoicyzm projektowy
Jerzy Stawicki

STREFA PMI, NR 7, LISTOPAD 2014, WWW.PMI.ORG.PL

Wszyscy chyba podzielamy pogląd, że kierow-
nik projektu to przede wszystkim lider i mene-
dżer, organizator, planista i kontroler. Już 
tylko niektórzy uważają, że powinien być 
także psychologiem i socjologiem. A czy ktoś 
z Was ze świata zarządzania projektami sądzi, 
że kierownik projektu może i powinien być 
także filozofem? I że filozofia może być po-
mocna w zarządzaniu projektami?

Czytam „Rozmyślania” Marka Aureliusza – 
rzymskiego cesarza żyjącego w drugim wieku 
naszej ery – i coraz bardziej utwierdzam się 
w przekonaniu, że faktycznie kierownik pro-
jektu winien być także filozofem i że filozofia 
może być pomocna w zarządzaniu projektami. 
A w szczególności filozofia stoicka, której 
przedstawicielem, obok Seneki i Epikteta, był 
ten rzymski cesarz.

Rzymski cesarz i projekty; stoicyzm, w dodat-
ku z przymiotnikiem „projektowy” – czy to 
jakieś żarty? 

Odpowiedzią niech będzie dalsza lektura 
„Rozmyślań”, gdzie znajdziemy taką na przy-
kład sentencję: „Życie to zmiana; świat to wy-
obrażenie”. Patrząc z perspektywy kierownika 
projektu dla niego życie to… projekt! Wystar-
czy tylko podmienić jedno słowo i już jeste-
śmy w znanym nam świecie. Świecie z trudem 
opracowywanych planów, które mają się speł-
nić. Świecie, w którym uważamy, że zmiana to 
zakłócenie tego planu. Świecie, w którym 
zmiany wywołują negatywne emocje, złość 
i dalsze równie niezbyt przyjemne zjawiska. 
A wystarczy tylko pokontemplować słowa 

Marka Aureliusza, by szybko uznać, że ma on 
rację. I że zmiana to najbardziej naturalne zja-
wisko życia i… projektu. Stąd już tylko krok do 
zmiany podejścia do projektu na… bardziej 
zwinne, agile-owe, bazujące właśnie na stoic-
kim rozumieniu zjawisk projektowych.

I jeszcze druga część sentencji Marka Aureliu-
sza. Wspomnieliśmy przed chwilą emocje. 
One także są elementem świata projektów, 
w dodatku elementem często w ogóle nie ro-
zumianym i „zamiatanym pod dywan”. Czy 
stoicyzm może i tu okazać się pomocny dla 
kierownika projektu? Tym razem oddajmy głos 
Senece, który pisał „Wyobrażenie [...] jest tą 
przyczyną, która nas dręczy, i każde zło przy-
biera tak wielkie rozmiary, na jakie je ocenia-
my”. A więc wg filozofa to nie obserwacje, 
fakty i zaobserwowane zjawiska są przyczyną 
naszych emocji. Przyczyną są nasze wyobra-
żenia, nasze interpretacje i oceny, powstające 
w naszych głowach. Może więc – jako kie-
rownik projektu – powinienem to właśnie 
sobie mocniej uświadomić i zacząć odróżniać 
moje interpretacje, będące źródłem moich 
emocji, od zewnętrznego świata i zjawisk 
w nim zachodzących? I może warto pokon-
templować inną sentencję Marka Aureliusza: 
„Nie należy się gniewać na bieg wypadków. Nic 
ich to bowiem nie obchodzi”. Osiągniemy 
wtedy stan nazywany przez stoików „pogod-
nym przyzwoleniem”. Pogodny kierownik pro-
jektu – chcielibyście z kimś takim pracować?

A co mówicie, jeśli te zmiany, ryzyka, proble-
my macie wreszcie za sobą – „O ja nieszczę-
śliwy, że mnie to spotkało”?  Marek Aureliusz 

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).

powiedziałby, że: „Ależ nie tak! Lecz: „O, ja 
szczęśliwy, że chociaż mnie to spotkało, żyję 
bez smutku, nie gnębi nie teraźniejszość ani nie 
boję się przyszłości”. To bowiem każdemu 
przydarzyć się mogło, a nie każdy potrafiłby 
żyć z tym bez smutku”.

Oto prawdziwa przyjemność z filozofii, z sa-
tysfakcji, że jest się wolnym od tyranii zda-
rzeń, satysfakcji z postrzegania świata – i pro-
jektu – takim, jakim naprawdę jest. Przyjem-
ność i satysfakcja już nie tylko dla kierownika 
projektu, ale i dla nas wszystkich interesariu-
szy projektu. 

Mamy więc odpowiedź na postawione na 
wstępie pytania. Filozofia w zarządzaniu pro-
jektami? Moim zdaniem: „tak”. Czy w takim 
razie należy rozpocząć prace nad kolejnym ob-
szarem wiedzy PMBOK Guide – Project Phi-
losophy Management? Ciekawe, co na to py-
tanie odpowiedziałby Marek Aureliusz.

STREFA FELIETONU
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5 (Niemal e) zwinni w du ym przedsi biorstwie

Alex Bepple · Sven Günther · Henning Wolf

Przyznajemy uczciwie: nie jesteśmy w pełni zadowoleni z efektów wprowadzenia zwin-
ności w tej organizacji, chociaż kilka aspektów faktycznie zmieniło się na lepsze. Dzisiaj
wiemy już, gdzie popełniliśmy błędy i co moglibyśmy zrobić, by wszystko zagrało.

Mimo wszystko zdecydowaliśmy się opisać to niesatysfakcjonujące wprowadzenie
zwinności, gdyż jak wiadomo, człowiek szczególnie dobrze uczy się na błędach.

5.1. Klient
Naszym klientem było duże przedsiębiorstwo zrzeszające ponad sto spółek i zatrudniające
przeszło pięćdziesiąt tysięcy pracowników na całym świecie. Produkt, który miał być rozwija-
ny w sposób zwinny, to system zarządzający logistyką, obsługujący ponad milion zamówień
dziennie. Udoskonalenie produktu miało obejmować nie tylko realizację nowych wymagań
funkcjonalnych, ale również migrację elementów systemu działających na serwerze central-
nym do języka Java.

Ulokowano nas w niemieckiej siedzibie głównej, razem z większością zespołów rozwijają-
cych oprogramowanie. Łącznie nad produktem pracowało ponad stu deweloperów w trzech
lokalizacjach: około sześćdziesięciu w głównej siedzibie oraz od piętnastu do dwudziestu pię-
ciu w dwóch innych niemieckich oddziałach.

Funkcjonalność produktu została podzielona na cztery podstawowe zagadnienia. Za każde
z nich odpowiedzialny był jeden dział IT. W każdym z działów występowało kilka zespołów
rozwijających oprogramowanie. Kierownictwo wyższego szczebla, analitycy biznesowi oraz co
najmniej jeden zespół z każdego działu wytwarzającego oprogramowanie stacjonowali w sie-
dzibie głównej. Każdy dział miał przynajmniej jeden zespół w oddziale zamiejscowym.

Dział ekspertów dziedzinowych i dział IT znajdowały się w siedzibie głównej, w różnych
budynkach, położonych w niedużej odległości od siebie. Analitycy biznesowi i zespoły rozwi-
jające oprogramowanie w tej lokalizacji podzielili między siebie otwartą przestrzeń biurową
znacznych rozmiarów.

Oprócz zespołów rozwijających funkcjonalność systemu powołano również zespół do
spraw usług centralnych, takich jak administracja bankiem danych, automatyzacja budowania
aplikacji czy zarządzanie serwerem ciągłej integracji.

Dodatek specjalny do wydania elektronicznego "Strefy PMI", nr 7, listopad 2014
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RYSUNEK 5.1. Organizacja dzia u rozwoju oprogramowania

5.2. Sytuacja wyj ciowa
Nasz klient postanowił uzwinnić proces rozwoju oprogramowania. Prace wstępne wykonał
sam. Następnie włączył nas do procesu w roli doradców. Mieliśmy zapewnić wsparcie podczas
definiowania i wprowadzenia nowego procesu rozwoju oprogramowania.

Zidentyfikowane zostały poniżej opisane problemy.

 Zbyt rzadkie wydania wersji dystrybucyjnej.
Zamiast planowanych dwóch lub trzech wydań wersji dystrybucyjnej w roku udawało
się wprowadzenie tylko jednej lub dwóch. Nad wersją wydaną przed naszym przyby-
ciem pracowano trzynaście miesięcy.

 Długi czas dostarczania produktu na rynek.
Od przekazania specyfikacji funkcjonalnej działowi IT przez dział ekspertów dziedzi-
nowych do wydania wersji dystrybucyjnej upłynął ponad rok.

 Niska elastyczność.
Późne i jeszcze późniejsze zmiany koncepcji dokonywane przez dział ekspertów dziedzi-
nowych były bardzo kosztowne i prowadziły do coraz większego niezadowolenia w obu
działach.

Dodatek specjalny do wydania elektronicznego "Strefy PMI", nr 7, listopad 2014
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 Zależności.
Sztywne techniczne i funkcjonalne zależności pomiędzy projektami były trudne do
przeskoczenia i prowadziły do częstych opóźnień oraz blokowania projektów.

 Integracja na zasadzie „wielkiego wybuchu”.
Integracja pojedynczych (pod)projektów do wersji dystrybucyjnej następowała dopiero
pod koniec prac i wymagała bardzo wysokich nakładów.

 Późne testy akceptacyjne.
Uwspólnione testowanie zmian pod koniec projektu wymagało bardzo kosztownych
operacji manualnych i zazwyczaj ujawniało wiele problemów, które musiały zostać po-
prawione równolegle do dalszego przeprowadzania testów (i prac nad rozwojem kolej-
nej wersji dystrybucyjnej).

5.3. Nowy model obs ugi dostaw
Na podstawie zwinnych metod rozwoju produktu (przede wszystkim Scruma) oraz idei pionowe-
go przekroju przez system informatyczny (dekompozycja architektury systemu kierowana jego
funkcjami) opracowany został całkowicie nowy model procesu wytwarzania oprogramowania.

Już na samym początku zrozumieliśmy, że standardowe podejście nie wystarczy. Koniecz-
ne było bezwzględne dostosowanie metodologii pracy do specyfiki firmy. Dzisiaj nie jesteśmy
już pewni hipotez, na podstawie których podjęto tę decyzję. Wydaje się, że chodziło o nastę-
pujące dwa twierdzenia:

 jedynie w ten sposób da się rozwiązać większość przedstawionych problemów;
 należy od razu przygotować dopasowany proces, odznaczający się możliwie niewielkim

kosztem wprowadzenia i wymagającym jak najmniejszej liczby późniejszych modyfikacji.

Poniższe podrozdziały opisują sedno nowego modelu obsługi dostaw.

5.3.1. Faza wst pna projektu
Klient przygotował projekt dla nowego modelu obsługi dostaw w taki sam sposób, w jaki czy-
nił to wcześniej.

Eksperci dziedzinowi opisali wymagania w specyfikacji funkcjonalnej. Za jej pomocą
zgrubnie oszacowano, jak spełnić wymagania, których systemów dotyczą oraz jakie zależności
funkcjonalne występują pomiędzy tym i innymi projektami. Analitycy biznesowi przedstawili
następnie działowi IT koncept prac informatycznych, który opisywał funkcje oprogramowa-
nia w formie szacunkowo wycenionych wymagań. Dział IT, na podstawie owego konceptu,
złożył działowi ekspertów dziedzinowych ofertę o ściśle ustalonej cenie.

Dodatkowym rezultatem powyższego konceptu był wysokopoziomowy szkic architektury,
konieczny do zapewnienia poprawnej integracji projektu w ekosystemie produktowym przed-
siębiorstwa.

Dodatek specjalny do wydania elektronicznego "Strefy PMI", nr 7, listopad 2014
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5.3.2. Przebieg projektu
Funkcje, spriorytetyzowane wedle ich wykorzystania, były realizowane przyrostowo. W itera-
cji zero, określonej mianem „eksploracji”, analitycy biznesowi dogłębnie analizowali Historyj-
ki Użytkownika, które miały zostać wykonane w pierwszej iteracji. Następnie specyfikowano
przypadki testowe, które miały służyć do odbioru Historyjek na koniec iteracji.

Deweloperzy szacowali Historyjki Użytkownika, rozkładając je na podzadania, i rozplanowy-
wali ich wykonanie na poszczególne iteracje. Rozwój oprogramowania przebiegał w dwutygo-
dniowych iteracjach. W wyniku prac iteracji zero określono szczegółowo projekt techniczny
i plan wdrożenia Historyjek.

Definicja Ukończenia obejmowała realizację Historyjek Użytkownika, napisanie stosownych
testów jednostkowych i przeprowadzenie automatycznych testów akceptacyjnych. Wszystkie
projekty realizowane w ramach jednego produktu powinny zostać zintegrowane na możliwie
wczesnym etapie.

Co każde osiem tygodni z gałęzi systemu kontroli wersji dedykowanej rozwojowi pro-
duktu wydzielano odpowiednią gałąź dla wersji dystrybucyjnej, która to wersja miała być inte-
growana z aktualnymi wersjami skojarzonych produktów zewnętrznych i poddawana testom
obejmującym wiele powiązanych obszarów. Testy miały na celu potwierdzenie funkcjonalnej
i technicznej integracji produktu z ekosystemem produktowym oraz zapewnienie odpowied-
niej wydajności i stabilności, oczekiwanej podczas realizacji kluczowych zadań przedsiębior-
stwa. Na podstawie wyników tych testów przeprowadzano odbiory wersji dystrybucyjnych
przez działy ekspertów dziedzinowych i przez przedsiębiorstwo. Pełen proces testowania pro-
duktu ciągnął się przez osiem kolejnych tygodni.

5.4. Wprowadzanie zwinno ci
Odpowiedzialnością za wprowadzenie nowego modelu obsługi dostaw obarczono jednego z pra-
cowników przedsiębiorstwa. Opracował on (we współpracy z nami) dedykowany proces, wzoro-
wany na literaturze poświęconej metodom zwinnym, jak Scrum czy programowanie sterowane
cechami (ang. Feature Driven Development — FDD). Celem tego przedsięwzięcia było powol-
ne wprowadzenie wspomnianego procesu bez jednoczesnego zagrażania rozwojowi projektu.
W związku z tym wiele mechanizmów wykorzystywanych w dotychczasowym modelu obsługi
dostaw było używanych dalej i tylko nieznacznie dostosowano je do nowo zaistniałych ról.

Zmianę przeprowadzono zgodnie z podejściem warstwowym: dużo małych etapów, kie-
runek od środka na zewnątrz. W przypadku zespołu głównego przedstawicielami warstwy
wewnętrznej byli deweloperzy i analitycy biznesowi. Warstwę zewnętrzną reprezentował dział
ekspertów dziedzinowych, czyli właściwi klienci. W ten sposób zamierzano osiągnąć sytuację,
w której zespół będzie w stanie samodzielnie posługiwać się procesem i odnotuje pierwsze sukcesy,
jeszcze zanim ten proces zostanie udostępniony na zewnątrz. W szczególności chcieliśmy od-
zyskać utracone zaufanie i powstrzymać się od składania obietnic, które mogły później nie zo-
stać dotrzymane. W ubiegłych latach dział ekspertów dziedzinowych był już kuszony per-
spektywą rozwiązania wszystkich problemów przy użyciu nowych technologii i metodyk. Niestety,
obietnice te nie zostały spełnione.
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Pracownicy zostali przygotowani na nowe metody pracy poprzez uczestnictwo w licznych
warsztatach. W tym przypadku również zastosowaliśmy podejście warstwowe, w którym naj-
pierw przeszkolono głównych deweloperów i liderów opinii poszczególnych zespołów. Mieli
oni następnie rozprzestrzenić zdobytą wiedzę w swoich zespołach. Pozostali pracownicy od-
byli szkolenia dopiero w następnych fazach przedsięwzięcia.

Działy ekspertów dziedzinowych zostały poinformowane o zmianie procesu rozwoju
oprogramowania przez wyznaczonych współpracowników z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie znalazły się w sytuacji wymagającej natychmiastowej modyfikacji dotychczas prakty-
kowanego sposobu pracy.

Nowy proces rozwoju oprogramowania nie został od razu wdrożony we wszystkich pro-
jektach. Zamiast tego wybrano mały projekt pilotażowy, w którym zespół wypróbował nowe
podejście. Przede wszystkim okazało się że niejednogłośnie wybrany czas trwania Sprintu,
wynoszący dwa tygodnie, był wystarczająco długi. Pojawiły się jednak liczne trudności przy
tworzeniu małych, niezależnych Historyjek Użytkownika. Dodatkowym problemem był fakt,
że żaden z członków zespołu pilotażowego nie pracował w nim na pełen etat.

Wprowadzenie zwinności potraktowano naprawdę poważnie dopiero w następnym pro-
jekcie. Był on niezmiernie ważny — termin wdrożenia musiał być dotrzymany z powodu
strategicznego znaczenia przedsięwzięcia dla przedsiębiorstwa, a na dodatek w całą operację
zaangażowanych było wiele zespołów ekspertów dziedzinowych. Właśnie teraz należało wy-
korzystać doświadczenie zdobyte w projekcie pilotażowym. Tak oto najpierw powołano ze-
spół projektowy składający się z pracowników pochodzących z wielu różnych powiązanych
działów, które trudniły się rozwojem oprogramowania. Następnie ustalono, że należy możli-
wie wcześnie dostarczyć produkt o minimalnym koniecznym zakresie funkcjonalnym, dzięki
czemu klienci będą w stanie testować własne, dopasowane do niego procesy.

Uczestniczące w projekcie działy zajmujące się rozwojem produktów przyjęły nową meto-
dę rozwoju oprogramowania. Zespołom pracującym przy toczących się już projektach pozo-
stawiono wolność wyboru w zakresie przejścia na nowe rozwiązanie. Natomiast wszystkie
nowe projekty musiały obowiązkowo być prowadzone w zgodności z nowym procesem roz-
woju oprogramowania.

Mistrzowie Młyna poszczególnych zespołów spotykali się ze sobą regularnie w celu mię-
dzydziałowej wymiany doświadczeń. Po tak krótkim czasie zgodzili się na przykład na to, aby
wymienić się pomiędzy zespołami. W ten sposób Mistrzowie Młyna zamierzali zwiększyć
swój obiektywizm i lepiej wspierać zespoły.

Kolejnym obszarem wymagającym poprawy były testy akceptacyjne: funkcjonalne i inte-
gracyjne. W dotychczasowym systemie pracy trwały one od trzech do sześciu miesięcy. Taki
stan rzeczy nie był już akceptowalny, gdyż mieliśmy wydawać nową wersję dystrybucyjną co
każde osiem tygodni. Aby przygotować stosowną procedurę przeprowadzania testów, powo-
łano nowy zespół, który składał się z reprezentantów wszystkich interesariuszy.

5.5. Usprawnienia
Dwie najbardziej widoczne zmiany przeprowadzone przy naszym udziale to zwiększenie czę-
stości wydań wersji dystrybucyjnych i ulepszenie współpracy w zespołach.
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Na przekór wszystkim trudnościom, nasz klient rozpoczął uruchamianie nowej wersji
oprogramowania co każde osiem tygodni i dokonał typowego odkrycia: zmniejszyły się bolączki
związane z wydaniem pojedynczej wersji dystrybucyjnej. Integracja poszczególnych elemen-
tów oprogramowania, wykonywana jeszcze przed przekazaniem produktu do fazy testów, była
wyraźnie mniej wymagająca. Testy akceptacyjne kończyły się zdecydowanie szybciej i wykrywały
mniej błędów. Na dodatek zdemaskowane błędy były dużo łatwiejsze do usunięcia. Ostatecz-
nie przekazanie produktu do eksploatacji było płynniejsze i realizowane z mniejszą liczbą nie-
powodzeń. Krótko mówiąc: wydawanie wersji dystrybucyjnej nie było już wielkim wydarze-
niem. Wprawdzie pojawiało się przez to mniej powodów do świętowania po przepracowanej
nocy, jednak redukowało to stres.

Współpraca pomiędzy zespołami w siedzibie głównej wyraźnie się poprawiła. Podczas gdy
na początku naszych konsultacji wszystkie zespoły były skłonne do przydzielania z góry Historyjek
Użytkownika w Sprincie pojedynczym członkom zespołu, sytuacja ciągle się zmieniała.
Członkowie zespołu rozpoczynali realizację kolejnej Historyjki Użytkownika dopiero wtedy, gdy
wszystkie inne Historyjki były już opracowywane. Co więcej, w dalszej fazie rozwoju człon-
kowie zespołu niejednokrotnie pracowali razem nad Historyjkami i wspierali się wzajemnie
w realizacji tych, które wciąż pozostawały w opracowaniu, jeśli tylko zakończyli pracę nad
swoim zadaniem. Dwa zespoły często, choć nieregularnie, pracowały w parach.

W jednym z zespołów bliska współpraca zaowocowała wartym uwagi równomiernym
przepływem fiszek na tablicy z zadaniami i nieznaczną liczbą Historyjek Użytkownika, które
realizowano jednocześnie. Ogólnie rzecz biorąc, wyraźnie poprawiła się współpraca w trzech
z czterech zespołów umieszczonych w siedzibie głównej. W zespołach tych zniwelowano luki
w wiedzy, dotyczące zarówno zakresu funkcjonalnego, jak i umiejętności technicznych. Ze-
społy te odnotowały później mniej wąskich gardeł podczas wykonywania Historyjek Użyt-
kownika, a także mniejsze obciążenie indywidualne. Członkowie zespołu skutecznie się nawzajem
wspierali. Podsumowując: odczuliśmy w tych zespołach lepsze samopoczucie i zwiększoną moty-
wację do pracy. Zespół, któremu przypisano trenera zwinności, najbardziej poprawił swoją
pracę zespołową.

Dzięki temu, że członkowie zespołu ściśle ze sobą współpracowali, częściej publikowali
zmiany w systemie kontroli wersji i zapewniali poprawną integrację kodu w obrębie poszcze-
gólnych komponentów systemu. W ten sposób zredukowali ryzyko niepowodzenia integracji
całego produktu.

Oprócz tych dwóch najistotniejszych usprawnień dostrzegliśmy również inne.
Wszystkie zespoły w siedzibie głównej wprowadziły Retrospekcje Sprintu i wykorzysty-

wały je do ustawicznego usprawniania się. Zwłaszcza jeden z zespołów posługiwał się Retro-
spekcją Sprintu nad wyraz konsekwentnie w celu likwidowania zaburzeń toku pracy. Przykła-
dowo: architekt przypisany do wykonywania rewizji kodu często był niedostępny. Zespół uzgodnił
z nim, że rewizję kodu będą przeprowadzać doświadczeni deweloperzy w obrębie zespołu. Przy
okazji wewnętrzne rewizje kodu wspomagały kształtowanie się wspólnego standardu, który był
niezbędny w przypadku ścisłej pracy zespołowej. Ten sam zespół zaproponował również na wcze-
snym etapie wprowadzania zwinności, aby przekazać prawa do wykonywania zmian na sche-
macie bazy danych z zespołu do spraw usług centralnych do innych zespołów i tym samym
zdecentralizować te prawa w taki sposób, aby zredukować lub całkowicie wyeliminować czas
oczekiwania na zmianę schematu. W wyniku tego usprawnienia pożądane modyfikacje były
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RYSUNEK 5.2. Dobra praca zespo owa: fiszki przep ywaj  równomiernie przez tablic  z zadaniami

realizowane przez różne zespoły. Zmiany wprowadzano z jedynie niewielkim opóźnieniem. Po-
wyższe przykłady ukazują wyraźnie, że zespoły ustawicznie się rozwijały i zarazem wykorzystywały
najważniejsze zwinne mechanizmy adaptacji wynikające z analizy informacji zwrotnej.

Wszystkie zespoły w główniej siedzibie zainteresowały się w większym stopniu automatyzacją
testów, w szczególności testów jednostkowych. W jednym z zespołów zainteresowanie to znalazło
szczególne odzwierciedlenie. Przy wsparciu trenera zwinności zespół ćwiczył programowanie
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sterowane testami na co dzień, jak i podczas okazjonalnych treningów programowania. Ze-
spół utrzymał te praktyki nawet po odejściu trenera.

W wyniku naszej rekomendacji testy automatyczne zostały włączone do przebiegu ciągłej
integracji poszczególnych elementów systemu. Ciągła integracja kończyła się sukcesem jedy-
nie wtedy, gdy wszystkie testy wykonały się poprawnie. Utrzymanie zielonego koloru wyniku
testów i odbieranie każdego niepowodzenia jako wyjątek było dla zespołów z początku zjawi-
skiem obcym, ale ostatecznie stanowiło niebywale satysfakcjonujące doświadczenie.

Równolegle do tego wprowadziliśmy „deskę rozdzielczą” informującą, które przebiegi bu-
dowania aplikacji zwieńczone były sukcesem, a które porażką. Dzięki temu zabiegowi zwięk-
szyliśmy przejrzystość jakości produktu w organizacji, gdyż wyniki procesu ciągłego integrowania
były dla wszystkich widoczne jak na dłoni. Następnie zaszczepiliśmy we wszystkich zespołach
lepszą świadomość zysków wynikających z podążania za wysoką jakością produktu i pozy-
tywne konsekwencje skrupulatnego podejścia.

Niektóre zespoły zebrały ostatecznie pozytywne doświadczenia z wykorzystania pionowe-
go przekroju do opisu jednostek rozwoju oprogramowania w postaci funkcjonalnych Historyjek
Użytkownika. Zespoły doceniły przede wszystkim możliwość realizacji podstawowej funkcjo-
nalności, nawet jeśli wiele szczegółów wciąż było owianych tajemnicą. Niektórzy Właściciele
Produktu postrzegali Historyjki Użytkownika jako możliwość zapewnienia pożądanego ter-
minu dostawy oprogramowania, w wyniku tego, że najpierw realizowano nieodzowne, a do-
piero potem mniej ważne części składowe systemu. W ten sposób udało nam się podlać kilka
delikatnych roślin w ogrodzie zwinnego rozwoju oprogramowania.

5.6. Trudno ci w nowym modelu obs ugi dostaw
Przy wprowadzaniu zwinnego podejścia pojawiło się również kilka trudności.

W firmie istniało wiele projektów programistycznych, które powinny być rozwijane przez
różne zespoły we wspólnej bazie kodu. Projekty te nie ograniczały się jednak do bazy kodu,
którą w danym czasie opiekował się pojedynczy zespół, ale ciągnęły się w poprzek całego produk-
tu. Projekty były w określonym momencie przypisane do zespołu, który wykonywał główną
część pracy, jednak wymagały także dodatkowego wkładu od innych zespołów. Ze względu na
to, że nie istniało zakrojone na szeroką skalę porozumienie co do uszeregowania podejścia do
rozwoju produktu, analitykom biznesowym często sprawiała trudność stosowna priorytetyzacja
wymagań w swoich zespołach. W rezultacie zespoły wielokrotnie czekały na podwykonawców.

Ponadto pojawiały się problemy z jakością, gdyż rozmaite projekty nie były skoncentro-
wane na pełnym produkcie. Niespójne wymagania z różnych projektów były na ogół rozpo-
znawane bardzo późno. Projekty były integrowane w całościowy produkt przeważnie dopiero
w fazie końcowej. W wyniku tego często mieliśmy do czynienia z problemami przy budowa-
niu aplikacji i z zapewnieniem szeroko pojętej jakości.

Architektura systemu klienta była niezwykle złożona. Aby móc w pełni przetestować wy-
magania, konieczne stało się odpowiednie odwzorowanie architektury całego systemu. Ze względu
na niski poziom automatyzacji testów ich przebieg był bardzo kosztowny i zarazem wyjątko-
wo podatny na błędy.
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Aby skrócić czas wykonywania testów, zespół musiał spełnić wiele wysokich oczekiwań,
akceptując przy tym nieprecyzyjnie wyznaczony cel. Wielu pracownikom trudno było przeka-
zać, że jakość systemu nie jest czymś testowanym dopiero na końcu, lecz że testy i wymagania
dotyczące jakości powinny były zostać spełnione już na wczesnym etapie rozwoju produktu.
W związku z tym można było jedynie zgodzić się na kompromis, który przewidywał ośmioty-
godniową fazę testów.

5.7. Do wiadczenia zebrane w toku projektu
W poniższych podrozdziałach przedstawiamy najistotniejsze doświadczenia zdobyte przez
nas w ramach wprowadzania zwinności.

5.7.1. Do wiadczenie: uzgodnienie celów cz stkowych z zarz dem
Cele dla nowego modelu obsługi dostaw, uwzględniające różne punkty widzenia, były w przy-
bliżeniu następujące:

 częstsze wydania wersji dystrybucyjnej i krótszy proces ich przygotowywania,
 lepsza jakość,
 efektywniejsze testy,
 niskonakładowy proces rozwoju oprogramowania,
 szybsza reakcja na zmiany,
 niezawodne dotrzymywanie zaplanowanych (i obiecanych) terminów,
 równomierny rozkład pracy pomiędzy pracowników.

Nie udało nam się ustalić kolejności realizacji powyższych zamierzeń w gronie osób odpowie-
dzialnych za proces i członków zarządu, gdyż zdania w zarządzie były podzielone. Osiągnięcie
jednomyślności przez wszystkich interesariuszy było niezmiernie istotne w celu uzyskania po-
parcia dla zmian w długim okresie. Zamiast tego od początku mieliśmy do czynienia z bardzo
wysokimi oczekiwaniami wobec nowego modelu obsługi dostaw, którym to oczekiwaniom
nie można było od razu sprostać. W konsekwencji osoby odpowiedzialne za proces straciły
wsparcie ze strony zarządu, choć było ono konieczne do przyspieszenia zwinnej transformacji.

5.7.2. Do wiadczenie: umocowanie W a ciciela Produktu
Przekształciliśmy analityków biznesowych z poszczególnych działów na Właścicieli Produktu,
bez jednoczesnego przyznania im praw do podejmowania decyzji wiążących dla rozwoju produk-
tu. W konsekwencji Właściciele Produktu pozostali administratorami wymagań. W większości
przypadków nie dysponowali możliwością zmiany zakresu funkcjonalnego systemu. Przygotowa-
na specyfikacja funkcjonalna musiała zostać w pełni zrealizowana, zupełnie jak w uprzednim pro-
cesie. Dzięki temu ukierunkowaniu na specyfikację Właściciele Produktu stracili motywację
zarówno do szeregowania wymagań według ich wartości dla firmy, jak i do przyjmowania no-
wych funkcji oraz usuwania mniej wartościowych elementów z Rejestru Produktu. Ostatecz-
nie zamówienie działu ekspertów dziedzinowych musiało być zrealizowane w całości.
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Nie zmieniliśmy również nic na linii współpracy Właściciela Produktu z działami ekspertów
dziedzinowych, czyli klientami wewnętrznymi. Nadal więc kształtowała się ona na podstawie
sporządzonej specyfikacji funkcjonalnej, która była obszerna i daleka od ukończenia i która
opisywała przede wszystkim rozwiązania, ale nie wysuwała na pierwszy plan rzeczywistych
potrzeb klienta. Tego typu współpraca wzmacniała mentalność zamówienia w zespołach:
„Dostarczamy to, co zostało zamówione”. Mieliśmy nadzieję na wprowadzenie innej maksy-
my: „Rozwiązujemy wasze problemy”.

Na razie zaakceptowaliśmy te symptomy choroby, ponieważ z początku skupiliśmy się na
organizacji pracy w zespołach. Jednak przeliczyliśmy się w kwestii tego, jak bardzo zahamo-
waliśmy w ten sposób aspiracje do zwinności. Zwinne metody i praktyki ewoluują w wyniku
dążenia do rozwijania zwieńczonych powodzeniem produktów. Jeśli pozwolimy Właścicielowi
Produktu przez długi czas pełnić w zespole funkcję administrującego wymaganiami, to stop-
niowo wysychać zacznie najważniejsze źródło zmian: motywacja, by czynić produkt coraz lep-
szym. Im dłużej analitycy biznesowi odgrywali rolę Właścicieli Produktu sprowadzającą się do
administrowania wymaganiami, podczas gdy przyklejone były do nich etykiety zwinności i Scru-
ma, tym trudniej było osiągnąć fundamentalną zmianę w mentalności. W konsekwencji Wła-
ściciel Produktu jawił się wyraźnie jako ekspert dziedzinowy, który zapisuje wymagania w Hi-
storyjkach Użytkownika w formacie: „Jako X chciałbym Y, aby osiągnąć Z”.

Ostatecznie pojawiło się kilku analityków biznesowych, którzy pozwolili sobie na swobodę
zarządzania i mogli zbierać pozytywne doświadczenia ze swoim zespołem. To podejście nie
zdobyło jednak uznania.

5.7.3. Do wiadczenie: niska jako  spowalnia
Na początku wprowadzania zwinnych metod rozwijany system cierpiał z powodu niskiej jako-
ści. Było to czytelne zarówno na podstawie ogólnej oceny wszystkich zaangażowanych osób, jak
i w wyniku tego, że analiza i usuwanie problemów w codziennej pracy były czynnościami ab-
sorbującymi uwagę członków zespołu. Niemal w każdym momencie przynajmniej jeden czło-
nek zespołu był zajęty podobnymi działaniami. Tego rodzaju prace mnożyły się szczególnie
wtedy, gdy dedykowany dział zarządzania jakością oprogramowania przystępował do testów
przekazanej mu wreszcie wersji oprogramowania. W rezultacie zespoły przejawiały niższe za-
angażowanie.

Jeszcze przed przystąpieniem do weryfikacji oprogramowania przez dział zarządzania ja-
kością oprogramowania dała się zauważyć zbyt słaba Definicja Ukończenia, ponieważ ogrom-
ne trudności pojawiły się już na etapie budowania pełnego systemu, które było konieczne do
przeprowadzenia testów. Przyczyną tego stanu rzeczy była kombinacja kilku czynników: wy-
branego systemu kontroli wersji, długiego czasu pojedynczego przebiegu budowania systemu
oraz niewystarczającego poczucia odpowiedzialności za stan zintegrowanego kodu aplikacji.

Przy rozwoju oprogramowania zastosowanie znalazł pakiet narzędzi wspomagających fir-
my Teologic1. Był on używany jako standard w całej organizacji. Pakiet ten składał się z Teologic
Synergy (systemu kontroli wersji) i Teologic Change (aplikacji do śledzenia procesu zarzą-
dzania zmianą). Oprogramowanie Teologic Suite zostało skonfigurowane tak, aby możliwe

                                                          
1 Obecnie IBM Rational — przyp. tłum.
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było zbudowanie dowolnej wersji systemu, która składała się jedynie z wybranych zleceń
zmiany. Zastosowane narzędzie ciągłej integracji budowało zawsze różne wersje systemu, któ-
re odpowiadały różnym stanom wszystkich zleceń zmiany (wszystkim rozwiązanym, wszyst-
kim zaakceptowanym, wszystkim przetestowanym i tak dalej). Spowodowało to wiele proce-
sów budowania, z których jedynie umiarkowany procent kończył się sukcesem. W wyniku
częstych błędów budowania stosunkowo szybko wykształciła się u wielu deweloperów postawa
„wszystko mi jedno”, gdyż błędy te były trudne do zrozumienia i można je było ominąć po-
przez ustawienie odpowiedniego stanu dla zlecenia zmiany. Nakłady wymagane do przete-
stowania tak zbudowanego systemu były coraz większe, w wyniku czego ponoszono je jedynie
przy testach jednostkowych i szczątkowych testach integracyjnych, i tylko dla wybranych wy-
ników procesu budowania.

Czas przebiegu budowania pełnego produktu przekraczał jedną godzinę (bez uwzględnie-
nia wykonania testów), w związku z czym deweloperzy zadowalali się lokalnym budowaniem
aktualnego stanu własnych komponentów. Ze względu na to, że zmiany interfejsu poszczególnych
komponentów były stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, występowały regularne błędy przy
budowaniu komponentów zależnych, a gotowość do usunięcia ich przyczyn była raczej niska.

W starym procesie integracja wszystkich modułów oprogramowania była bardzo praco-
chłonna, dlatego zdecydowano się na celowe opóźnianie jej realizacji. Na podstawie zebra-
nych w danej chwili modyfikacji, wykonanych w poszczególnych komponentach, faza inte-
gracji mogła ciągnąć się nawet dwa tygodnie. Deweloperzy bardzo powoli uświadamiali sobie, że
wczesna i częsta integracja jest właściwym środkiem zaradczym dla cyklicznych problemów.
Sytuacja utrzymywała się nawet po wprowadzeniu zwinnych metod rozwoju oprogramowania, co
w znacznym stopniu znalazło odzwierciedlenie w jakości dostarczanego oprogramowania.

5.7.4. Do wiadczenie: radykalny kontra przyrostowy proces
wprowadzania innowacji
Nowy model obsługi dostaw był mieszaniną starego świata z innowacją. Elementy zwinnego
modelu pracy zostały fantazyjnie wymieszane z dotychczasowymi rolami i praktykami. W ten
oto sposób nasz klient nie zajął się kwestią przyporządkowania zespołów do działów. Nie
zmienił on też swojego podejścia do publikacji kolejnych wersji dystrybucyjnych, które wy-
chodziły na światło dzienne dopiero po upływie wielu Sprintów od rozpoczęcia prac. Klient
pozostawił również separację pomiędzy fazami implementacji i testowania.

Zachowano wiele ugruntowanych ról i praktyk, co utrudniało wszystkim uczestnikom
wdrożenie się w zasady i wartości zwinnego rozwoju oprogramowania. W rezultacie klient utrzy-
mał sposób myślenia i metody postępowania, które darzył zaufaniem, mimo że były one niekom-
patybilne ze zwinnym podejściem. Podejrzewaliśmy, że osiągnęlibyśmy lepszy długotrwały efekt,
gdybyśmy płynnie wprowadzali metody zwinne, na przykład Scruma, stosując je w pełnej zgod-
ności z wiedzą podręcznikową. Pozwoliłoby nam to skuteczniej wykorzystać obserwowany na po-
czątku transformacji zapał do przeprowadzenia zmian oraz znacznie ograniczyć ciężar brzemienia
dźwiganego przez organizację w ciągu całego, długotrwałego okresu przechodzenia meta-
morfozy. Podczas gdy jako doradcy wielokrotnie wskazywaliśmy na fakt, że organizacja nie była
jeszcze dostatecznie zwinna, nie tylko nie obarczaliśmy jej nieustannie kolejnymi kosztami
wcielania zmian, ale również każdorazowo uznawaliśmy jej osiągnięcia.
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Konsekwentne wprowadzanie technik opartych (podobnie do Scruma) na krótkich pętlach
pozyskiwania informacji zwrotnej uwidoczniłoby na wczesnym etapie również wiele proble-
mów strukturalnych. W przypadku naszych klientów, ze względu na długość tej pętli, pułapki
tego rodzaju pozostały ukryte.

5.8. Podsumowanie
Wprawdzie udało nam się wprowadzić pewne zmiany, jednak nie sprostaliśmy naszym wła-
snym wymaganiom co do tego projektu.

Mieliśmy do czynienia z licznymi mocno zaangażowanymi we współpracę deweloperami,
wieloma kompetentnymi analitykami biznesowymi oraz otwartymi kierownikami działów
i obszarów. Pomimo to w momencie podejmowania decyzji o wprowadzeniu systemu SAP,
czyli mniej więcej po jednym roku doradzania klientowi, nie udało się nam osiągnąć niczego
więcej. Ciężar niepowodzenia spoczywa przede wszystkim na nas, jako konsultantach, i być
może wynika również z faktu, że zabrakło nam czasu. Z pewnością nie bez znaczenia były wy-
brana przez klienta częstotliwość spotkań doradczych oraz wyobrażenie, że przemianę można
zrealizować płynnie, „mimochodem” (do czego nie dopuścilibyśmy ponownie).

Możliwe, że faktycznie nie dało się nic więcej zrobić i w przypadku tych konkretnych
klientów, wraz z przynależnym im układem gwiazd, konieczne było wzięcie głębokiego odde-
chu. Skoro nie pojawiła się alternatywna presja, wymuszająca szybsze przeprowadzanie okre-
ślonych zmian, to należało dać sobie więcej czasu.

Mamy nadzieję, że nie tylko my nauczyliśmy się dużo w tym projekcie, lecz (pomimo na-
szego niezadowolenia) również klient i jego współpracownicy wynieśli z niego dużo pouczają-
cych doświadczeń. Według najnowszych informacji z projektu, niektóre z wprowadzonych
przez nas sposobów postępowania również dzisiaj są integralnymi elementami stosowanej
metody pracy.
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5.9. Zwinne warto ci w organizacji produktu
Ludzie i interakcje ponad procesy i narz dzia

                                                                            
rodowisko oczekiwa o cis ego przestrzegania procesów i podej cia zgodnego z wiedz

podr cznikow  — przynajmniej formalnie. Z dotychczasowymi projektami obchodzono
si  w sposób pragmatyczny (tak d ugo jak wszystko przebiega o prawid owo). Pojawi a
si  jednak powszechna gotowo  do pracy nad tymi dwiema warto ciami.

Dzia aj ce
oprogramowanie

ponad obszern  dokumentacj

                                                                                        
W obliczu wielko ci systemu i licznego grona zainteresowanych ca kiem rozs dnie
potraktowano kwesti  dokumentacji. Wiele dokumentów sporz dzano jednak z góry
i przedstawiano deweloperom w postaci gotowego do realizacji planu, który cz sto
rozmija  si  z rzeczywisto ci . Proces budowania pe nego systemu cz sto ko czy  si
niepowodzeniem, dlatego du  trudno  sprawia o uargumentowanie, e wytworzony
produkt by  zgodny z uprzednio przygotowan  dokumentacj . Wykazanie poprawno ci
dzia ania poszczególnych fragmentów systemu by o znacznie atwiejszym zadaniem.

Z drugiej strony, dokumentacja by a przegl dana jedynie powierzchownie, a estymacj
warto ci przeprowadzano na podstawie dzia aj cego oprogramowania.

Wspó praca z klientem ponad formalne ustalenia

                                                                                        
Mimo gorliwo ci zarz du IT w podpisywaniu umów i wymuszania formalnych zobowi za
na dzia ach ekspertów dziedzinowych, ostatecznie w intensywnej i d ugotrwa ej fazie testów
zrealizowane zosta o to, czego potrzebowa  klient (a nie to, co widnia o w specyfikacji
funkcjonalnej).

Reagowanie na zmiany ponad pod anie za planem

                                                                             
By  mo e zaszliby my dalej, gdyby uda o nam si  aktywnie w czy  do procesu dzia y
ekspertów dziedzinowych. Jednak w rzeczywisto ci wydania kolejnych wersji dystrybucyjnych
przebiega y zgodnie z obiecanym i zapewniaj cym stosown  zawarto  planem, wytyczonym
przez fundamentaln  strategi  organizacji IT. Ze wzgl du na presj  wyst puj c  podczas
fazy testów zacz to w praktyce stosowa  motto „reagowanie na zmiany”. Poniewa
przestrzeganie go wi za o si  wci  z wielkim napi ciem, wszyscy interesariusze nadal
marzyli o zrealizowaniu dalekosi nych planów.
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