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Szanowni Czytelnicy!

Kiedy uzyskałem dyplom, sądziłem, że istnieją dwie rzeczy, dzięki 

którym można osiągnąć sukces zawodowy: umiejętności technicz-

ne i ciężka praca. Nigdy mi nawet przez myśl nie przeszło, że umie-

jętność postępowania z ludźmi może mieć jakieś znaczenie. Teraz 

wiem, że życie polega na odpowiednim postępowaniu z ludźmi, 

zrozumieniu ich wartości, potrzeb i oczekiwań. Dlatego w kolejnym 

wydaniu naszego czasopisma poświęciliśmy tematowi umiejętno-

ści "miękkich" sporo miejsca. Ponadto rozważamy kwestie dojrza-

łości projektowej, rolę sponsora projektu oraz znaczenie badań 

naukowych dla rozwoju zarządzania projektami. Na 9. Kongresie 

PMI Poland Chapter odbywającym się jesienią 2014 r. w Warsza-

wie, gościliśmy między innymi profesor Virginię A. Greiman, 

specjalistkę od megaprojektów, która podzieliła się swoją wiedzą 

w wywiadzie dla "Strefy PMI".

Zapraszam do czytania i odkrywania innych artykułów i zagad-

nień omówionych w piśmie, które celowo pominąłem, a stanowią 

lekturę nader interesującą i ciekawą!

Menedżerowie, którzy nie posiądą odpowiednich 

kompetencji interpersonalnych, stanowić będą 

hamulec postępu, a drogę transformacji uczynią 

długą i wyboistą, zaś zarządzane przez nich firmy nie 

spełnią oczekiwań organizacji XXI wieku.

– Józef Penc
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Dojrzałość w zarządzaniu projektami
– jak podejść do tematu?
Maciej Bodych, MBA, PMP, PfMP, ACP

STREFA PMI, NR 8, MARZEC 2015, WWW.PMI.ORG.PL

Po latach mojego oczekiwania w końcu do-
cieramy do momentu, kiedy zaczynamy roz-
mawiać o dojrzałości oraz efektywnej organi-
zacji zarządzania projektami w firmie. Coraz 
więcej przedsiębiorstw zainteresowanych jest 
audytem/diagnostyką w zakresie ich dojrzało-
ści i porównania ich z rynkiem. Szukamy do-
brych praktyk i powtarzalnych technik, które 
mogą nam się przydać w codziennej pracy. Co 
mnie bardzo cieszy, zaczynamy rozmawiać 
o tym, że zarządzanie projektami z punktu wi-
dzenia firmy nie jest unikalnym przedsięwzię-
ciem, które za każdym razem będzie zarządza-
ne w indywidualnie dopasowany sposób, ale 
jest pewną inwestycją organizacji, która musi 
podlegać pewnym standardom i regułom. 

Dojrzałość – ale czego?
Jeżeli mamy rozmawiać o dojrzałości, to 
musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: Czego 
dotyczy dojrzałość, o której mówimy. I tutaj 
najczęściej modele oceny dojrzałości organiza-
cji w zarządzaniu projektami pokazują nam wy-
miary związane z dojrzałością w zakresie za-
rządzania projektami, programami i portfelem 
projektów, w kontekście czy wyżej wymienio-

ne procesy i praktyki są zdefiniowane, wdrożo-
ne, mierzone i usprawniane. To jest oczywiście 
model oceny, który pozwala nam zobaczyć, jaki 
wynik osiągniemy, ale również pozwala nam 
porównać się z innymi firmami i wytycznymi 
standardów. Patrz Rys. 1.

Tutaj od razu praktyczna rada dla osoby ko-
rzystającej z diagnostyki na zgodność z PMI®, 
P3M3, CMMI® czy innym modelem dojrzało-
ści – Wasz wynik będzie zawsze niższy niż 
się spodziewacie! Na przykład, przy jednym 
z modeli oceny, ocena 8 jest osiągana, jeżeli 
procesy są wdrożone, zoptymalizowane i reali-

zowane przez WSZYSTKICH uczestników pro-
cesu, co oznacza, że normalny wynik oceny 
jest na poziomie 5-7 punktów w skali 10 punk-
towej. Daje to wynik, który może przerazić! 
Dla osób zainteresowanych dodam tylko, że 
na 9 jest oceniany obszar, który zaskoczył au-
dytorów na plus, a 10 jest zarezerwowana 
tylko dla oceny „Klasa światowa”.

Co jest czasami trudne do zrozumienia to fakt, 
że ocena dojrzałości dotyczy oceny procesu, 
jaki w firmie obowiązuje, gdzie pojedyncze au-
dytowane projekty są tylko przykładowymi 
przebiegami procesu. Patrz Rys. 2.

Wróćmy do samej oceny 
– po co ona?

Ocena dojrzałości ma być bazowym elemen-
tem, który pozwala nam na zbadanie poziomu 
wejściowego oraz daje nam możliwość porów-
nać się za jakiś czas, czy udało się usprawnić 
zakładane elementy.

Są dwa główne podejścia stosowane w oce-
nach dojrzałości:

Jaki poziom osiągamy (zazwyczaj w 5-stop-
niowej skali),

Jaki poziom dojrzałości mają nasze po-
szczególne procesy, które diagnozujemy.

Co ciekawe mamy przykład w Polsce prak-
tycznego zastosowania oceny dojrzałości, 
gdzie firmy po osiągnięciu wymaganego przez 
Centralę określonego poziomu dojrzałości, 
otrzymywały większą decyzyjność polskiego 
oddziału.

Na co warto zwrócić uwagę?
Warto skorzystać ze standardów, które bardzo 
dokładnie określają punkty oceny związane 
z inwestycją firmy w rozwój organizacji, za-
pewnienie szkoleń, zapewnienie ścieżek roz-
woju, oceny czy uczestnicy procesu posiada-
ją wystarczające kompetencje i kwalifikacje, 
oraz czy osoby uczestniczące w procesie mają 
odpowiednią świadomość i odpowiednie po-
dejście do rozumienia ważności tego procesu 
w organizacji. Patrz Rys. 3.

W każdym z takich badań warto skorzystać 
z zewnętrznej firmy mającej doświadczenie 
i mogącej porównać nasze wyniki z innymi or-
ganizacjami w sektorze. Co jeżeli nie możemy 
skorzystać z firmy, która dla nas przeprowadzi 
ocenę dojrzałości w zakresie zarządzania pro-
jektami? Wystarczą cztery kroki:

Wypiszcie listę obszarów i procesów, które 
chcecie ocenić w ramach oceny dojrzałości.

Wybierzcie grupę osób, która w sposób 
obiektywny będzie w stanie ocenić wybrane 
procesy z punktu widzenia różnych 
interesariuszy i ról w procesie. 

Oceńcie wyżej wymienione procesy według 
prostego, 5-cio stopniowego poziomu 
oceny:

ad hoc,

proces zdefiniowany, ale nie w 100% 
wdrożony,

proces zdefiniowany i realizowany 
zgodnie z definicją,

proces mierzony,

proces optymalizowany (usprawniany).

Potraktujcie wyniki oceny jako element 
do dyskusji (szczególnie w zakresie różnic 
w ocenie) i na tej podstawie potwierdźcie 
obszary do usprawnień, do dalszej pracy 
nad nimi.

Życzę miłej zabawy z oceną dojrzałości, szcze-
gólnie, że przynosi ona czasami rezultaty inne 
niż się spodziewamy.

Maciej Bodych
WHITECOM Project Experience

Rys. 1. Przykład obszarów audytu wraz z wynikami oceny (na podstawie audytu
przeprowadzonego dla instytucji z sektora finansowego)
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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.

Rys. 2. Przykład oceny poziomu dojrzałości w jednym z polskich działów IT
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Sponsorzy – niedoceniana rola
Grzegorz Szałajko, PMP

STREFA PMI, NR 8, MARZEC 2015, WWW.PMI.ORG.PL

Większość działań mających na 
celu zwiększenie skuteczności 
przedsięwzięć koncentruje się na 
kierownikach projektów i PMO. 
Czy słusznie? Praktyka pokazuje, 
że największe wyzwanie i 
zarazem źródło trwałego sukcesu 
jest zupełnie gdzie indziej.

Zrozumienie roli
Kiedy zapytamy o osobę odpowiedzialną za 
sukces przedsięwzięcia, w zdecydowanej 
większości przypadków usłyszymy „kierow-
nik projektu”.  Na pytanie o rolę sponsora, 
najczęściej słyszymy „ma zapewnić zasoby 
i nadzorować projekt”. Nawet pierwsza część 
definicji roli sponsora w słowniku PMI za-
czyna się od „Osoba lub grupa zapewniają-
ca zasoby” (PMBOK® Guide, 5th edition, PMI 
Inc., tłum. polskie MT&DC). Nic więc dziw-
nego, że w oparciu o te przekonania powsta-
ją struktury i mechanizmy zarządzania, które 
kładą całą presję na kierownika projektu, po-
zwalając sponsorowi komfortowo przyjąć po-
stawę „poświęcam zasoby i wytykam błędy”.

A co by było gdyby rola sponsora była bliższa 
pozostałej części jej definicji z PMBOK® Guide: 

„Osoba lub grupa zapewniająca (…) wsparcie 
dla projektu, programu lub portfela oraz rozli-
czana za stworzenie warunków do jego sukce-
su”? Wynika z niej postawa „inwestuję i dbam 
o osiągnięcie rezultatów”, a więc zupełnie 
inna, niż ta stereotypowo postrzegana przez 
wiele osób zajmujących się projektami. 

Sponsor jest przede wszystkim przedsię-
biorcą obiecującym organizacji konkretny 
efekt biznesowy, który ta osiągnie dzięki 
produktom projektu, w który zainwestuje.

Takie postrzeganie roli sponsora pozwoli na 
przyjęcie właściwej perspektywy w budowa-
niu organizacji projektowej. De facto jest to 
rola centralna, ponieważ nawet najspraw-
niejsze mechanizmy samej realizacji projek-
tów oraz kompetentni PM-owie jedynie sil-
niej pokażą problemy wynikające z braków na 
poziomie sponsorskim.

Niepotrzebna fabryka frustracji
Wyposażenie kierowników projektów w dobre 
narzędzia i pokazanie im, na czym polega sku-
teczne zarządzanie, wbrew pozorom może za-
działać przeciwko nim i organizacji. Wystar-
czy, że kolejnego dnia dostaną dowód na to, że 
„w tej organizacji to nie zadziała”, np. zawie-
dzie komunikacja priorytetów biznesowych, 
zabraknie odpowiedzi na pytanie o business 

case, pojawi się niezrozumienie kwestii zwią-
zanych z ryzykiem czy też zbyt duża presja zo-
stanie położona na szybkie dostarczenie re-
zultatu z pominięciem niezbędnych przygoto-
wań.

Zapewne wiele osób w tym momencie pomy-
śli, że winny jest sponsor. Czy na pewno? Czy 
został wyposażony w odpowiednie kompe-
tencje? Czy sam ma partnerów do rozmowy 
na ten temat? Czy w ogóle wie jakie są ocze-
kiwania od tej roli?

Taka sytuacja rodzi swoistą pętlę frustra-
cji. Kierownik projektu narzeka na sponsora, 
sponsor nie rozumie, dlaczego jest zmuszany 
do pewnych działań i w dodatku nie dostaje 
żadnego wsparcia z organizacji. Jak więc po-
dejść do tego wyzwania? 

Warto rozpocząć wdrażanie ładu projekto-
wego właśnie od zarządu i sponsorów klu-
czowych portfeli, programów i projektów, 
dostarczając im kompetencji i pracując nad 
ich przekonaniami oraz postawami, które 
mają wpływ na skuteczność projektów.

Połączenie kompetencji, właściwych przeko-
nań oraz postaw sprawi, że pod opieką takich 
sponsorów kierownicy projektów będą mieli 
szansę na rzeczowy i, co ważne, skuteczny 
mentoring. W ten sposób organizacja będzie 
systemowo wytwarzała kolejne pokolenia za-
równo sponsorów jak i PM-ów.

Właściwi sponsorzy
Nie mniej kluczowe od samego pytania 
o kompetencje sponsora jest pytanie o to, kto 
powinien nim być, aby ta rola miała szanse 

na skuteczność. Doświadczenie w projektach 
podpowiada, że dobry sponsor powinien speł-
niać trzy podstawowe kryteria:

mieć swój wyraźny interes w powodzeniu 
projektu, najlepiej wynikający z codziennej 
odpowiedzialności funkcyjnej,

mieć decyzyjność w obszarze, którego do-
tyczy projekt,

móc poświęcić uwagę projektowi i mieć 
poczucie ważności projektu, aby być rze-
czywistym partnerem kierownika projektu.

Najczęstsze błędy popełniane są właśnie 
w związku z tymi trzema cechami:

sponsorzy odpowiadający za projekty 
w obcym obszarze biznesowym (np. szef in-
formatyki za wdrożenie systemu IT wspie-
rającego sprzedaż),
sponsorzy nie posiadający kompetencji do 
podejmowania decyzji w zakresie projek-
tu (np. dyrektor jednego regionu w projek-
cie zmieniającym zasady pracy wszystkich 
oddziałów regionalnych),
sponsorzy tak ważni i zajęci, że nie mający 
poczucia ważności projektu i nie widzący 
potrzeby poświęcania mu czasu (np. prezes 
jako sponsor projektu usprawniającego pro-
cesy operacyjne w jednym z działów).

Aby uniknąć tego typu nieporozumień, warto 
przyjąć następującą kontynuację definicji do-
brego sponsora:

Sponsor powinien być możliwie najni-
żej umieszczoną, lecz decyzyjną osobą 
w strukturach organizacji, której odpowie-
dzialność bezpośrednio wiąże się z efekta-
mi biznesowymi projektu.

Największym paradoksem wydaje się wła-
śnie to najniższe możliwe położenia sponso-
ra w strukturach, jednak to właśnie ten wa-
runek gwarantuje zainteresowanie projek-
tem i uważność na cel biznesowy. Lepiej, 
jeżeli sponsorem projektu jest dyrektor od-
działu mający pod swoją opieką 4 projek-
ty, niż prezes, który ma ich w swoim portfe-
lu kilkadziesiąt i nawet nie jest w stanie wy-
mienić ich bez pomocy narzędzia. Rolą pre-
zesa jest w tym przypadku nadzór nad ogól-
nymi efektami biznesowymi i pilnowanie re-
alizacji strategii jako całości.

A co z projektami, które muszą mieć „twarz” 
kogoś wysoko postawionego, aby nadał im 
rangę? Oddzielmy rolę twarzy projektu od 
sponsora. Prezes nadal może wyraźnie i re-
gularnie komunikować kierunek strategiczny 
oraz popierać sam projekt używając różnych 
kanałów komunikacyjnych. Nie musi jednak 
pełnić roli zarządczej w jego strukturach.

Zespoły sponsorskie zamiast 
komitetów

Niemal każdy zna tę fatalną nazwę: komi-
tet sterujący. Przywołuje ona w naszej kul-
turze najgorsze możliwe archetypy i skryp-

ty działania. Kultura wielu komitetów nie 
ma nic wspólnego z „wsparciem dla projektu, 
programu lub portfela”, a już na pewno więk-
szość nie jest „rozliczana za stworzenie wa-
runków do jego sukcesu” (o ile jest rozliczana 
przez kogokolwiek z czegokolwiek).

To, co sprawdza się znacznie lepiej, to skutecz-
ne zespoły sponsorskie, które sponsor dobie-
ra sobie tak, aby zwiększać swoją zdolność do 
stworzenia warunków do sukcesu projektu. Czy 
różnica jest tylko w słowach w nazwie tego 
tworu? Pozornie tak, w praktyce zbudowanie 
tych bardzo istotnych ciał w oparciu o zupeł-
nie inny wzorzec mentalny niż sławetny „komi-
tet” daje szansę na zaszczepienie w nich zupeł-
nie innych postaw i skryptów działania.

Przykładem może być to jak budowana jest 
relacja z kierownikiem projektu. W przypadku 
komitetów, kierownik niejako z definicji nie 
jest partnerem tego ciała. Najczęściej więc 
jest przez komitet wzywany i odpytywany. 
W przypadku dobrze zbudowanych zespo-
łów sponsorskich, PM jest jego kluczowym 
członkiem. Jako istotny członek zespołu jest 
w kontekście projektu na równi z pozostały-
mi graczami zgromadzonymi wokół sponso-
ra i wspólnie z nimi ustala strategie działań 
i negocjuje odpowiedzialność.

Dobry zespół sponsorski jest niczym gang, 
którego jednym z kluczowych członków 
jest PM. Taka relacja daje im skuteczność 
i pozwala otwarcie pracować nawet z naj-
większymi wyzwaniami.

Strategia czyli fundament
Oprócz skutecznych struktur zarządczych, do 
skutecznej pracy sponsorzy, szczególnie port-
feli i programów, potrzebują jasnej strategii 
biznesu. Dzięki niej mogą zbudować czytel-
ną długofalową wizję sposobu wykorzystania 
rezultatów projektu w długim okresie czasu, 
wpisując ją w ekologiczny sposób w pozosta-
łe działania firmy.

Oparcie dialogu sponsorów, szczególnie 
w zakresie priorytetów biznesowych, ko-
ordynacji działań i zaangażowaniu zaso-
bów na celach strategicznych pozwala na 
merytoryczną rozmowę o biznesie zamiast 
tradycyjnej próby sił.

Oczywiście, aby było to możliwe, sponso-
rzy muszą zostać włączeni w dialog na temat 
strategii i być jego aktywnymi uczestnikami. 
Może stanowić to wyzwanie w organizacjach 
o silnej hierarchii, jednak jest to bezwzględ-
ny warunek do zbudowania silnego zespołu 
menedżerskiego, który aktywnie współbudu-
je biznes i odpowiada za długofalowe efekty 
biznesowe.

Emisariusze projektu i linie 
wysokiego napięcia

Włączenie sponsorów w dialog na temat stra-
tegii i jej realizacji niesie za sobą jeszcze jedną 

konsekwencję. To oni, jako swego rodzaju we-
wnętrzni inwestorzy zastępczy, powinni od-
powiadać w organizacji na pytania dotyczące 
kondycji projektów i stanu osiągnięcia obieca-
nych korzyści biznesowych.

Najbardziej paradoksalnym obrazem widocz-
nym w niejednej firmie jest wystraszony kie-
rownik projektu odpowiadający przed za-
rządem na kluczowe pytania, podczas gdy 
sponsor siedząc po drugiej stronie stołu jest 
jednym z tych, który kwestionuje podsta-
wowe założenia projektu. Widząc taką sytu-
ację zawsze należy zadać pytanie o to, w jaki 
sposób doszło do tej sytuacji i jak wyglą-
da rzeczywiste poczucie odpowiedzialności 
sponsora za stworzenie warunków do uzy-
skania efektu biznesowego.

To sponsor, jako naturalny partner zarządu 
do rozmowy o długofalowych celach biz-
nesowych i nadzorujący działania związane 
z ich osiągnięciem powinien reprezentować 
projekt w kluczowych gremiach decyzyj-
nych, zawsze znając stan projektu i będąc 
w stanie wyjaśnić kluczowe decyzje i przy-
jęte kierunki działań.

Od czego zacząć?
Praktyka pokazuje, że dobrym początkiem 
jest zbudowanie świadomości zarządu orga-
nizacji, czemu służy i jak powinna działać rola 
sponsora w odniesieniu do portfeli, progra-
mów i projektów. To powinno otworzyć dialog 
na temat sposobu osadzenia tej roli w kluczo-
wych przedsięwzięciach toczących się w or-
ganizacji. Kolejnym krokiem powinno być za-
pewnienie wsparcia, zbudowanie kompeten-
cji i praca nad postawami tych sponsorów, od 
których zależy najwięcej. Wtedy można kon-
tynuować pracę z kolejnymi poziomami orga-
nizacji, w której to pracy będziemy już mieli 
właściwie przygotowanych partnerów.
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Doradca strategiczny i menedżer 
projektów. Wspiera menedżerów 
w budowaniu strategii, modeli biznesowych 
oraz skutecznych środowisk do realizacji 
przedsięwzięć, doskonalenia metod 
zarządzania i skutecznego wprowadzania 
zmian. Jednocześnie wnosi do ich 
organizacji swoje bogate międzynarodowe 
doświadczenie oraz pasję do zarządzania 
projektami. Fellow w międzynarodowym 
think-tanku Systemic Excellence Group.
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Większość działań mających na 
celu zwiększenie skuteczności 
przedsięwzięć koncentruje się na 
kierownikach projektów i PMO. 
Czy słusznie? Praktyka pokazuje, 
że największe wyzwanie i 
zarazem źródło trwałego sukcesu 
jest zupełnie gdzie indziej.

Zrozumienie roli
Kiedy zapytamy o osobę odpowiedzialną za 
sukces przedsięwzięcia, w zdecydowanej 
większości przypadków usłyszymy „kierow-
nik projektu”.  Na pytanie o rolę sponsora, 
najczęściej słyszymy „ma zapewnić zasoby 
i nadzorować projekt”. Nawet pierwsza część 
definicji roli sponsora w słowniku PMI za-
czyna się od „Osoba lub grupa zapewniają-
ca zasoby” (PMBOK® Guide, 5th edition, PMI 
Inc., tłum. polskie MT&DC). Nic więc dziw-
nego, że w oparciu o te przekonania powsta-
ją struktury i mechanizmy zarządzania, które 
kładą całą presję na kierownika projektu, po-
zwalając sponsorowi komfortowo przyjąć po-
stawę „poświęcam zasoby i wytykam błędy”.

A co by było gdyby rola sponsora była bliższa 
pozostałej części jej definicji z PMBOK® Guide: 

„Osoba lub grupa zapewniająca (…) wsparcie 
dla projektu, programu lub portfela oraz rozli-
czana za stworzenie warunków do jego sukce-
su”? Wynika z niej postawa „inwestuję i dbam 
o osiągnięcie rezultatów”, a więc zupełnie 
inna, niż ta stereotypowo postrzegana przez 
wiele osób zajmujących się projektami. 

Sponsor jest przede wszystkim przedsię-
biorcą obiecującym organizacji konkretny 
efekt biznesowy, który ta osiągnie dzięki 
produktom projektu, w który zainwestuje.

Takie postrzeganie roli sponsora pozwoli na 
przyjęcie właściwej perspektywy w budowa-
niu organizacji projektowej. De facto jest to 
rola centralna, ponieważ nawet najspraw-
niejsze mechanizmy samej realizacji projek-
tów oraz kompetentni PM-owie jedynie sil-
niej pokażą problemy wynikające z braków na 
poziomie sponsorskim.

Niepotrzebna fabryka frustracji
Wyposażenie kierowników projektów w dobre 
narzędzia i pokazanie im, na czym polega sku-
teczne zarządzanie, wbrew pozorom może za-
działać przeciwko nim i organizacji. Wystar-
czy, że kolejnego dnia dostaną dowód na to, że 
„w tej organizacji to nie zadziała”, np. zawie-
dzie komunikacja priorytetów biznesowych, 
zabraknie odpowiedzi na pytanie o business 

case, pojawi się niezrozumienie kwestii zwią-
zanych z ryzykiem czy też zbyt duża presja zo-
stanie położona na szybkie dostarczenie re-
zultatu z pominięciem niezbędnych przygoto-
wań.

Zapewne wiele osób w tym momencie pomy-
śli, że winny jest sponsor. Czy na pewno? Czy 
został wyposażony w odpowiednie kompe-
tencje? Czy sam ma partnerów do rozmowy 
na ten temat? Czy w ogóle wie jakie są ocze-
kiwania od tej roli?

Taka sytuacja rodzi swoistą pętlę frustra-
cji. Kierownik projektu narzeka na sponsora, 
sponsor nie rozumie, dlaczego jest zmuszany 
do pewnych działań i w dodatku nie dostaje 
żadnego wsparcia z organizacji. Jak więc po-
dejść do tego wyzwania? 

Warto rozpocząć wdrażanie ładu projekto-
wego właśnie od zarządu i sponsorów klu-
czowych portfeli, programów i projektów, 
dostarczając im kompetencji i pracując nad 
ich przekonaniami oraz postawami, które 
mają wpływ na skuteczność projektów.

Połączenie kompetencji, właściwych przeko-
nań oraz postaw sprawi, że pod opieką takich 
sponsorów kierownicy projektów będą mieli 
szansę na rzeczowy i, co ważne, skuteczny 
mentoring. W ten sposób organizacja będzie 
systemowo wytwarzała kolejne pokolenia za-
równo sponsorów jak i PM-ów.

Właściwi sponsorzy
Nie mniej kluczowe od samego pytania 
o kompetencje sponsora jest pytanie o to, kto 
powinien nim być, aby ta rola miała szanse 

na skuteczność. Doświadczenie w projektach 
podpowiada, że dobry sponsor powinien speł-
niać trzy podstawowe kryteria:

mieć swój wyraźny interes w powodzeniu 
projektu, najlepiej wynikający z codziennej 
odpowiedzialności funkcyjnej,

mieć decyzyjność w obszarze, którego do-
tyczy projekt,

móc poświęcić uwagę projektowi i mieć 
poczucie ważności projektu, aby być rze-
czywistym partnerem kierownika projektu.

Najczęstsze błędy popełniane są właśnie 
w związku z tymi trzema cechami:

sponsorzy odpowiadający za projekty 
w obcym obszarze biznesowym (np. szef in-
formatyki za wdrożenie systemu IT wspie-
rającego sprzedaż),
sponsorzy nie posiadający kompetencji do 
podejmowania decyzji w zakresie projek-
tu (np. dyrektor jednego regionu w projek-
cie zmieniającym zasady pracy wszystkich 
oddziałów regionalnych),
sponsorzy tak ważni i zajęci, że nie mający 
poczucia ważności projektu i nie widzący 
potrzeby poświęcania mu czasu (np. prezes 
jako sponsor projektu usprawniającego pro-
cesy operacyjne w jednym z działów).

Aby uniknąć tego typu nieporozumień, warto 
przyjąć następującą kontynuację definicji do-
brego sponsora:

Sponsor powinien być możliwie najni-
żej umieszczoną, lecz decyzyjną osobą 
w strukturach organizacji, której odpowie-
dzialność bezpośrednio wiąże się z efekta-
mi biznesowymi projektu.

Największym paradoksem wydaje się wła-
śnie to najniższe możliwe położenia sponso-
ra w strukturach, jednak to właśnie ten wa-
runek gwarantuje zainteresowanie projek-
tem i uważność na cel biznesowy. Lepiej, 
jeżeli sponsorem projektu jest dyrektor od-
działu mający pod swoją opieką 4 projek-
ty, niż prezes, który ma ich w swoim portfe-
lu kilkadziesiąt i nawet nie jest w stanie wy-
mienić ich bez pomocy narzędzia. Rolą pre-
zesa jest w tym przypadku nadzór nad ogól-
nymi efektami biznesowymi i pilnowanie re-
alizacji strategii jako całości.

A co z projektami, które muszą mieć „twarz” 
kogoś wysoko postawionego, aby nadał im 
rangę? Oddzielmy rolę twarzy projektu od 
sponsora. Prezes nadal może wyraźnie i re-
gularnie komunikować kierunek strategiczny 
oraz popierać sam projekt używając różnych 
kanałów komunikacyjnych. Nie musi jednak 
pełnić roli zarządczej w jego strukturach.

Zespoły sponsorskie zamiast 
komitetów

Niemal każdy zna tę fatalną nazwę: komi-
tet sterujący. Przywołuje ona w naszej kul-
turze najgorsze możliwe archetypy i skryp-

ty działania. Kultura wielu komitetów nie 
ma nic wspólnego z „wsparciem dla projektu, 
programu lub portfela”, a już na pewno więk-
szość nie jest „rozliczana za stworzenie wa-
runków do jego sukcesu” (o ile jest rozliczana 
przez kogokolwiek z czegokolwiek).

To, co sprawdza się znacznie lepiej, to skutecz-
ne zespoły sponsorskie, które sponsor dobie-
ra sobie tak, aby zwiększać swoją zdolność do 
stworzenia warunków do sukcesu projektu. Czy 
różnica jest tylko w słowach w nazwie tego 
tworu? Pozornie tak, w praktyce zbudowanie 
tych bardzo istotnych ciał w oparciu o zupeł-
nie inny wzorzec mentalny niż sławetny „komi-
tet” daje szansę na zaszczepienie w nich zupeł-
nie innych postaw i skryptów działania.

Przykładem może być to jak budowana jest 
relacja z kierownikiem projektu. W przypadku 
komitetów, kierownik niejako z definicji nie 
jest partnerem tego ciała. Najczęściej więc 
jest przez komitet wzywany i odpytywany. 
W przypadku dobrze zbudowanych zespo-
łów sponsorskich, PM jest jego kluczowym 
członkiem. Jako istotny członek zespołu jest 
w kontekście projektu na równi z pozostały-
mi graczami zgromadzonymi wokół sponso-
ra i wspólnie z nimi ustala strategie działań 
i negocjuje odpowiedzialność.

Dobry zespół sponsorski jest niczym gang, 
którego jednym z kluczowych członków 
jest PM. Taka relacja daje im skuteczność 
i pozwala otwarcie pracować nawet z naj-
większymi wyzwaniami.

Strategia czyli fundament
Oprócz skutecznych struktur zarządczych, do 
skutecznej pracy sponsorzy, szczególnie port-
feli i programów, potrzebują jasnej strategii 
biznesu. Dzięki niej mogą zbudować czytel-
ną długofalową wizję sposobu wykorzystania 
rezultatów projektu w długim okresie czasu, 
wpisując ją w ekologiczny sposób w pozosta-
łe działania firmy.

Oparcie dialogu sponsorów, szczególnie 
w zakresie priorytetów biznesowych, ko-
ordynacji działań i zaangażowaniu zaso-
bów na celach strategicznych pozwala na 
merytoryczną rozmowę o biznesie zamiast 
tradycyjnej próby sił.

Oczywiście, aby było to możliwe, sponso-
rzy muszą zostać włączeni w dialog na temat 
strategii i być jego aktywnymi uczestnikami. 
Może stanowić to wyzwanie w organizacjach 
o silnej hierarchii, jednak jest to bezwzględ-
ny warunek do zbudowania silnego zespołu 
menedżerskiego, który aktywnie współbudu-
je biznes i odpowiada za długofalowe efekty 
biznesowe.

Emisariusze projektu i linie 
wysokiego napięcia

Włączenie sponsorów w dialog na temat stra-
tegii i jej realizacji niesie za sobą jeszcze jedną 

konsekwencję. To oni, jako swego rodzaju we-
wnętrzni inwestorzy zastępczy, powinni od-
powiadać w organizacji na pytania dotyczące 
kondycji projektów i stanu osiągnięcia obieca-
nych korzyści biznesowych.

Najbardziej paradoksalnym obrazem widocz-
nym w niejednej firmie jest wystraszony kie-
rownik projektu odpowiadający przed za-
rządem na kluczowe pytania, podczas gdy 
sponsor siedząc po drugiej stronie stołu jest 
jednym z tych, który kwestionuje podsta-
wowe założenia projektu. Widząc taką sytu-
ację zawsze należy zadać pytanie o to, w jaki 
sposób doszło do tej sytuacji i jak wyglą-
da rzeczywiste poczucie odpowiedzialności 
sponsora za stworzenie warunków do uzy-
skania efektu biznesowego.

To sponsor, jako naturalny partner zarządu 
do rozmowy o długofalowych celach biz-
nesowych i nadzorujący działania związane 
z ich osiągnięciem powinien reprezentować 
projekt w kluczowych gremiach decyzyj-
nych, zawsze znając stan projektu i będąc 
w stanie wyjaśnić kluczowe decyzje i przy-
jęte kierunki działań.

Od czego zacząć?
Praktyka pokazuje, że dobrym początkiem 
jest zbudowanie świadomości zarządu orga-
nizacji, czemu służy i jak powinna działać rola 
sponsora w odniesieniu do portfeli, progra-
mów i projektów. To powinno otworzyć dialog 
na temat sposobu osadzenia tej roli w kluczo-
wych przedsięwzięciach toczących się w or-
ganizacji. Kolejnym krokiem powinno być za-
pewnienie wsparcia, zbudowanie kompeten-
cji i praca nad postawami tych sponsorów, od 
których zależy najwięcej. Wtedy można kon-
tynuować pracę z kolejnymi poziomami orga-
nizacji, w której to pracy będziemy już mieli 
właściwie przygotowanych partnerów.
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Czy teoria może być praktyczna?
Czyli czym w zarządzaniu projektami zajmują się naukowcy
i dlaczego nikt ich nie słucha, choć warto
Marta Bobińska
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STREFA WIEDZY

Zarządzanie projektami jest dziedziną niezwy-
kle praktyczną i nastawioną na umożliwianie 
osiągania zamierzonych rezultatów. Tak było 
od samego początku, czyli od lat 50. XX wieku, 
kiedy to dynamiczny rozwój przemysłu (sz-
czególnie zbrojeniowego w Stanach Zjedno-
czonych) zaczął wymagać od przedsiębiorstw 
większej elastyczności, niż była w stanie to 
zapewnić typowa zbiurokratyzowana struktu-
ra hierarchiczna. Pierwsze techniki planowania 
i kontroli projektów oraz struktura projektowa 
pojawiły się jako naturalne odpowiedzi na pro-
blemy wykonawców związane z gwałtownym 
wzrostem liczby kontraktów dla zewnętrz-
nych klientów, ich skomplikowaniem, innowa-
cyjnymi technologiami oraz – po stronie za-
mawiających – z koniecznością koordynowa-
nia pracy wielu dostawców różnej specjalizacji 
w jednym przedsięwzięciu. 

Od samego początku to praktycy wiedli prym 
w rozwijaniu projektowego podejścia do zarzą-

dzania (przypadek dotyczący ewolucji metod 
sieciowych opisuje Fondahl, 1987). W porów-
naniu do szybkich postępów w organizacjach, 
rozwój zarządzania projektami jako odrębnej 
dziedziny naukowej następował dość wolno. 
Pierwsze publikacje o charakterze naukowym 
w przeważającej mierze ograniczały się do opi-
sania stanu zastanego lub najlepszych prak-
tyk wynalezionych i stosowanych z powodze-
niem w przedsiębiorstwach. Wśród pierwszych 
dobrych praktyk znajdowała się między innymi 
struktura macierzowa i techniki planistyczne 
wykorzystujące metody matematyczne (pisali 
o nich m.in. Bergen, 1954, Imus, 1957, Strick-
roth, 1957) – dziś postrzegane jako absolutne 
podstawy dyscypliny.

Od lat 80. ogromny wpływ na ukształtowanie 
sposobu rozumienia i postrzegania zarządzania 
projektami miały normy i standardy zarządcze 
opracowane przez organizacje branżowe (Pro-
ject Management Institute w USA) i agendy 

rządowe (O�ce for Government Commer-
ce w Wielkiej Brytanii). Badania naukowe 
mimo wsparcia udzielanego przez PMI nie były 
w stanie przebić się do mainstreamu i w bardzo 
niewielkim stopniu wpłynęły na kształtowanie 
się zarządzania projektami w fazie jego najbar-
dziej intensywnego rozwoju. 

W konsekwencji mamy dziś do czynienia z sy-
tuacją, w której wyniki badań naukowych 
traktowane są często przez praktyków jako 
egzotyczne i w gruncie rzeczy nieprzydat-
ne źródło wiedzy. Co najwyżej są sformu-
łowaną w mało przystępnym języku cieka-
wostką, w przeciwieństwie do powszech-
nie cieszących się uznaniem badań firm kon-
sultingowych, instytucji branżowych a także 
opinii i porad innych praktyków, publikowa-
nych często w formie beletrystycznych porad 
i spostrzeżeń. 

Zarzutów, jakie praktycy – głównie kierowni-
cy projektów – mogą postawić światowi na-
ukowemu jest bardzo wiele, ale przytoczę je-
dynie dwa, moim zdaniem najważniejsze. Po 
pierwsze, projekty różnią się od siebie, czego 
– zdaniem praktyków – badacze często zdają 
się nie dostrzegać. Uniwersalne zasady nie 
znajdują – i nie mogą znaleźć – miejsca w ba-
daniu podmiotów, które z definicji (powszech-
nie akceptowanej przez środowisko branżowe) 

są unikatowe. Praktycy nie ufają prawidłom, 
które z równym powodzeniem mają przynieść 
sukces we wdrożeniu systemu ERP, w bu-
dowie drapacza chmur i opracowaniu nowej 
technologii topienia koncentratu miedzi. 

Po drugie, akademicy opisują fenomen, który 
rzadko jest elementem ich doświadczenia. 
Mówiąc bardziej bezpośrednio, naukowcy 
badają dziedzinę, której teorię znają bardzo 
dobrze; gorzej jest z praktyką. W konsekwen-
cji sporo badań prowadzonych jest w zupeł-
nym oderwaniu od rzeczywistych problemów 
zarządczych kierownika projektu, sponsora 
czy organizacji. Wiedza z dziedziny zarządza-
nia projektami jest co prawda poszerzana, ale 
ponieważ rzadko stawiane są pytania natury 
praktycznej, równie rzadko odpowiedzi (wy-
niki badań) mają taki charakter. 

Te zarzuty, choć mogą wydawać się nieco 
kategoryczne i krzywdzące, nie są pozbawio-
ne racji. Jest to jednak dopiero jedna strona 
medalu. A jak wygląda ta sama sytuacja 
oczami naukowców? 

Wielu praktyków może zdziwić fakt, że przed-
stawiciele środowiska naukowego (szczegól-
nie w krajach anglojęzycznych i skandynaw-
skich) doskonale zdaje sobie sprawę ze stanu, 
w jakim znajduje się zarządzanie projektami 
jako dyscyplina naukowa. Jej słabości zostały 
dostrzeżone pod koniec lat 90., co doprowa-
dziło do podjęcia szeregu inicjatyw mających 
na celu odświeżenia myślenia naukowego 
w dziedzinie zarządzania projektami, a także 
urealnienie prowadzonych badań tak, by ła-
twiej mogły znaleźć praktyczne zastosowanie 
(wśród wartej polecenia literatury znajdują się 
m.in. Cicmil et al., 2006, Shenhar i Dvir, 2007, 
Morris, 2013a).

Pytania, na które dziś szuka odpowiedzi dys-
cyplina zarządzania projektami są niezwykle 
bliskie problemom, które napotykają organi-
zacje wdrażające lub doskonalące system za-
rządzania projektami i portfelami projektów. 
Poniżej niektóre z tych pytań. 

Czy zarządzanie projektami jako dziedzina 
wiedzy obejmuje etapy formułowania, po-
wołania oraz przygotowania projektu, czy 
jest wyłącznie dziedziną realizacyjną, tj. 
mówiącą o skutecznej realizacji planów? 
Jak głęboko powinno sięgać zarządzanie 
projektami w obszar opracowania pomysłu 
na projekt? Jak daleko powinno sięgać za-
rządzanie projektami w obszar zarządzania 
operacyjnego?

W jaki sposób wykonać zwrot od (typowe-
go dla PMBOK® Guide) postrzegania za-

rządzania projektami jako „zbioru wiedzy 
specyficznej dla tej dziedziny” do „wiedzy, 
którą musimy posiadać, by tworzyć i reali-
zować udane projekty”?

Czy powinna w organizacji być wyznaczana 
jedna osoba (z kadry zarządzającej), która 
będzie odpowiedzialna za projekt od po-
czątku do końca? (I co to w zasadzie znaczy 
„od początku do końca”?)

Czy zarządzanie projektami powinno zaj-
mować się tematem zarządzania zamówie-
niami? Czy zarządzanie zamówieniami sta-
nowi element zarządzania projektami jako 
dyscypliny naukowej? (W organizacjach nie 
jest tak traktowane).

Czy kierownicy projektu powinni skupić 
się na efektywności projektu (zmierzać do 
realizacji na czas, w budżecie i jakości), 
czy też dążyć do osiągnięcia korzyści biz-
nesowych, budowania wartości, tworze-
nia funkcjonalności, podnoszenia wyni-
ków przedsiębiorstwa itp.?

Czy Agile to dyscyplina zarządzania projek-
tami czy tylko sposób wykonywania pracy? 
(Morris, 2013b)

Jako konsultant pracujący przy wdrożeniach 
często słyszę silnie ugruntowane w prakty-
ce pytania o to, jak zorganizować odpowie-
dzialności w procesach zarządzania projekta-
mi, kiedy powoływać kierownika projektu i za 
co czynić go odpowiedzialnym, jak definiować 
sukces projektu, kiedy oceniać sukces projek-
tu, jak powiązać cele działów zakupów – na-
stawionego na oszczędności z celami projek-
tów – nastawionych na terminowość i jakość, 
jak powinny być zamodelowane procesy, by 
gwarantowały sukces projektu. To są proble-
my, z którymi borykają się na co dzień pracow-
nicy biur wsparcia projektów (PMO), kierowni-
cy projektów i zespoły wdrożeniowe. 

Jednak na te i na wiele innych pytań nie znaj-
dziemy odpowiedzi w PMBOK® Guide czy 
PRINCE2®. Jak długo jedyną strukturę nasze-
go myślenia o zarządzaniu projektami będą 
kształtować obszary wiedzy, procesy i kom-
ponenty wywodzące się koncepcyjnie z lat 
80., tak długo nie będziemy w stanie rozwią-
zać naszych dzisiejszych problemów. Badania 
z zakresu zarządzania projektami, szczególnie 
te spoza głównego nurtu, mogą przynieść za-
skakująco świeże spojrzenie i inspirację rów-
nież – a może przede wszystkim – dla osób na 
co dzień zajmujących się zarządzaniem, nad-
zorem czy wsparciem projektów. 
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Kierownik projektów wdrożeniowych, 
wiodący konsultant TenStep Polska 
w zakresie wdrożeń zarządzania projektami, 
portfelami i budowy PMO. Zajmuje się 
również optymalizacją procesów, 
harmonogramowaniem hybrydowym 
i zarządzaniem zmianą.

Prowadziła warsztaty i konsultacje dla 
Klientów takich jak KGHM Polska Miedź 
SA, GAZ-SYSTEM SA, Bonduelle, AFIB 
Vistula, Ministerstwo Skarbu Państwa, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania projektami. Doktorant 
w anglojęzycznym programie Kolegium 
Gospodarki Światowej w Szkole Głównej 
Handlowej, Doctoral Programme in 
Management and Economics.

W wolnych chwilach dzieli się 
przemyśleniami na temat stanu zarządzania 
projektami w Polsce i na świecie na blogu 
(martabobinska.pmblog.pl).

Zarządzanie projektami jest dziedziną niezwy-
kle praktyczną i nastawioną na umożliwianie 
osiągania zamierzonych rezultatów. Tak było 
od samego początku, czyli od lat 50. XX wieku, 
kiedy to dynamiczny rozwój przemysłu (sz-
czególnie zbrojeniowego w Stanach Zjedno-
czonych) zaczął wymagać od przedsiębiorstw 
większej elastyczności, niż była w stanie to 
zapewnić typowa zbiurokratyzowana struktu-
ra hierarchiczna. Pierwsze techniki planowania 
i kontroli projektów oraz struktura projektowa 
pojawiły się jako naturalne odpowiedzi na pro-
blemy wykonawców związane z gwałtownym 
wzrostem liczby kontraktów dla zewnętrz-
nych klientów, ich skomplikowaniem, innowa-
cyjnymi technologiami oraz – po stronie za-
mawiających – z koniecznością koordynowa-
nia pracy wielu dostawców różnej specjalizacji 
w jednym przedsięwzięciu. 

Od samego początku to praktycy wiedli prym 
w rozwijaniu projektowego podejścia do zarzą-

dzania (przypadek dotyczący ewolucji metod 
sieciowych opisuje Fondahl, 1987). W porów-
naniu do szybkich postępów w organizacjach, 
rozwój zarządzania projektami jako odrębnej 
dziedziny naukowej następował dość wolno. 
Pierwsze publikacje o charakterze naukowym 
w przeważającej mierze ograniczały się do opi-
sania stanu zastanego lub najlepszych prak-
tyk wynalezionych i stosowanych z powodze-
niem w przedsiębiorstwach. Wśród pierwszych 
dobrych praktyk znajdowała się między innymi 
struktura macierzowa i techniki planistyczne 
wykorzystujące metody matematyczne (pisali 
o nich m.in. Bergen, 1954, Imus, 1957, Strick-
roth, 1957) – dziś postrzegane jako absolutne 
podstawy dyscypliny.

Od lat 80. ogromny wpływ na ukształtowanie 
sposobu rozumienia i postrzegania zarządzania 
projektami miały normy i standardy zarządcze 
opracowane przez organizacje branżowe (Pro-
ject Management Institute w USA) i agendy 

rządowe (O�ce for Government Commer-
ce w Wielkiej Brytanii). Badania naukowe 
mimo wsparcia udzielanego przez PMI nie były 
w stanie przebić się do mainstreamu i w bardzo 
niewielkim stopniu wpłynęły na kształtowanie 
się zarządzania projektami w fazie jego najbar-
dziej intensywnego rozwoju. 

W konsekwencji mamy dziś do czynienia z sy-
tuacją, w której wyniki badań naukowych 
traktowane są często przez praktyków jako 
egzotyczne i w gruncie rzeczy nieprzydat-
ne źródło wiedzy. Co najwyżej są sformu-
łowaną w mało przystępnym języku cieka-
wostką, w przeciwieństwie do powszech-
nie cieszących się uznaniem badań firm kon-
sultingowych, instytucji branżowych a także 
opinii i porad innych praktyków, publikowa-
nych często w formie beletrystycznych porad 
i spostrzeżeń. 

Zarzutów, jakie praktycy – głównie kierowni-
cy projektów – mogą postawić światowi na-
ukowemu jest bardzo wiele, ale przytoczę je-
dynie dwa, moim zdaniem najważniejsze. Po 
pierwsze, projekty różnią się od siebie, czego 
– zdaniem praktyków – badacze często zdają 
się nie dostrzegać. Uniwersalne zasady nie 
znajdują – i nie mogą znaleźć – miejsca w ba-
daniu podmiotów, które z definicji (powszech-
nie akceptowanej przez środowisko branżowe) 

są unikatowe. Praktycy nie ufają prawidłom, 
które z równym powodzeniem mają przynieść 
sukces we wdrożeniu systemu ERP, w bu-
dowie drapacza chmur i opracowaniu nowej 
technologii topienia koncentratu miedzi. 

Po drugie, akademicy opisują fenomen, który 
rzadko jest elementem ich doświadczenia. 
Mówiąc bardziej bezpośrednio, naukowcy 
badają dziedzinę, której teorię znają bardzo 
dobrze; gorzej jest z praktyką. W konsekwen-
cji sporo badań prowadzonych jest w zupeł-
nym oderwaniu od rzeczywistych problemów 
zarządczych kierownika projektu, sponsora 
czy organizacji. Wiedza z dziedziny zarządza-
nia projektami jest co prawda poszerzana, ale 
ponieważ rzadko stawiane są pytania natury 
praktycznej, równie rzadko odpowiedzi (wy-
niki badań) mają taki charakter. 

Te zarzuty, choć mogą wydawać się nieco 
kategoryczne i krzywdzące, nie są pozbawio-
ne racji. Jest to jednak dopiero jedna strona 
medalu. A jak wygląda ta sama sytuacja 
oczami naukowców? 

Wielu praktyków może zdziwić fakt, że przed-
stawiciele środowiska naukowego (szczegól-
nie w krajach anglojęzycznych i skandynaw-
skich) doskonale zdaje sobie sprawę ze stanu, 
w jakim znajduje się zarządzanie projektami 
jako dyscyplina naukowa. Jej słabości zostały 
dostrzeżone pod koniec lat 90., co doprowa-
dziło do podjęcia szeregu inicjatyw mających 
na celu odświeżenia myślenia naukowego 
w dziedzinie zarządzania projektami, a także 
urealnienie prowadzonych badań tak, by ła-
twiej mogły znaleźć praktyczne zastosowanie 
(wśród wartej polecenia literatury znajdują się 
m.in. Cicmil et al., 2006, Shenhar i Dvir, 2007, 
Morris, 2013a).

Pytania, na które dziś szuka odpowiedzi dys-
cyplina zarządzania projektami są niezwykle 
bliskie problemom, które napotykają organi-
zacje wdrażające lub doskonalące system za-
rządzania projektami i portfelami projektów. 
Poniżej niektóre z tych pytań. 

Czy zarządzanie projektami jako dziedzina 
wiedzy obejmuje etapy formułowania, po-
wołania oraz przygotowania projektu, czy 
jest wyłącznie dziedziną realizacyjną, tj. 
mówiącą o skutecznej realizacji planów? 
Jak głęboko powinno sięgać zarządzanie 
projektami w obszar opracowania pomysłu 
na projekt? Jak daleko powinno sięgać za-
rządzanie projektami w obszar zarządzania 
operacyjnego?

W jaki sposób wykonać zwrot od (typowe-
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rządzania projektami jako „zbioru wiedzy 
specyficznej dla tej dziedziny” do „wiedzy, 
którą musimy posiadać, by tworzyć i reali-
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Czy Agile to dyscyplina zarządzania projek-
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Jako konsultant pracujący przy wdrożeniach 
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Jednak na te i na wiele innych pytań nie znaj-
dziemy odpowiedzi w PMBOK® Guide czy 
PRINCE2®. Jak długo jedyną strukturę nasze-
go myślenia o zarządzaniu projektami będą 
kształtować obszary wiedzy, procesy i kom-
ponenty wywodzące się koncepcyjnie z lat 
80., tak długo nie będziemy w stanie rozwią-
zać naszych dzisiejszych problemów. Badania 
z zakresu zarządzania projektami, szczególnie 
te spoza głównego nurtu, mogą przynieść za-
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nież – a może przede wszystkim – dla osób na 
co dzień zajmujących się zarządzaniem, nad-
zorem czy wsparciem projektów. 
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Jak zostać najszybciej
rozwijającym się PMO?

STREFA PMI, NR 8, MARZEC 2015, WWW.PMI.ORG.PL

Zaledwie dwa lata trwał 
program integracji BeST, 
dzięki któremu grupa 
ubezpieczeniowa Warta szybko 
zajęła pozycję wicelidera rynku. 
To rekordowe tempo biorąc 
pod uwagę skalę działalności 
łączonych spółek.

W 2012 r. Grupa Talanx przejęła większo-
ściowy pakiet udziałów w oferującej ubez-
pieczenia majątkowe spółce TUiR WARTA 
S.A., pośrednio przejmując kontrolę nad to-
warzystwem ubezpieczeń na życie o tej 
samej nazwie. Wcześniej Talanx miał już 
dwie spółki, które działały na polskim rynku: 
majątkową HDI Asekuracja oraz życiową 
HDI Gerling-Życie. Dla osiągnięcia efektów 
synergii konieczne było sprawne i szybkie 
połączenie spółek. Jak to osiągnąć w sytu-

acji, gdy spółki miały różne kultury organiza-
cyjne, odmienne modele działania i kilkaset 
różnie zorganizowanych procesów? 

Klucz do synergii
Od samego początku wiadomym było, że klu-
czowe dla sukcesu procesu integracji będzie 
jego efektywne przeprowadzenie. W tym celu 
powołany został Program Strategiczny BeST 
„Silniejsi Razem”. Jego celem było zrealizowa-
nie synergii i osiągniecie szybkiej i jakościowej 
integracji spółek majątkowych (TUiR WARTA 
z HDI Asekuracja) oraz życiowych (TUnŻ 
WARTA z HDI Gerling-Życie). Program pro-
wadzony był w formule projektowej (120 pro-
jektów). PMO odpowiedzialne było za syner-
gie i koszty programu, harmonogram (w tym 
kontrolę ścieżek krytycznych), komunikację 
wśród interesariuszy (pracownicy, menedże-

rowie, Zarząd, Rada Nadzorcza, instytucje ze-
wnętrzne) oraz koordynowanie i zarządzanie 
Programem i Portfelem Projektów. 

Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, 
że pierwszym najważniejszym 
zadaniem w programie było 
bardzo szybkie zdefiniowanie 
głównych filarów i obszarów 
działania, podzielenie ról 
i określenie odpowiedzialności. 
Dzięki temu każdy – od członka 
Zarządu po pracownika – 
wiedział, za co odpowiada. Myślę, 
że warte podkreślenia jest również 
ogromne zaangażowanie się w ten 
proces wszystkich pracowników 
i to, że szybko odnaleźli się 
w swoich rolach

– mówi dyrektor PMO Warty 
Przemysław Romaniuk.

Podział ról
Aby zapewnić sprawne zarządzanie i prze-
pływ informacji wprowadzono funkcję Koor-
dynatora Strumienia. Stanowisko to miało na 
celu wsparcie Sponsora danego pionu (stru-
mienia) w realizowaniu założonych w progra-
mie celów – wypełnienie założonych synergii 
oraz minimalizacji założonych kosztów. Dla 
projektów kluczowych z punktu widzenia in-
tegracji danego obszaru Koordynatorzy Stru-
mieni pełnili dodatkowo funkcję Kierowni-
ków Projektów. Wymogiem narzuconym Kie-
rownikom Projektów przez PMO była praca 
w tygodniowym reżimie monitorowania wy-
ników i raportowania postępów prac Zarzą-
dowi. Dzięki tym rozwiązaniom PMO uzyska-
ło jeszcze lepszą zdolność sprawnego komu-
nikowania kluczowych założeń projektowych 
pracownikom, delegowania zadań oraz na-
rzędzie dla pozyskiwania szybkiej, wysokiej 
jakości informacji zwrotnej.

Ludzie są najważniejsi
Sukces nie byłby możliwy bez odpowied-
nio dobranego zespołu, którego siłą było do-
świadczenie i znajomość organizacji. To one 
okazały sie przepisem na efektywność pro-
wadzonych działań. Zdecydowaną więk-
szość zespołu stanowiły osoby z kilkuletnim 
doświadczeniem w prowadzeniu projektów 
w obszarach takich jak przekształcenia wła-
snościowe, projekty informatyczne, opty-
malizacja kosztów, reorganizacja i restruk-
turyzacja, zmiany procesowe, wizerunko-
we, prawne, produktowe oraz sprzedażowe. 
Wzajemna znajomość PMO i organizacji po-
zwalała na oszczędność czasu i zasobów na 
rozruch programu (w której to fazie standar-
dowo zespół projektowy poznaje środowisko 

biznesowe, a środowisko buduje zaufanie do 
zespołu projektowego). 

Z czego jestem najbardziej 
dumny? Z moich ludzi i z tego, 
że organizacja docenia ich rolę 
i pracę. To widać chociażby 
w rozmowach z innymi 
dyrektorami czy członkami 
Zarządu, kiedy przyznawane 
są nagrody dla wyróżniających 
się pracowników, ale też 
kiedy przydzielane są nowe, 
niełatwe zadania. To jest 
konsekwencja ich pracy, 
postawy i zaangażowania m.in. 
w trakcie realizacji Programu 
BeST. Kapitał ludzki jest, moim 
zdaniem, bezcenny

– podkreśla Przemysław Romaniuk.

Wysiłek nagrodzony
Dzięki odpowiedniej organizacji procesów 
i zaangażowaniu wszystkich pracowników 
możliwe było ogłoszenie w końcówce 2012 r. 
fuzji prawnej spółek majątkowych, a na 
koniec 2013 r. – spółek życiowych. Powsta-
łe w ten sposób podmioty TUiR WARTA S.A 
i TUnŻ WARTA S.A. stworzyły grupę ubezpie-
czeniową zajmującą pod względem przycho-
dów ze składek pozycję wicelidera na pol-
skim rynku (wg danych za 2013 r.). Po zakoń-
czeniu większości projektów integracyjnych 
sam program BeST został oficjalnie zamknię-
ty we wrześniu 2014 r., czyli w dwa lata od 
jego uruchomienia. 

Nic więc dziwnego, że formuła PMO w Grupie 
Warta została doceniona przez ekspertów na 
Konferencji Portfolio Experience, zorganizo-
wanej przez firmę szkoleniowo-konsultingo-
wą WHITECOM Project Experience. Biuro Za-
rządzania Projektami Warty zostało wybrane 
przez Radę Programową Konferencji najszyb-
ciej rozwijającym się PMO w Polsce w 2013 r. 
Nagrodą był audyt dojrzałości PMO w zakre-
sie zarządzania projektami, który ma pomóc 
w opracowywaniu dalszej strategii rozwoju 
Biura Projektów.

Odczuwam dużą satysfakcję, 
a jednocześnie traktuję to 
wyróżnienie jako zobowiązanie do 
nieustannego podnoszenia jakości 
naszej pracy. Będziemy dalej 
wspierać naszym doświadczeniem 
Firmę przy wdrażaniu kolejnych 
zmian i promować zarządzanie 
projektowe w organizacji

– podsumowuje Przemysław 
Romaniuk.

To proste! Stwórz doświadczony zespół i bądź the BeST!

STREFA WIEDZY
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Przemysław
Romaniuk

Dyrektor Biura Zarządzania 
Projektami
Absolwent Bankowości i Finansów 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Z wyróżnieniem ukończył również 
międzynarodowy program MBA, którego 
partnerami były m.in. takie uczelnie jak: 
Bloomsburg University of Pennsylvania czy 
Uniwersytet Warszawski.

Z sektorem finansów jest związany od 
początku swojej kariery zawodowej – 
najpierw w firmach konsultingowych 
PricewaterhouseCoopers i Ernst&Young, 
następnie od 2003 roku w Kredyt Banku, 
a od 2007 w Grupie Warta.

Od 2005 roku jest członkiem Association 
of Chartered Certified Accountants.
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Romaniuk.

Program BeST – fakty i liczby
Program zaplanowany był na 5 lat, 
a w jego skład wchodzić miało 120 
projektów.

Ostatecznie uruchomiono 99 pro-
jektów, z czego 85 zostało za-
mkniętych (wg stanu na styczeń 
2015).

Do czasu zamknięcia programu BeST 
we wrześniu 2014 r. odbyto 93 ko-
mitety, na których raportowano 
postęp integracji i uzyskane korzyści.

Średni czas trwania projektu wynosił 
9 miesięcy.

W ramach programu:

zrealizowano 2 fuzje prawne

przeprowadzono 3 projekty 
rebrandingowe

przeprowadzono ponad 1000 
pracowników do docelowych 
lokalizacji

przeniesiono 4 mln aktywnych 
polis i milion aktywnych 
szkód do wspólnego systemu

ujednolicono procesy rozliczenio-
we i likwidacji szkód

scentralizowano back-o�ce
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Czynniki ludzkie w zarządzaniu
zespołami Agile
Mirosław Dąbrowski

STREFA PMI, NR 8, MARZEC 2015, WWW.PMI.ORG.PL

STREFA WIEDZY

Postrzegając samych siebie jako czysto ra-
cjonalnie myślące osoby, w łatwy sposób 
możemy nie zgodzić się z wpływem uczuć 
i emocji, jakie towarzyszą nam podczas naszej 
codziennej pracy. Uczucia z drugiej strony są 
uzależnione od kontekstu społecznego oraz 
widocznej manifestacji nas samych jako jed-
nostek poprzez czynniki takie jak: motywa-
cja, zaangażowanie, inteligencja emocjonal-
na oraz osobowość. Jest to ważnie nie tylko 
z powodu konieczności zrozumienia samych 
siebie, ale również w celu zrozumienia innych, 
co jest kluczowym czynnikiem w przypad-
ku zdrowo funkcjonujących zespołów, między 
innymi zespołów Agile.

Czynniki takie jak: motywacja, zaangażowa-
nie czy inteligencja emocjonalna są ściśle ze 
sobą związane i są wielokrotne powtarzane 
w wielu publikacjach nt. Agile, jako cechy sa-
moorganizujących się zespołów Agile. Zespo-
łów, które motywują się i samodzielnie anga-
żują się do pracy m. in. dzięki autonomii i po-
siadaniu jasno wyznaczonego celu oraz ze-
społów, w których zaleca się pewien poziom 
różnorodności pod kątem typów osobowo-
ści, co wpływa pozytywnie na kreatywność 
i jakość procesu Agile. 

Motywacja
Umiejętności, znaczący cel oraz autonomia, 
wzbogacone czynnikami inteligencji emocjo-
nalnej, rozwojem osobistym oraz pozytyw-
nymi relacjami z innymi i samoakceptacją 
tworzą fundamenty motywacji. Motywacja 

opisuje siły odpowiedzialne za poziom, ukie-
runkowanie oraz utrzymanie zaangażowania 
w celu ukończenia konkretnego zadania. Tą 
zależność bardzo dobre opisuje Model Cyklu 
Motywacji (rys. 1.).

Zaangażowanie
Zaangażowanie można opisać w oparciu 
o model trzech komponentów:

Pragnienie (ang. desire) – forma zaangażo-
wania, która powstaje na skutek emocjo-
nalnego przywiązania do identyfikacji oraz 
organizacji swych wartości i celów;

Kontynuacja/Potrzeba (ang. need) – forma 
zaangażowania wynikająca z bilansu, 
w którym koszt opuszczenia organizacji czy 
zaprzestania danej czynności może zostać 
uznany za wysoki;

Normatywny/Zobowiązanie (and. obliga-
tion) – forma zaangażowania rodząca się 
z poczucia obowiązku wobec organizacji 
(np. formy moralne czy społeczne).

Każdy z powyższych należy traktować jako 
komponent zaangażowania (nie poziom za-
angażowania) i konkretna osoba może do-
świadczać jeden lub więcej z tych czynni-
ków w danym momencie i oczywiście są one 
zmienne w perspektywie czasu.

W kontekście zespołów Agile staje się oczywi-
ste, że stabilne, zdrowe zespoły Agile działają 
w oparciu o czytelne, jasno określone zasady 
współpracy oraz charakteryzują się dużym po-

ziomem Pragnienia i chęci ukończenia pro-
jektu czy konkretnego zdania. W szczegól-
ności istnieją pewne dowody, że pozytyw-
ne uczuciowe zaangażowanie, prowadzące 
do wyższych poziomów inicjatywy, wydajno-
ści i efektywności pracownika może wynikać 
ze zdecentralizowanych struktur organizacyj-
nych, które są podstawowym elementem fi-
lozofii Agile (polecam świetne artykuły Mariu-
sza Chrapko nt. holokracji). Ludzie utożsamia-
ją się z produktem, jeśli czują i widzą, że po-
przez posiadane uprawnienia i decyzyjność, 
mogą kształtować końcową jego formę. Gdy 
widzą ich personalny wpływ na końcowy pro-
dukt, co tym bardziej napędza zaangażowanie 
i motywację, naturalnie przyczynia się do po-
siadania pewnego rodzaju dumy i satysfakcji 
z ukończonej pracy. 

Kolejny komponent zaangażowania – Konty-
nuacja, może być wzmacniana poprzez więzi 
społeczne, które zostały zawiązane w stałych 
zespołach Agile oraz poprzez system wspól-
nych wartości, postrzeganych przez członków 
zespołów Agile. W przypadku komponentu 
Normatywnego istnieje stosunkowo niewie-
le dowodów objaśniających znaczenie tego 
czynnika w środowiskach zespołów Agile, 
gdyż dotyczy on szerszego kontekstu. Jednak, 
jeśli spojrzymy na to z pespektywy motywa-
cji, poznanie szerszego kontekstu (skutków 
jakie produkt tworzy) oraz kontekstu społecz-
nego wytwarzanego produktu (jego pozytyw-
nych skutków dla społeczeństwa – dlaczego 
dany produkt jest potrzebny?) może w zna-

czący sposób przyczynić się do zaangażowa-
nia członka zespołu Agile.

Warto przytoczyć tu cytat z webinarium 
Marka Kawasaki, który niezmiernie mocno 
zapadł mi w pamięć: „Istnieje wartość ponad 
wartością biznesową” (wartość społeczna). 
Jeśli osoby tworzące produkt widzą jego po-
zytywny wpływ na społeczeństwo, dobro 
ogółu i otrzymują to w postaci cyklicznie po-
wtarzanej informacji zwrotnej, osoby utożsa-
miają się z produktem i tym samym bardziej 
angażują się w jego budowę.  Jest to całkowi-
cie naturalne i leży w naszej naturze.

Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna może być określona 
jako zbiór zdolności warunkujących trafne wy-
korzystywanie emocji przy rozwiązywaniu pro-
blemów, głównie społecznych. Jest to złożona 
całość zachowań, umiejętności, wierzeń i war-
tości, umożliwiających skuteczne realizowanie 
własnej wizji i misji.

Na inteligencję emocjonalną składają się na-
stępujące elementy:

Samoświadomość – możliwość monito-
rowania uczucia w czasie rzeczywistym, 
które ujawnia osobiste spostrzeżenia i war-
tości oraz pozwala na głębsze zrozumienie 
siebie;
Kontrola emocji – właściwe obchodzenie 
się z emocjami, które pozwala stać się bar-
dziej stabilnym i lepiej radzić sobie z niepo-
wodzeniami życiowymi;
Motywowanie siebie – objawianie emocji 
w celu ukończenia konkretnego zadania 
(np. motywowanie siebie oraz posiadanie 
kontroli w działaniu);
Rozpoznawanie uczuć innych – zdolność 
do identyfikacji i rozumienia uczuć innych, 
możliwość odczytu sygnałów przesyłanych 
przez innych (m. in. niewerbalnych sygna-
łów, takich jak gest czy wyraz twarzy);
Utrzymanie powiązań – zakres kompe-
tencji i skuteczności interpersonalnej i spo-
łecznej. Uważa się, że inteligencja interper-
sonalna obejmuje zdolność do organizowa-
nia grup (np. inicjowanie i koordynowanie 
działań), negocjowanie rozwiązań (np. me-
diacji), powiązań osobowych (np., empatia) 
i analizy społecznej (np. wykrycia i uzyska-
nia informacji w zakresie uczucia, motywa-
cje i obawy).

Powyższe elementy wchodzące w skład in-
teligencji emocjonalnej wydają się być zwią-
zane z elastycznością (np. umiejętność ra-
dzenia sobie ze zmieniającymi się wymaga-
niami w projekcie Agile), który jest uznawa-
ny za jeden z kluczowych czynników sukce-
su w projektach.

Five-Factor Model (FFM), tzw. 
wielka piątka

FFM opisuje cechy charakteru pod wzglę-
dem dwupoziomowej hierarchii składającej się 
z pięciu czynników, z których każdy składa się 

z sześciu aspektów. Każdy czynnik jest odkry-
wany przez badania z użyciem specjalistycz-
nego kwestionariusza osobowości:

Otwartość na doświadczenie – tendencja 
do pozytywnego wartościowania doświad-
czeń życiowych, tolerancja na nowość i cie-
kawość poznawcza;
Ekstrawersja (vs introwersja) – m. in. 
odnosi się do jakości i ilości interakcji spo-
łecznych, jak dana osoba „czerpie energię”, 
czy z wewnątrz (introwersja), czy z ze-
wnątrz (ekstrawersja);
Ugodowość (vs. antagonizm) – nastawie-
nie do innych ludzi, ich przekonań i opinii;
Sumienność (vs nieukierunkowanie) 
– stopień zorganizowania, wytrwałości 
i motywacji jednostki w działaniach zo-
rientowanych na cel;
Neurotyczność (vs stałość emocjonal-
na) – odzwierciedla przystosowanie emo-
cjonalne versus emocjonalne niezrówno-
ważenie.

Dla Scrum Mastera, akceptacja zespołu 
oraz różnorodności członków wywodząca 
się z Ugodowości oraz Sumienność pracy są 
wysoce pożądane. Umiarkowany zakres Eks-
trawersji oraz wysoki poziom stabilności są 
również pożądanymi cechami.

Luki obecne w zespołach w szczególności 
w odniesieniu do wysokiego poziomu Neu-
rotyczności oraz niskiego poziomu Ugodo-
wości muszą być aktywnie zarządzane po-
przez podjęcie aktywnych działań m. in. przez 
Scrum Mastera. Posiadanie zespołu w takim 
stanie na przestrzeni czasu będzie zagrażało 
jego stabilności oraz rzetelności jako partnera 
biznesowego, mającego problemy w dostar-
czaniu pracy na czas. Oznacza to, że zespo-
ły nie mogą być jedynie oceniane pod wzglę-
dem kompetencji technicznych, a zarządza-
nie ludźmi tylko pod względem umiejętno-
ści technicznych jest objawem niedojrzałości 
organizacyjnej, braku świadomości i wiedzy 
na temat aktywów ludzkich w organizacji. 
Wydaje się być to tak oczywiste i naturalne, 
że mogłoby wydawać się zbędne tłumacze-
nie tak fundamentalnych aspektów, jednak 
niestety często w mojej pracy konsultacyj-
nej spotykam się z sytuacją traktowania ludzi 
według zasady: zasoby kompetencji vs koszty 
pracy za godzinę, a nie jako aktywa dające 
widoczny wkład w wartość dla zespołu i or-
ganizacji.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Istotą teorii Myers-Briggs jest to, że wiele po-
zornie przypadkowych zmian w zachowaniu 
osoby jest w rzeczywistości dość uporządko-
wanych i spójnych, ze względu na podstawo-
we różnice w sposobie postrzegania i osądza-
nia przez ludzi otaczającego ich świata. Na 
podstawie badań teorii Junga (w szczególno-
ści istnienia 4 podstawowych modeli myślo-
wych i dominacji jednej z nich u każdej osoby), 
twierdzi się, że doświadczenia są interpreto-
wane na podstawie preferencji, o których de-

cydują interesy, reakcje, wartości, motywacje 
i umiejętności. MBTI opiera się na typach oso-
bowości (zamiast wymiarów) i opisuje je przy 
użyciu czterech dychotomii:

Ekstrawersja (E) / Introwersja (I)
Percepcja (S) / Intuicja (N)
Myślenie (T) / Uczucia (F)
Percepcja (P) / Osąd (J)

I choć typy osobowości nie mogą być trakto-
wane jako narzędzie do selekcji osób to jednak 
istnieje wiele badań na temat korelacji pozy-
tywnych i negatywnych między konkretnymi 
typami osobowości. Uważam, że dobry, świa-
domy swego zespołu Scrum Master powinien 
choć w stopniu podstawowym orientować się 
w typach osobowości MBTI oraz ich identyfi-
kacji.

Preferencja w Agile
Biorąc pod uwagę, że niektóre typy osobo-
wości są nieproporcjonalnie reprezentowane 
w konkretnych zawodach, ważne jest, aby za-
pytać, czy nie ma preferencji osobowości do 
pracy w środowiskach zwinnych. Zaskakująco 
niewiele było badań prowadzonych w tym ob-
szarze, a te dostępne są w dużej mierze nie-
jednoznaczne, ich wyniki są raczej niepew-
ne i wrażliwe na wielkość próby. Pojawia się 
jednak ogólne wrażenie, że ekstrawersja (zwł. 
świadomość społeczna), niska Neurotyczność 
(FFM) i umiarkowany poziom otwartości na 
doświadczenie (FFM) wskazują na preferen-
cje do pracy w środowiskach Agile. Dodatko-
wo można by się spodziewać, że Ugodowość 
na przeciwstawne opinie innych członków ze-
społu koreluje się pozytywnie z pracą zespo-
łową. A dynamika i samoorganizacja zespo-
łów wiąże się również z wglądem w samego 
siebie (np. refleksja personalna) oraz wglądem 
w pracę zespołu (refleksja zespołu). 

Rys. 1.  Model Cyklu Motywacji (Motivation Cycle Model)
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Mirosław
Dąbrowski

Praktyk, trener, architekt, doradca 
w zakresie projektowania rozwiązań IT 
(specjalizacja JEE) oraz zarządzania 
projektami i programami. Anglojęzyczny 
międzynarodowy trener i wykładowca 
z 10 letnią praktyką, przeszkolonymi ponad 
1500 osobami i spędzonymi ponad 15000 
godzinami na sali szkoleniowej. Posiada 
100+ certyfikacji z zakresu IT oraz 
zarządzania w tym certyfikacje trenerskie 
z całego zakresu produktów AXELOS. 
Oficjalny ambasador holenderskiej fundacji 
ASL BiSL Foundation. Oficjalny ambasador 
metodyki OBASHI. Autor szeregu artykułów 
nt. zarządzania projektami. Twórca 50+ 
interaktywnych map myśli nt. zarządzania 
o popularności przekraczającej ponad 1 mln 
odwiedzin: www.miroslawdabrowski.com

Postrzegając samych siebie jako czysto ra-
cjonalnie myślące osoby, w łatwy sposób 
możemy nie zgodzić się z wpływem uczuć 
i emocji, jakie towarzyszą nam podczas naszej 
codziennej pracy. Uczucia z drugiej strony są 
uzależnione od kontekstu społecznego oraz 
widocznej manifestacji nas samych jako jed-
nostek poprzez czynniki takie jak: motywa-
cja, zaangażowanie, inteligencja emocjonal-
na oraz osobowość. Jest to ważnie nie tylko 
z powodu konieczności zrozumienia samych 
siebie, ale również w celu zrozumienia innych, 
co jest kluczowym czynnikiem w przypad-
ku zdrowo funkcjonujących zespołów, między 
innymi zespołów Agile.

Czynniki takie jak: motywacja, zaangażowa-
nie czy inteligencja emocjonalna są ściśle ze 
sobą związane i są wielokrotne powtarzane 
w wielu publikacjach nt. Agile, jako cechy sa-
moorganizujących się zespołów Agile. Zespo-
łów, które motywują się i samodzielnie anga-
żują się do pracy m. in. dzięki autonomii i po-
siadaniu jasno wyznaczonego celu oraz ze-
społów, w których zaleca się pewien poziom 
różnorodności pod kątem typów osobowo-
ści, co wpływa pozytywnie na kreatywność 
i jakość procesu Agile. 

Motywacja
Umiejętności, znaczący cel oraz autonomia, 
wzbogacone czynnikami inteligencji emocjo-
nalnej, rozwojem osobistym oraz pozytyw-
nymi relacjami z innymi i samoakceptacją 
tworzą fundamenty motywacji. Motywacja 

opisuje siły odpowiedzialne za poziom, ukie-
runkowanie oraz utrzymanie zaangażowania 
w celu ukończenia konkretnego zadania. Tą 
zależność bardzo dobre opisuje Model Cyklu 
Motywacji (rys. 1.).

Zaangażowanie
Zaangażowanie można opisać w oparciu 
o model trzech komponentów:

Pragnienie (ang. desire) – forma zaangażo-
wania, która powstaje na skutek emocjo-
nalnego przywiązania do identyfikacji oraz 
organizacji swych wartości i celów;

Kontynuacja/Potrzeba (ang. need) – forma 
zaangażowania wynikająca z bilansu, 
w którym koszt opuszczenia organizacji czy 
zaprzestania danej czynności może zostać 
uznany za wysoki;

Normatywny/Zobowiązanie (and. obliga-
tion) – forma zaangażowania rodząca się 
z poczucia obowiązku wobec organizacji 
(np. formy moralne czy społeczne).

Każdy z powyższych należy traktować jako 
komponent zaangażowania (nie poziom za-
angażowania) i konkretna osoba może do-
świadczać jeden lub więcej z tych czynni-
ków w danym momencie i oczywiście są one 
zmienne w perspektywie czasu.

W kontekście zespołów Agile staje się oczywi-
ste, że stabilne, zdrowe zespoły Agile działają 
w oparciu o czytelne, jasno określone zasady 
współpracy oraz charakteryzują się dużym po-

ziomem Pragnienia i chęci ukończenia pro-
jektu czy konkretnego zdania. W szczegól-
ności istnieją pewne dowody, że pozytyw-
ne uczuciowe zaangażowanie, prowadzące 
do wyższych poziomów inicjatywy, wydajno-
ści i efektywności pracownika może wynikać 
ze zdecentralizowanych struktur organizacyj-
nych, które są podstawowym elementem fi-
lozofii Agile (polecam świetne artykuły Mariu-
sza Chrapko nt. holokracji). Ludzie utożsamia-
ją się z produktem, jeśli czują i widzą, że po-
przez posiadane uprawnienia i decyzyjność, 
mogą kształtować końcową jego formę. Gdy 
widzą ich personalny wpływ na końcowy pro-
dukt, co tym bardziej napędza zaangażowanie 
i motywację, naturalnie przyczynia się do po-
siadania pewnego rodzaju dumy i satysfakcji 
z ukończonej pracy. 

Kolejny komponent zaangażowania – Konty-
nuacja, może być wzmacniana poprzez więzi 
społeczne, które zostały zawiązane w stałych 
zespołach Agile oraz poprzez system wspól-
nych wartości, postrzeganych przez członków 
zespołów Agile. W przypadku komponentu 
Normatywnego istnieje stosunkowo niewie-
le dowodów objaśniających znaczenie tego 
czynnika w środowiskach zespołów Agile, 
gdyż dotyczy on szerszego kontekstu. Jednak, 
jeśli spojrzymy na to z pespektywy motywa-
cji, poznanie szerszego kontekstu (skutków 
jakie produkt tworzy) oraz kontekstu społecz-
nego wytwarzanego produktu (jego pozytyw-
nych skutków dla społeczeństwa – dlaczego 
dany produkt jest potrzebny?) może w zna-

czący sposób przyczynić się do zaangażowa-
nia członka zespołu Agile.

Warto przytoczyć tu cytat z webinarium 
Marka Kawasaki, który niezmiernie mocno 
zapadł mi w pamięć: „Istnieje wartość ponad 
wartością biznesową” (wartość społeczna). 
Jeśli osoby tworzące produkt widzą jego po-
zytywny wpływ na społeczeństwo, dobro 
ogółu i otrzymują to w postaci cyklicznie po-
wtarzanej informacji zwrotnej, osoby utożsa-
miają się z produktem i tym samym bardziej 
angażują się w jego budowę.  Jest to całkowi-
cie naturalne i leży w naszej naturze.

Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna może być określona 
jako zbiór zdolności warunkujących trafne wy-
korzystywanie emocji przy rozwiązywaniu pro-
blemów, głównie społecznych. Jest to złożona 
całość zachowań, umiejętności, wierzeń i war-
tości, umożliwiających skuteczne realizowanie 
własnej wizji i misji.

Na inteligencję emocjonalną składają się na-
stępujące elementy:

Samoświadomość – możliwość monito-
rowania uczucia w czasie rzeczywistym, 
które ujawnia osobiste spostrzeżenia i war-
tości oraz pozwala na głębsze zrozumienie 
siebie;
Kontrola emocji – właściwe obchodzenie 
się z emocjami, które pozwala stać się bar-
dziej stabilnym i lepiej radzić sobie z niepo-
wodzeniami życiowymi;
Motywowanie siebie – objawianie emocji 
w celu ukończenia konkretnego zadania 
(np. motywowanie siebie oraz posiadanie 
kontroli w działaniu);
Rozpoznawanie uczuć innych – zdolność 
do identyfikacji i rozumienia uczuć innych, 
możliwość odczytu sygnałów przesyłanych 
przez innych (m. in. niewerbalnych sygna-
łów, takich jak gest czy wyraz twarzy);
Utrzymanie powiązań – zakres kompe-
tencji i skuteczności interpersonalnej i spo-
łecznej. Uważa się, że inteligencja interper-
sonalna obejmuje zdolność do organizowa-
nia grup (np. inicjowanie i koordynowanie 
działań), negocjowanie rozwiązań (np. me-
diacji), powiązań osobowych (np., empatia) 
i analizy społecznej (np. wykrycia i uzyska-
nia informacji w zakresie uczucia, motywa-
cje i obawy).

Powyższe elementy wchodzące w skład in-
teligencji emocjonalnej wydają się być zwią-
zane z elastycznością (np. umiejętność ra-
dzenia sobie ze zmieniającymi się wymaga-
niami w projekcie Agile), który jest uznawa-
ny za jeden z kluczowych czynników sukce-
su w projektach.

Five-Factor Model (FFM), tzw. 
wielka piątka

FFM opisuje cechy charakteru pod wzglę-
dem dwupoziomowej hierarchii składającej się 
z pięciu czynników, z których każdy składa się 

z sześciu aspektów. Każdy czynnik jest odkry-
wany przez badania z użyciem specjalistycz-
nego kwestionariusza osobowości:

Otwartość na doświadczenie – tendencja 
do pozytywnego wartościowania doświad-
czeń życiowych, tolerancja na nowość i cie-
kawość poznawcza;
Ekstrawersja (vs introwersja) – m. in. 
odnosi się do jakości i ilości interakcji spo-
łecznych, jak dana osoba „czerpie energię”, 
czy z wewnątrz (introwersja), czy z ze-
wnątrz (ekstrawersja);
Ugodowość (vs. antagonizm) – nastawie-
nie do innych ludzi, ich przekonań i opinii;
Sumienność (vs nieukierunkowanie) 
– stopień zorganizowania, wytrwałości 
i motywacji jednostki w działaniach zo-
rientowanych na cel;
Neurotyczność (vs stałość emocjonal-
na) – odzwierciedla przystosowanie emo-
cjonalne versus emocjonalne niezrówno-
ważenie.

Dla Scrum Mastera, akceptacja zespołu 
oraz różnorodności członków wywodząca 
się z Ugodowości oraz Sumienność pracy są 
wysoce pożądane. Umiarkowany zakres Eks-
trawersji oraz wysoki poziom stabilności są 
również pożądanymi cechami.

Luki obecne w zespołach w szczególności 
w odniesieniu do wysokiego poziomu Neu-
rotyczności oraz niskiego poziomu Ugodo-
wości muszą być aktywnie zarządzane po-
przez podjęcie aktywnych działań m. in. przez 
Scrum Mastera. Posiadanie zespołu w takim 
stanie na przestrzeni czasu będzie zagrażało 
jego stabilności oraz rzetelności jako partnera 
biznesowego, mającego problemy w dostar-
czaniu pracy na czas. Oznacza to, że zespo-
ły nie mogą być jedynie oceniane pod wzglę-
dem kompetencji technicznych, a zarządza-
nie ludźmi tylko pod względem umiejętno-
ści technicznych jest objawem niedojrzałości 
organizacyjnej, braku świadomości i wiedzy 
na temat aktywów ludzkich w organizacji. 
Wydaje się być to tak oczywiste i naturalne, 
że mogłoby wydawać się zbędne tłumacze-
nie tak fundamentalnych aspektów, jednak 
niestety często w mojej pracy konsultacyj-
nej spotykam się z sytuacją traktowania ludzi 
według zasady: zasoby kompetencji vs koszty 
pracy za godzinę, a nie jako aktywa dające 
widoczny wkład w wartość dla zespołu i or-
ganizacji.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Istotą teorii Myers-Briggs jest to, że wiele po-
zornie przypadkowych zmian w zachowaniu 
osoby jest w rzeczywistości dość uporządko-
wanych i spójnych, ze względu na podstawo-
we różnice w sposobie postrzegania i osądza-
nia przez ludzi otaczającego ich świata. Na 
podstawie badań teorii Junga (w szczególno-
ści istnienia 4 podstawowych modeli myślo-
wych i dominacji jednej z nich u każdej osoby), 
twierdzi się, że doświadczenia są interpreto-
wane na podstawie preferencji, o których de-

cydują interesy, reakcje, wartości, motywacje 
i umiejętności. MBTI opiera się na typach oso-
bowości (zamiast wymiarów) i opisuje je przy 
użyciu czterech dychotomii:

Ekstrawersja (E) / Introwersja (I)
Percepcja (S) / Intuicja (N)
Myślenie (T) / Uczucia (F)
Percepcja (P) / Osąd (J)

I choć typy osobowości nie mogą być trakto-
wane jako narzędzie do selekcji osób to jednak 
istnieje wiele badań na temat korelacji pozy-
tywnych i negatywnych między konkretnymi 
typami osobowości. Uważam, że dobry, świa-
domy swego zespołu Scrum Master powinien 
choć w stopniu podstawowym orientować się 
w typach osobowości MBTI oraz ich identyfi-
kacji.

Preferencja w Agile
Biorąc pod uwagę, że niektóre typy osobo-
wości są nieproporcjonalnie reprezentowane 
w konkretnych zawodach, ważne jest, aby za-
pytać, czy nie ma preferencji osobowości do 
pracy w środowiskach zwinnych. Zaskakująco 
niewiele było badań prowadzonych w tym ob-
szarze, a te dostępne są w dużej mierze nie-
jednoznaczne, ich wyniki są raczej niepew-
ne i wrażliwe na wielkość próby. Pojawia się 
jednak ogólne wrażenie, że ekstrawersja (zwł. 
świadomość społeczna), niska Neurotyczność 
(FFM) i umiarkowany poziom otwartości na 
doświadczenie (FFM) wskazują na preferen-
cje do pracy w środowiskach Agile. Dodatko-
wo można by się spodziewać, że Ugodowość 
na przeciwstawne opinie innych członków ze-
społu koreluje się pozytywnie z pracą zespo-
łową. A dynamika i samoorganizacja zespo-
łów wiąże się również z wglądem w samego 
siebie (np. refleksja personalna) oraz wglądem 
w pracę zespołu (refleksja zespołu). 
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Czy certyfikat wystarczy…?
Marta Pogorzelska-Nędzi
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Zdobywanie kolejnych 
certyfikatów przez osoby 
pracujące w środowisku 
projektowym jest 
niewątpliwie cenne dla 
samego pracownika, 
jak i jego pracodawcy. 
Warto jednak pamiętać 
o umiejętnościach miękkich, 
które są kluczowe dla 
powodzenia projektów 
i osiągnięcia sukcesu 
w karierze zawodowej.

Szkolenia zakończone uzyskaniem certyfika-
tów umożliwiają wprowadzenie w organiza-
cji m.in. wspólnego, zrozumiałego języka i po-
zwalają na oszczędność czasu i wysiłków, co 
przekłada się na bezpośrednie korzyści dla or-
ganizacji. Po szkoleniach i zdobyciu wiedzy, 

potwierdzonej certyfikatem – efektem jest 
również zwiększenie świadomości pracow-
ników na temat ich ról i zakresów odpowie-
dzialności w czasie trwania projektu.

Według danych dostępnych na portalu 
pmblog.pl, wynika, że:

liczba egzaminów PRINCE2® na świecie 
przekroczyła już 1 mln (dane z 2012 r.);

jeśli chodzi o PMI, to certyfikat PMP ma 
ponad 636 tys. osób, a 26,5 tys. posiada 
certyfikat CAPM® (koniec 2014 r.);

do tej pory w swoim systemie IPMA certy-
fikowała 194 tys. osób. (2014 r.).

Jednak rozwój profesjonalny, to nie tylko zdo-
bywanie wiedzy i „kolekcjonowanie” certyfi-
katów. Nie mniej istotne są również: umiejęt-
ność praktycznego zastosowania danej me-
todyki w projekcie, odpowiednie zarządzanie 
zespołem, czasem, stresem oraz odpowied-
nia komunikacja czy budowanie autorytetu – 
wszystkie te elementy są równie ważne. 

Po co umiejętności miękkie?
Nie jest tajemnicą, że często pracę można 
dostać nie tylko dzięki doświadczeniu i dyplo-
mom, lecz także ze względu na  wysokoro-
zwinięte zdolności społeczne. Z tego samego 
powodu można ją jeszcze łatwiej stracić – bo 
jeśli zdolności społeczne u nas kuleją, to prę-
dzej czy później poniesiemy porażkę.  Wysokie 
kompetencje społeczne są wymagane zwłasz-
cza od Kierowników Projektów, którzy więk-
szość czasu spędzają w interakcjach z zespo-
łem projektowym, ze współpracownikami, 
przełożonymi i klientami. 

Znacznie łatwiej jest 
przeszkolić ludzi 
w zakresie ekonomii, 
matematyki, geografii czy 
socjologii niż nauczyć ich 
praktycznej sprawności 
społecznej.
dr. hab Piotr Płoszajski, prof. SGH

Zwiększ swoją atrakcy jność
Rynek pracy jest dynamiczny, coraz to poja-
wiają się nowi profesjonaliści, a pracodaw-

cy oczekują kolejnych certyfikatów. Konku-
rencja jest duża, więc aby nie dać się wyprze-
dzić i chcąc się odróżnić od innych (mających 
często podobne dyplomy do naszych) – warto  
popracować nad rozwojem profesjonalnym 
w zakresie umiejętności miękkich. W dzisiej-
szych czasach sukces i przetrwanie w bizne-
sie zależy od tego, czy firma umie nawiązać 
dobre relacje z pracownikami oraz partnerami 
biznesowymi. Właśnie dlatego, kompetencje 
miękkie są u pracowników mile widziane. 

Umiejętność 
postępowania z ludźmi 
jest takim samym 
towarem handlowym 
jak cukier czy kawa. 
I zapłacę za tę 
umiejętność więcej niż 
za jakąkolwiek inną pod 
słońcem.
John D. Rockefeller

Wybierz odpowiedni sposób 
rozwoju umiejętności miękkich

Istnieją różne sposoby rozwoju kompetencji 
miękkich, jednak wszystkie wymagać będą od 
nas pracy, treningu, jednym słowem – wysił-
ku. Jest wiele metod, które mogą być pomoc-
ne, a każda z nich ma swoje wady i zalety, jest 
jednak w czym wybierać. Warto skorzystać 
z pomocy specjalistycznych rozwiązań, lub 
osób profesjonalnie się zajmujących pomocą 
w danym obszarze, dlatego przyjrzyjmy się 
tym ostatnio najbardziej popularnym.

Poznaj swoje mocne i słabe 
strony

W rozwoju zawodowym istotne jest poznanie 
swoich mocnych i słabych stron. Narzędziem 
w tym pomocnym mogą być różnego rodza-
ju testy osobowościowe, dostarczające infor-
macji na temat profesjonalnych kompetencji 
danej osoby i przewidujące jej przyszłe zacho-
wania w danym obszarze. Wskazują też, nad 
czym warto popracować, na co warto zwró-
cić uwagę i który obszar działa bez zastrzeżeń. 
Testy osobowościowe są polecane zwłaszcza 
Kierownikom Projektów, gdyż dostarczają re-
alistycznej perspektywy na temat osobowo-
ści danej jednostki i przewidują jej przyszłe za-
chowanie, jak i opisują szeroki zakres aspek-
tów osobowości. 

Pomocny coach
Można także skonsultować dany obszar wy-
magający wsparcia z kimś bardziej doświad-
czonym, pomocnym np. z mentorem, trene-
rem, facylitatorem czy coachem. Taka osoba, 
żeby nie przynieść więcej szkody niż pożyt-
ku, powinna być nie tylko wysokiej klasy spe-
cjalistą, lecz mieć także specjalistyczne wy-
kształcenie. Niezbędne będą również umie-
jętności interpersonalne takiego pomocnika, 
aby w przystępny i zrozumiały sposób umiał 
podzielić się swoją wiedzą czy nas wesprzeć.

Coaching pozwala na rozwój kompetencji pod 
okiem doświadczonego coacha. W odróżnie-
niu od szkoleń, coaching opiera się na ana-
lizie realnych sytuacji z życia, a nie na przy-
kładowych scenariuszach. Zmusza do reflek-
sji nad swoim zachowaniem i pomaga wycią-
gnąć niezbędne wnioski. Coach wierzy, że jego 
klient może osiągnąć założone cele i aktywnie 
go w tych dążeniach wspiera. Staje się jakby 
opiekunem w realizacji uzgodnionych działań. 
Może pomóc w takich obszarach jak: radzenie 
sobie z emocjami trudnych sytuacjach, rozwój 
osobisty, zarządzanie zespołem czy czasem.

Same korzyści – dla biznesu i dla 
Ciebie

Niestety nadal wiele osób sceptycznie odnosi 
się do koncepcji doskonalenia umiejętno-
ści miękkich i ich rozwijania. To niezrozumia-
łe, gdyż można je przecież wykorzystywać na 
wielu ścieżkach kariery. Nie tracą one na waż-
ności, nie dezaktualizują się – w odróżnieniu 
od kompetencji twardych, które mogą zmie-
niać się ze względu np. na nową metodolo-
gię czy technologię. Rozwijając takie kompe-
tencje zyskuje się także w życiu prywatnym: 

usprawniona zostaje komunikacja, umiejęt-
ność łagodzenia i rozwiązywania problemów, 
rozwija się umiejętność twórczego myślenia. 
Co jest przydatne nie tylko w pracy, ale rów-
nież w pozostałych obszarach życia.

Organizacje przyszłości 
będą zdominowane 
przez miękkie 
umiejętności.
John Berridge

Podsumowanie 
Rozwijanie kompetencji, zarówno twardych, 
jak i miękkich – powinno iść w parze. Dbając 
o doskonalenie w obu obszarach, można być 
lepiej przygotowanym na różne wyzwania 
i możliwości, które pojawią się na ścieżce ka-
riery zawodowej.

STREFA WIEDZY
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Absolwentka Dziennikarstwa oraz 
Socjologii UW, a także podyplomowych 
studiów z zakresu Zarządzania Nowoczesną 
Firmą w Polish Open University. 
Publikowała artykuły w czasopismach 
takich wydawnictw, jak BAUER i INFOR. 
Była redaktorem merytorycznym w Murator 
SA, gdzie realizowała projekty wydawnicze. 
Od 2010 r. jest Wiceprezesem skills® 
sp. z o.o. – firmy, która zajmuje się 
profesjonalnym rozwojem Kierowników 
Projektów.

15STREFA PMI, NR 8, MARZEC 2015, WWW.PMI.ORG.PL

Zdobywanie kolejnych 
certyfikatów przez osoby 
pracujące w środowisku 
projektowym jest 
niewątpliwie cenne dla 
samego pracownika, 
jak i jego pracodawcy. 
Warto jednak pamiętać 
o umiejętnościach miękkich, 
które są kluczowe dla 
powodzenia projektów 
i osiągnięcia sukcesu 
w karierze zawodowej.

Szkolenia zakończone uzyskaniem certyfika-
tów umożliwiają wprowadzenie w organiza-
cji m.in. wspólnego, zrozumiałego języka i po-
zwalają na oszczędność czasu i wysiłków, co 
przekłada się na bezpośrednie korzyści dla or-
ganizacji. Po szkoleniach i zdobyciu wiedzy, 

potwierdzonej certyfikatem – efektem jest 
również zwiększenie świadomości pracow-
ników na temat ich ról i zakresów odpowie-
dzialności w czasie trwania projektu.

Według danych dostępnych na portalu 
pmblog.pl, wynika, że:

liczba egzaminów PRINCE2® na świecie 
przekroczyła już 1 mln (dane z 2012 r.);

jeśli chodzi o PMI, to certyfikat PMP ma 
ponad 636 tys. osób, a 26,5 tys. posiada 
certyfikat CAPM® (koniec 2014 r.);

do tej pory w swoim systemie IPMA certy-
fikowała 194 tys. osób. (2014 r.).

Jednak rozwój profesjonalny, to nie tylko zdo-
bywanie wiedzy i „kolekcjonowanie” certyfi-
katów. Nie mniej istotne są również: umiejęt-
ność praktycznego zastosowania danej me-
todyki w projekcie, odpowiednie zarządzanie 
zespołem, czasem, stresem oraz odpowied-
nia komunikacja czy budowanie autorytetu – 
wszystkie te elementy są równie ważne. 

Po co umiejętności miękkie?
Nie jest tajemnicą, że często pracę można 
dostać nie tylko dzięki doświadczeniu i dyplo-
mom, lecz także ze względu na  wysokoro-
zwinięte zdolności społeczne. Z tego samego 
powodu można ją jeszcze łatwiej stracić – bo 
jeśli zdolności społeczne u nas kuleją, to prę-
dzej czy później poniesiemy porażkę.  Wysokie 
kompetencje społeczne są wymagane zwłasz-
cza od Kierowników Projektów, którzy więk-
szość czasu spędzają w interakcjach z zespo-
łem projektowym, ze współpracownikami, 
przełożonymi i klientami. 

Znacznie łatwiej jest 
przeszkolić ludzi 
w zakresie ekonomii, 
matematyki, geografii czy 
socjologii niż nauczyć ich 
praktycznej sprawności 
społecznej.
dr. hab Piotr Płoszajski, prof. SGH

Zwiększ swoją atrakcy jność
Rynek pracy jest dynamiczny, coraz to poja-
wiają się nowi profesjonaliści, a pracodaw-

cy oczekują kolejnych certyfikatów. Konku-
rencja jest duża, więc aby nie dać się wyprze-
dzić i chcąc się odróżnić od innych (mających 
często podobne dyplomy do naszych) – warto  
popracować nad rozwojem profesjonalnym 
w zakresie umiejętności miękkich. W dzisiej-
szych czasach sukces i przetrwanie w bizne-
sie zależy od tego, czy firma umie nawiązać 
dobre relacje z pracownikami oraz partnerami 
biznesowymi. Właśnie dlatego, kompetencje 
miękkie są u pracowników mile widziane. 

Umiejętność 
postępowania z ludźmi 
jest takim samym 
towarem handlowym 
jak cukier czy kawa. 
I zapłacę za tę 
umiejętność więcej niż 
za jakąkolwiek inną pod 
słońcem.
John D. Rockefeller

Wybierz odpowiedni sposób 
rozwoju umiejętności miękkich

Istnieją różne sposoby rozwoju kompetencji 
miękkich, jednak wszystkie wymagać będą od 
nas pracy, treningu, jednym słowem – wysił-
ku. Jest wiele metod, które mogą być pomoc-
ne, a każda z nich ma swoje wady i zalety, jest 
jednak w czym wybierać. Warto skorzystać 
z pomocy specjalistycznych rozwiązań, lub 
osób profesjonalnie się zajmujących pomocą 
w danym obszarze, dlatego przyjrzyjmy się 
tym ostatnio najbardziej popularnym.

Poznaj swoje mocne i słabe 
strony

W rozwoju zawodowym istotne jest poznanie 
swoich mocnych i słabych stron. Narzędziem 
w tym pomocnym mogą być różnego rodza-
ju testy osobowościowe, dostarczające infor-
macji na temat profesjonalnych kompetencji 
danej osoby i przewidujące jej przyszłe zacho-
wania w danym obszarze. Wskazują też, nad 
czym warto popracować, na co warto zwró-
cić uwagę i który obszar działa bez zastrzeżeń. 
Testy osobowościowe są polecane zwłaszcza 
Kierownikom Projektów, gdyż dostarczają re-
alistycznej perspektywy na temat osobowo-
ści danej jednostki i przewidują jej przyszłe za-
chowanie, jak i opisują szeroki zakres aspek-
tów osobowości. 

Pomocny coach
Można także skonsultować dany obszar wy-
magający wsparcia z kimś bardziej doświad-
czonym, pomocnym np. z mentorem, trene-
rem, facylitatorem czy coachem. Taka osoba, 
żeby nie przynieść więcej szkody niż pożyt-
ku, powinna być nie tylko wysokiej klasy spe-
cjalistą, lecz mieć także specjalistyczne wy-
kształcenie. Niezbędne będą również umie-
jętności interpersonalne takiego pomocnika, 
aby w przystępny i zrozumiały sposób umiał 
podzielić się swoją wiedzą czy nas wesprzeć.

Coaching pozwala na rozwój kompetencji pod 
okiem doświadczonego coacha. W odróżnie-
niu od szkoleń, coaching opiera się na ana-
lizie realnych sytuacji z życia, a nie na przy-
kładowych scenariuszach. Zmusza do reflek-
sji nad swoim zachowaniem i pomaga wycią-
gnąć niezbędne wnioski. Coach wierzy, że jego 
klient może osiągnąć założone cele i aktywnie 
go w tych dążeniach wspiera. Staje się jakby 
opiekunem w realizacji uzgodnionych działań. 
Może pomóc w takich obszarach jak: radzenie 
sobie z emocjami trudnych sytuacjach, rozwój 
osobisty, zarządzanie zespołem czy czasem.

Same korzyści – dla biznesu i dla 
Ciebie

Niestety nadal wiele osób sceptycznie odnosi 
się do koncepcji doskonalenia umiejętno-
ści miękkich i ich rozwijania. To niezrozumia-
łe, gdyż można je przecież wykorzystywać na 
wielu ścieżkach kariery. Nie tracą one na waż-
ności, nie dezaktualizują się – w odróżnieniu 
od kompetencji twardych, które mogą zmie-
niać się ze względu np. na nową metodolo-
gię czy technologię. Rozwijając takie kompe-
tencje zyskuje się także w życiu prywatnym: 

usprawniona zostaje komunikacja, umiejęt-
ność łagodzenia i rozwiązywania problemów, 
rozwija się umiejętność twórczego myślenia. 
Co jest przydatne nie tylko w pracy, ale rów-
nież w pozostałych obszarach życia.

Organizacje przyszłości 
będą zdominowane 
przez miękkie 
umiejętności.
John Berridge

Podsumowanie 
Rozwijanie kompetencji, zarówno twardych, 
jak i miękkich – powinno iść w parze. Dbając 
o doskonalenie w obu obszarach, można być 
lepiej przygotowanym na różne wyzwania 
i możliwości, które pojawią się na ścieżce ka-
riery zawodowej.
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tion of all these disciplines in the megaproject 
if we want to build a sustainable and lasting 
megaproject for the future.

The interview was conducted by Szymon 
Pawłowski during 9th International PMI Poland 
Chapter Congress, November 24th-25th, 2014 
in Warsaw.
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Megaprojects should focus on
sustainability
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You played a very important role in 
managing of Boston’s Big Dig megaproject. 
Could you describe this project for Polish 
people interested in project management?

The Big Dig was the largest project in the 
United States, it was 15 billion dollars upon 
completion, although originally estimat-
ed at 2.5 billion. And the primary reason for 
the growth was the fact that design devel-
opment had not evolved until later on in the 
project. The Big Dig was a concept that was 
originated by 2 designers in the Massachu-
setts State Transportation Authority who 
had a vision about the future of Boston. In 
the 1950s when the interstate system was 
being funded in Massachusetts by the feder-
al government they were funding 90 percent 

of our state highway projects. Unfortunate-
ly, when the interstate reached Boston it 
went above ground, because we did not have 
the technology in the 1950s to put highways 
underground through an inner city. 

So consequently, from the 1950s till the mid-
1980s we had this viaduct cutting this city 
in two, and it did not provide any access to 
the waterfront. It was called the ugly green 
monster and it was constantly congested on 
a daily basis for tra�c moved very slowly, 
sometimes taking up two hours to get through 
the city. In the 1980s when this vision was re-
alized, the idea of putting the viaduct under-
ground, there were many meetings that were 
held with the stakeholders to discuss how the 
city would change. And it took a long time to 

get the funding. So it was from about 1975 
until about the late 1980s before the first 
funding was committed through the feder-
al government. At that point the federal gov-
ernment was still funding some highway pro-
jects at 80 or 90 percent. But it was not clear 
at that point how much they would fund this 
project. So the project visionaries worked on 
their plan, including an extensive environmen-
tal study, and around 1988 the initial funding 
was approved. 

The construction actually did not begin on 
the project until about 1992. So it was almost 
twenty years in the planning from the con-
cept to the actual beginning of construction. 
When construction began there was concern 
about the impact on the city, so the busi-
ness community became very active and ac-
tually became a strong supporter and ally of 
the project.  Without the support of the small 
business community, I am not sure if the pro-
ject would have ever been realized. So be-
tween the support of the residents of the city 
and the business community, our own legis-
lature and the federal government the project 
began. 

The BIG DIG was very complex also in 
terms of technology. What were the main 
technological challenges you faced?

The project was a first of its kind because we 
had never built the project through an inner 
city in Boston. Highway projects were always 
well removed from cities. And the fact that 
Boston was a city built o� of the colonial 
shoreline on filled land and not consolidated 
soil made it technologically very complex. The 
tides moved in an out of the city and conse-
quently, when we were excavating it impact-
ed the movement of the buildings. This was 
also a project that was very new in terms of 
the various technologies that we used. Never 
before had ground freezing been used on such 
an extensive basis, nor have we used slurry 
wall construction to such an extent. In addi-
tion we were building in very congested areas 
within feet of very large buildings including 
Gillette World headquarters and The Feder-
al Reserve. The concern was that if business 
was disrupted, either The Federal Reserve or 
Gillette World headquarters or the United 
States Post O�ce or AMTRAK, our major train 
which runs from Boston all the way to Wash-
ington DC, the damages could be very severe. 
So we had to work with insurance compa-
nies and reinsurers in London, particularly 
Lloyds of London, who assisted us in devel-
oping a program which became known as the 
world’s largest wrap-up insurance program. 
It originally was to be a one billion dollars in-
surance program, but due to good planning 
and a program that returned premiums based 
on a low-loss ratio, the ultimate insurance 
program was reduced to about 600 million 
dollars. Lloyds of London in about 2002 de-
clared it the most successful insurance pro-
gram they had ever been involved with. The 
reason for that was that safety was always 
the first priority of the project. Safety and risk 
management really led the project and that 
meant every single incident had to be report-
ed and studied for its root cause. When the 
root cause of the accident was determined, 
we would then adapt processes and proce-
dures. 

So, as we can see, the BIG DIG was a 
multidimensional project and it surely 
involved many parties. Could you tell 
us how the BIG DIG was organized and 
managed?

The BIG DIG was a public-private endeavor, 
although it was 100 percent publicly funded, 
the program manager was the joint venture 
consisting of Bechtel/Parsons Brinckerho�. 
The construction was led by Bechtel – San 
Francisco Corporation, and the engineer-
ing was led by Parsons Brinckerho�, actual-
ly a Massachusetts design firm. Both of these 
firm were giants in their fields. Bechtel having 
worked on Hoover Dam and the Hong Kong 

airport and numerous other large projects, 
and Parsons Brinckerho� having worked on 
the New York Electric Subway System, were 
both very prominent in their fields. Howev-
er they also acknowledged the challenges of 
this project, things that they have never done 
before. The project success rate in terms of 
safety and health was quite extraordinary, 
except for the very sad death of a pedestrian 
at the very end of the project. This was due in 
part, in accordance with The National Trans-
portation Safety Board report, due to a lack 
of knowledge in the industry about epoxy 
when it is being used on tunnel roofs. The 
overall safety record of the project however 
was extremely well regarded and recognized 
by many awards, both within and outside of 
the insurance industry. There were also many 
construction recognitions, particularly for 
the complex new bridge that was built which 
was a state of the art, cable stay, asymmetri-
cal, concrete-and-steel bridge. The commu-
nity was very involved in the project through-
out its long life. We had stakeholder com-
mittees that represented the project that re-
ported to us and shared information with us.  

Let’s stop for the moment on project’s 
stakeholders, their concerns and the 
way you managed their expectations and 
engaged them.

To manage our stakeholders on the BIG DIG 
we spent a lot of time identifying our stake-
holders, understanding what their needs 
were, what their concerns were and devel-
oping stakeholder groups that would hold 
weekly meetings in the communities, with 
the businesses and then they would report 
back to us their concerns. We would appoint 
representatives for each of our stakeholder 
groups. We had a stakeholder environmen-
tal group; we had a stakeholder community 
group for the residents that was called the 
North End Pilot Project, because most of the 
residents lived in the North End. And then 
we had a business community group and 
their concerns were primarily about access 
to businesses, the ability to keep businesses 
going during the very key years of construc-
tion. Tra�c was also a major concern, so we 
partnered with both our Boston police, our 
state police and our local fire departments. 
They assisted us in containing the tra�c in 
addressing local concerns of the citizens, so 
that everybody could go about their business 
despite this major project taking place within 
feet of their buildings and within feet of their 
residences. Without this constant commu-
nication I believe the project would never 
have continued. But it was so important to 
have the stakeholders as our friends and our 

allies and as participants in the project. We 
also in about 2000 established regular meet-
ings that were open to the public on the fi-
nancial condition of the project. This includ-
ed presentation of budgets.  Every month we 
presented a Project Management Month-
ly which included where we were in the pro-
ject in terms of our financing and in terms 
of our cost and schedule. And it also includ-
ed the look at the future, the forecast of the 
project through completion. We would pre-
sent our critical exposures - areas where we 
felt costs were rising and explained why - we 
talked about risks and our risk management 
program and they had an opportunity to ask 
questions. For the first year or so of these 
open meetings the room was always filled, 
sometimes with press, sometimes with local 
citizens, sometimes with the visitors to the 
project. After that year we noticed the meet-
ings got smaller and smaller, and the reason 
for that was they felt that the project was 
very transparent and that they were getting 
the information they needed, we were post-
ing it online. And it was a very important part 
of the project to have an open, transpar-
ent, sharing process, so we could learn from 
our stakeholders and our stakeholders could 
learn from us. 

So, now we know more about probably 
the biggest project you took part in. Now 
I would like to switch into more general, 
theoretical subjects. So, what is so special 
in megaprojects that make us distinguish 
them from projects, ordinary project 
management? 

Yes, that’s an excellent question. Project 
management has been around for a long time, 
PMI has been establishing standards since 
the 1970s. But program management is still 
in the very early days. PMI and other project 
management organizations have standards 
for programs, but they are not very well un-
derstood. The program management standard 
rather than being described in terms of pro-
cesses and procedures is described in terms of 
domains. Programs are much larger of course 
than an individual project, they can encom-
pass multiple projects. You never want a pro-
gram unless you can prove to your sponsors 
that the program will add value. So if you have 
more than one project and you think, cen-
tralizing your management and having uni-
form standards for all your project and uni-
form processes and procedures is beneficial, 
then you should establish a program. Almost 
every megaproject I have been involved with, 
whether at home, whether in the United 
States or around the world, has had a program 
manager as well as multiple project managers. 

On the BIG DIG, our program manager was our 
joint venture and it was managed primarily by 
Bechtel. Bechtel Corporation was very experi-
enced in program management so it meant we 
needed to focus on what I call mini-programs, 
integrated, centralized programs. These mini-
programs included stakeholder management 
and engagement, governance, alignment of 
the program with the sponsor’s intent and, 
most important, it included a very detailed 
cost-benefit analysis. And that is what distin-
guishes programs because programs focus on 
sustainability – the ability to deliver the bene-
fits promised but also to seek out new oppor-
tunities as the program progresses. So, for ex-
ample at the BIG DIG, new opportunities in-
cluded conservation – developing a home for 
the shellfish population in New England to 
protect them. It included building an island 
in the middle of Boston harbor, where people 
can spend time enjoying nature and wildlife. 
Much of the dirt that was excavated form the 
BIG DIG ultimately was taken and deposit-
ed in this island. So we had to be very innova-
tive and creative in finding ways to benefit the 
local community. And that included training 
local labour, supporting minority and women 
owned businesses, and building institutions, 
building better government agencies based on 
the knowledge we were gathering from this 
mammoth project. 

Do you think that the knowledge that 
we have now as well as standards such 
as the PMBOK Guide and the Standard 
for Program Management are enough for 
managing megaprojects or should we try 
to build new domains of knowledge for 
megaprojects and develop some standards 
for managing them or is it maybe too early 
for this?  What is your opinion about the 
state of the knowledge about megaproject 
management?

I am often asked about the di�erence be-
tween projects and megaprojects and when 
I explain the standards for program and pro-
ject management people begin to understand 
there is a di�erence. But in terms of megapro-
jects they are all unique and they have to be 
studied in context. So what applies to one 
megaproject may not apply to another. The 
standards we have for project management, 
program management and portfolio manage-
ment are all used on megaprojects. So we 
draw upon di�erent standards and di�erent 
methodologies, we even incorporate elements 
of improvisation and elements of agile project 
management, because much of what you do 
in a megaproject is iterative. You’re developing 
your project as it moves along, and the reason 
for that is you are constantly identifying new 

stakeholders and these stakeholders have dif-
ferent expectations. So as you develop new 
stakeholders as your program progresses, you 
have to be adaptive to their needs.  Your ques-
tion is very good about whether megapro-
jects need their own standards. I think we do 
need a better understanding of how megapro-
jects are structured and governed. And I think 
for those two areas, we certainly need new 
knowledge areas for megaprojects.  Based on 
the new knowledge areas, we do need to de-
velop standards that are more applicable to 
the changing needs, as we progress through 
the phases of a large scale program. 

Do you plan to build a framework for 
managing megaprojects?  

I am working on it, I have talked to PMI about 
it, and they are very interested. They are en-
gaged now in learning about megaprojects 
also. And I expect in a couple of years we 
will have a clearer understanding on what 
is needed. And I think we need to keep the 
conversation going and engage those project 
managers and program managers that work 
on megaprojects and identify their needs. 
For example, one unique aspect of megapro-
jects that is not talked about so much in pro-
ject or even program management is the fact 
that you have multiple governance struc-
tures. So much of the work on megaprojects 
and much of the governance is bottom up, 
because that’s where your experts are. And 
it is very di�cult to have a top-down ap-
proach on megaprojects, because those at 
the top don’t often have the experience to 
know what should be implemented. So the 
decision-making and authority is often del-

egated downward and horizontally. So you 
could have as many as two or three boards 
of directors involved in the megaproject. For 
example, on the BIG DIG we had a joint-
venture board of control, and at the spon-
sor level we had oversight by the federal 
government and a board of directors for the 
state government. So that’s three govern-
ing boards. And then for the program itself, 
the program management of the engineering 
and construction we had a fourth – a Pro-
gram Management O�ce.  It did not have 
a formal board but it was run like a PMO.  So 
when you have multiple governing structures 
and then you have all of your standards, your 
processes and your procedures and your con-
trols that’s another part of the architecture. 
So they are very complex structures, they 
are all di�erent and I think it is hard to find 
one governing structure that would work for 
all megaprojects. So a more adaptive, flexi-
ble approach to megaprojects and an under-
standing of their complexities in terms of the 
people, the processes, the project method-
ologies and the integration that you need to 
develop more successful programs. This is 
not talked about too much in the literature. 

And how does it look in terms of 
competencies of people? What special 
competencies should managers have 
that are managing megaprojects? Are the 
competencies described in PMBOK and 
The Standard for Program Management 
enough?  What skills are needed to 
manage megaprojects?

That’s a good question. Project managers are 
trained to manage results. And they’re trained 

to understand the tools and techniques nec-
essary to monitor these results. Whereas pro-
gram managers I would classify more as trans-
formative, or as change agents and they need 
very di�erent skills. If you would contrast 
managers and leaders I would say leadership 
is needed for programs whereas managers are 
needed for projects. And characteristics of 
leaders to manage large scale megaprojects 
would include an ability to manage change, 
an ability to manage transformation. In other 
words, understanding how one creates oppor-
tunities from megaprojects, not just adapt-
ing what you are handed, but looking for op-
portunities that will arise throughout the life 
of your megaproject and understanding how 
to use these opportunities for the betterment 
of the megaproject and the communities 
and sponsors that are involved in megapro-
jects. You also have to be a motivator, you 
have to understand the importance of incen-
tives and recognition. You have to be able to 
work in a political environment, since many of 
these megaprojects are very public, so I think 
good political skills and understanding how 
to manage changing political environments 
and governmental environments is a very key 
aspect. 

You have said during your session at the 
PMI PC Congress that for megaprojects 
sustainability is much more important than 
the Iron Triangle of project management 
– scope, time, and budget. Why is 
sustainability so important and what 
about the Iron Triangle – should managers 
of megaprojects forget about the Iron 
Triangle?

That’s a good question. Program managers 
have to be very reliant on their project man-
agers. Their project managers should be fo-
cused on the Iron Triangle. The program man-
ager really does not have the time to get into 
the nuts and bolts of schedule management 
or the day-to-day operations in the projects. 
They have to look at the big picture. And in 
the end what’s important is what have you 
delivered, and is what you have delivered sus-
tainable. In other words, megaprojects take 
years to build, 10-20 years, their benefits may 
last as long as 60-70 years. Not just the in-
frastructure they build, but also the oppor-
tunities that they create for the people and 
the communities in the cities where these 
projects are being built. And opportunities 
would include training, training labour, train-
ing managers, but also building the institu-
tions, the governmental institutions, the pri-
vate companies sharing lessons learned for 
the future, so that the projects of the future 

will be that much better o�. There are other 
benefits, such as social benefits, in the de-
veloping world you want to deliver to pro-
vide for a better community or a better city. 
So the focus on sustainability is really by the 
program manager to overall enhance the pro-
gram. It is not that you don’t focus on Iron 
Triangle but your focus on that is really more 
at the very high level. And you need to know 
of course that all your projects within your 
program are staying on time and budget but, 
again, in measuring success of megaprojects 
you are not just looking at cost and schedule 
but you are looking at the value of what you 
are delivering, and that value can be far great-
er than any cost or schedule. As we’ve seen in 
California with the San Francisco Bay Bridge, 
it was 5 billion dollars over budget, ten years 
late, but they built a bridge to last 150 years, 
that’s double the life of a normal bridge. If we 
were to calculate the benefits of that plus the 
benefits to the local communities, it would 
far exceed even this additional cost. 

I would also like to ask about the concept 
you’ve introduced during PMO Symposium 
2013 and here in Warsaw at PMI Poland 
Chapter Congress – the concept of 
Integrated Project Organization. What is 
it and what is the main value of an IPO?

Integration is a Knowledge Area that PMI 
has incorporated in its Body of Knowledge 
(PMBOK).  It is a very important aspect of pro-
ject management. But it is defined to just in-
clude unifying and harmonizing processes and 
procedures. I believe integration in megapro-
jects is much broader than just processes and 
procedures. We are looking at integrating the 
people in the megaproject, developing better 
partnerships between the public and private 
sector. We are looking at integrating goals 
and expectations of our multiple sharehold-
ers. We are looking to integrate and devel-
op smaller programs within the megaproject 
that will provide overall better economies of 
scale, better returns on investment. So we are 
not just integrating our claims and our chang-
es, but we’re integrating every aspect of the 
project that would be beneficial. That means 
an Integrated Project Organization where the 
people become one entity rather than sep-
arate silos of companies. We are integrating 
methodologies, we are combining method-
ologies, and we are integrating our risk pro-
grams so that we don’t have 135 risk man-
agement programs for every project, but we 
have one risk management program for the 
entire megaproject. Quality needs to be in-
tegrated as well as safety and health. It is 
very important that there is this harmoniza-
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tion of all these disciplines in the megaproject 
if we want to build a sustainable and lasting 
megaproject for the future.
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You played a very important role in 
managing of Boston’s Big Dig megaproject. 
Could you describe this project for Polish 
people interested in project management?

The Big Dig was the largest project in the 
United States, it was 15 billion dollars upon 
completion, although originally estimat-
ed at 2.5 billion. And the primary reason for 
the growth was the fact that design devel-
opment had not evolved until later on in the 
project. The Big Dig was a concept that was 
originated by 2 designers in the Massachu-
setts State Transportation Authority who 
had a vision about the future of Boston. In 
the 1950s when the interstate system was 
being funded in Massachusetts by the feder-
al government they were funding 90 percent 

of our state highway projects. Unfortunate-
ly, when the interstate reached Boston it 
went above ground, because we did not have 
the technology in the 1950s to put highways 
underground through an inner city. 

So consequently, from the 1950s till the mid-
1980s we had this viaduct cutting this city 
in two, and it did not provide any access to 
the waterfront. It was called the ugly green 
monster and it was constantly congested on 
a daily basis for tra�c moved very slowly, 
sometimes taking up two hours to get through 
the city. In the 1980s when this vision was re-
alized, the idea of putting the viaduct under-
ground, there were many meetings that were 
held with the stakeholders to discuss how the 
city would change. And it took a long time to 

get the funding. So it was from about 1975 
until about the late 1980s before the first 
funding was committed through the feder-
al government. At that point the federal gov-
ernment was still funding some highway pro-
jects at 80 or 90 percent. But it was not clear 
at that point how much they would fund this 
project. So the project visionaries worked on 
their plan, including an extensive environmen-
tal study, and around 1988 the initial funding 
was approved. 

The construction actually did not begin on 
the project until about 1992. So it was almost 
twenty years in the planning from the con-
cept to the actual beginning of construction. 
When construction began there was concern 
about the impact on the city, so the busi-
ness community became very active and ac-
tually became a strong supporter and ally of 
the project.  Without the support of the small 
business community, I am not sure if the pro-
ject would have ever been realized. So be-
tween the support of the residents of the city 
and the business community, our own legis-
lature and the federal government the project 
began. 

The BIG DIG was very complex also in 
terms of technology. What were the main 
technological challenges you faced?

The project was a first of its kind because we 
had never built the project through an inner 
city in Boston. Highway projects were always 
well removed from cities. And the fact that 
Boston was a city built o� of the colonial 
shoreline on filled land and not consolidated 
soil made it technologically very complex. The 
tides moved in an out of the city and conse-
quently, when we were excavating it impact-
ed the movement of the buildings. This was 
also a project that was very new in terms of 
the various technologies that we used. Never 
before had ground freezing been used on such 
an extensive basis, nor have we used slurry 
wall construction to such an extent. In addi-
tion we were building in very congested areas 
within feet of very large buildings including 
Gillette World headquarters and The Feder-
al Reserve. The concern was that if business 
was disrupted, either The Federal Reserve or 
Gillette World headquarters or the United 
States Post O�ce or AMTRAK, our major train 
which runs from Boston all the way to Wash-
ington DC, the damages could be very severe. 
So we had to work with insurance compa-
nies and reinsurers in London, particularly 
Lloyds of London, who assisted us in devel-
oping a program which became known as the 
world’s largest wrap-up insurance program. 
It originally was to be a one billion dollars in-
surance program, but due to good planning 
and a program that returned premiums based 
on a low-loss ratio, the ultimate insurance 
program was reduced to about 600 million 
dollars. Lloyds of London in about 2002 de-
clared it the most successful insurance pro-
gram they had ever been involved with. The 
reason for that was that safety was always 
the first priority of the project. Safety and risk 
management really led the project and that 
meant every single incident had to be report-
ed and studied for its root cause. When the 
root cause of the accident was determined, 
we would then adapt processes and proce-
dures. 

So, as we can see, the BIG DIG was a 
multidimensional project and it surely 
involved many parties. Could you tell 
us how the BIG DIG was organized and 
managed?

The BIG DIG was a public-private endeavor, 
although it was 100 percent publicly funded, 
the program manager was the joint venture 
consisting of Bechtel/Parsons Brinckerho�. 
The construction was led by Bechtel – San 
Francisco Corporation, and the engineer-
ing was led by Parsons Brinckerho�, actual-
ly a Massachusetts design firm. Both of these 
firm were giants in their fields. Bechtel having 
worked on Hoover Dam and the Hong Kong 

airport and numerous other large projects, 
and Parsons Brinckerho� having worked on 
the New York Electric Subway System, were 
both very prominent in their fields. Howev-
er they also acknowledged the challenges of 
this project, things that they have never done 
before. The project success rate in terms of 
safety and health was quite extraordinary, 
except for the very sad death of a pedestrian 
at the very end of the project. This was due in 
part, in accordance with The National Trans-
portation Safety Board report, due to a lack 
of knowledge in the industry about epoxy 
when it is being used on tunnel roofs. The 
overall safety record of the project however 
was extremely well regarded and recognized 
by many awards, both within and outside of 
the insurance industry. There were also many 
construction recognitions, particularly for 
the complex new bridge that was built which 
was a state of the art, cable stay, asymmetri-
cal, concrete-and-steel bridge. The commu-
nity was very involved in the project through-
out its long life. We had stakeholder com-
mittees that represented the project that re-
ported to us and shared information with us.  

Let’s stop for the moment on project’s 
stakeholders, their concerns and the 
way you managed their expectations and 
engaged them.

To manage our stakeholders on the BIG DIG 
we spent a lot of time identifying our stake-
holders, understanding what their needs 
were, what their concerns were and devel-
oping stakeholder groups that would hold 
weekly meetings in the communities, with 
the businesses and then they would report 
back to us their concerns. We would appoint 
representatives for each of our stakeholder 
groups. We had a stakeholder environmen-
tal group; we had a stakeholder community 
group for the residents that was called the 
North End Pilot Project, because most of the 
residents lived in the North End. And then 
we had a business community group and 
their concerns were primarily about access 
to businesses, the ability to keep businesses 
going during the very key years of construc-
tion. Tra�c was also a major concern, so we 
partnered with both our Boston police, our 
state police and our local fire departments. 
They assisted us in containing the tra�c in 
addressing local concerns of the citizens, so 
that everybody could go about their business 
despite this major project taking place within 
feet of their buildings and within feet of their 
residences. Without this constant commu-
nication I believe the project would never 
have continued. But it was so important to 
have the stakeholders as our friends and our 

allies and as participants in the project. We 
also in about 2000 established regular meet-
ings that were open to the public on the fi-
nancial condition of the project. This includ-
ed presentation of budgets.  Every month we 
presented a Project Management Month-
ly which included where we were in the pro-
ject in terms of our financing and in terms 
of our cost and schedule. And it also includ-
ed the look at the future, the forecast of the 
project through completion. We would pre-
sent our critical exposures - areas where we 
felt costs were rising and explained why - we 
talked about risks and our risk management 
program and they had an opportunity to ask 
questions. For the first year or so of these 
open meetings the room was always filled, 
sometimes with press, sometimes with local 
citizens, sometimes with the visitors to the 
project. After that year we noticed the meet-
ings got smaller and smaller, and the reason 
for that was they felt that the project was 
very transparent and that they were getting 
the information they needed, we were post-
ing it online. And it was a very important part 
of the project to have an open, transpar-
ent, sharing process, so we could learn from 
our stakeholders and our stakeholders could 
learn from us. 

So, now we know more about probably 
the biggest project you took part in. Now 
I would like to switch into more general, 
theoretical subjects. So, what is so special 
in megaprojects that make us distinguish 
them from projects, ordinary project 
management? 

Yes, that’s an excellent question. Project 
management has been around for a long time, 
PMI has been establishing standards since 
the 1970s. But program management is still 
in the very early days. PMI and other project 
management organizations have standards 
for programs, but they are not very well un-
derstood. The program management standard 
rather than being described in terms of pro-
cesses and procedures is described in terms of 
domains. Programs are much larger of course 
than an individual project, they can encom-
pass multiple projects. You never want a pro-
gram unless you can prove to your sponsors 
that the program will add value. So if you have 
more than one project and you think, cen-
tralizing your management and having uni-
form standards for all your project and uni-
form processes and procedures is beneficial, 
then you should establish a program. Almost 
every megaproject I have been involved with, 
whether at home, whether in the United 
States or around the world, has had a program 
manager as well as multiple project managers. 

On the BIG DIG, our program manager was our 
joint venture and it was managed primarily by 
Bechtel. Bechtel Corporation was very experi-
enced in program management so it meant we 
needed to focus on what I call mini-programs, 
integrated, centralized programs. These mini-
programs included stakeholder management 
and engagement, governance, alignment of 
the program with the sponsor’s intent and, 
most important, it included a very detailed 
cost-benefit analysis. And that is what distin-
guishes programs because programs focus on 
sustainability – the ability to deliver the bene-
fits promised but also to seek out new oppor-
tunities as the program progresses. So, for ex-
ample at the BIG DIG, new opportunities in-
cluded conservation – developing a home for 
the shellfish population in New England to 
protect them. It included building an island 
in the middle of Boston harbor, where people 
can spend time enjoying nature and wildlife. 
Much of the dirt that was excavated form the 
BIG DIG ultimately was taken and deposit-
ed in this island. So we had to be very innova-
tive and creative in finding ways to benefit the 
local community. And that included training 
local labour, supporting minority and women 
owned businesses, and building institutions, 
building better government agencies based on 
the knowledge we were gathering from this 
mammoth project. 

Do you think that the knowledge that 
we have now as well as standards such 
as the PMBOK Guide and the Standard 
for Program Management are enough for 
managing megaprojects or should we try 
to build new domains of knowledge for 
megaprojects and develop some standards 
for managing them or is it maybe too early 
for this?  What is your opinion about the 
state of the knowledge about megaproject 
management?

I am often asked about the di�erence be-
tween projects and megaprojects and when 
I explain the standards for program and pro-
ject management people begin to understand 
there is a di�erence. But in terms of megapro-
jects they are all unique and they have to be 
studied in context. So what applies to one 
megaproject may not apply to another. The 
standards we have for project management, 
program management and portfolio manage-
ment are all used on megaprojects. So we 
draw upon di�erent standards and di�erent 
methodologies, we even incorporate elements 
of improvisation and elements of agile project 
management, because much of what you do 
in a megaproject is iterative. You’re developing 
your project as it moves along, and the reason 
for that is you are constantly identifying new 

stakeholders and these stakeholders have dif-
ferent expectations. So as you develop new 
stakeholders as your program progresses, you 
have to be adaptive to their needs.  Your ques-
tion is very good about whether megapro-
jects need their own standards. I think we do 
need a better understanding of how megapro-
jects are structured and governed. And I think 
for those two areas, we certainly need new 
knowledge areas for megaprojects.  Based on 
the new knowledge areas, we do need to de-
velop standards that are more applicable to 
the changing needs, as we progress through 
the phases of a large scale program. 

Do you plan to build a framework for 
managing megaprojects?  

I am working on it, I have talked to PMI about 
it, and they are very interested. They are en-
gaged now in learning about megaprojects 
also. And I expect in a couple of years we 
will have a clearer understanding on what 
is needed. And I think we need to keep the 
conversation going and engage those project 
managers and program managers that work 
on megaprojects and identify their needs. 
For example, one unique aspect of megapro-
jects that is not talked about so much in pro-
ject or even program management is the fact 
that you have multiple governance struc-
tures. So much of the work on megaprojects 
and much of the governance is bottom up, 
because that’s where your experts are. And 
it is very di�cult to have a top-down ap-
proach on megaprojects, because those at 
the top don’t often have the experience to 
know what should be implemented. So the 
decision-making and authority is often del-

egated downward and horizontally. So you 
could have as many as two or three boards 
of directors involved in the megaproject. For 
example, on the BIG DIG we had a joint-
venture board of control, and at the spon-
sor level we had oversight by the federal 
government and a board of directors for the 
state government. So that’s three govern-
ing boards. And then for the program itself, 
the program management of the engineering 
and construction we had a fourth – a Pro-
gram Management O�ce.  It did not have 
a formal board but it was run like a PMO.  So 
when you have multiple governing structures 
and then you have all of your standards, your 
processes and your procedures and your con-
trols that’s another part of the architecture. 
So they are very complex structures, they 
are all di�erent and I think it is hard to find 
one governing structure that would work for 
all megaprojects. So a more adaptive, flexi-
ble approach to megaprojects and an under-
standing of their complexities in terms of the 
people, the processes, the project method-
ologies and the integration that you need to 
develop more successful programs. This is 
not talked about too much in the literature. 

And how does it look in terms of 
competencies of people? What special 
competencies should managers have 
that are managing megaprojects? Are the 
competencies described in PMBOK and 
The Standard for Program Management 
enough?  What skills are needed to 
manage megaprojects?

That’s a good question. Project managers are 
trained to manage results. And they’re trained 

to understand the tools and techniques nec-
essary to monitor these results. Whereas pro-
gram managers I would classify more as trans-
formative, or as change agents and they need 
very di�erent skills. If you would contrast 
managers and leaders I would say leadership 
is needed for programs whereas managers are 
needed for projects. And characteristics of 
leaders to manage large scale megaprojects 
would include an ability to manage change, 
an ability to manage transformation. In other 
words, understanding how one creates oppor-
tunities from megaprojects, not just adapt-
ing what you are handed, but looking for op-
portunities that will arise throughout the life 
of your megaproject and understanding how 
to use these opportunities for the betterment 
of the megaproject and the communities 
and sponsors that are involved in megapro-
jects. You also have to be a motivator, you 
have to understand the importance of incen-
tives and recognition. You have to be able to 
work in a political environment, since many of 
these megaprojects are very public, so I think 
good political skills and understanding how 
to manage changing political environments 
and governmental environments is a very key 
aspect. 

You have said during your session at the 
PMI PC Congress that for megaprojects 
sustainability is much more important than 
the Iron Triangle of project management 
– scope, time, and budget. Why is 
sustainability so important and what 
about the Iron Triangle – should managers 
of megaprojects forget about the Iron 
Triangle?

That’s a good question. Program managers 
have to be very reliant on their project man-
agers. Their project managers should be fo-
cused on the Iron Triangle. The program man-
ager really does not have the time to get into 
the nuts and bolts of schedule management 
or the day-to-day operations in the projects. 
They have to look at the big picture. And in 
the end what’s important is what have you 
delivered, and is what you have delivered sus-
tainable. In other words, megaprojects take 
years to build, 10-20 years, their benefits may 
last as long as 60-70 years. Not just the in-
frastructure they build, but also the oppor-
tunities that they create for the people and 
the communities in the cities where these 
projects are being built. And opportunities 
would include training, training labour, train-
ing managers, but also building the institu-
tions, the governmental institutions, the pri-
vate companies sharing lessons learned for 
the future, so that the projects of the future 

will be that much better o�. There are other 
benefits, such as social benefits, in the de-
veloping world you want to deliver to pro-
vide for a better community or a better city. 
So the focus on sustainability is really by the 
program manager to overall enhance the pro-
gram. It is not that you don’t focus on Iron 
Triangle but your focus on that is really more 
at the very high level. And you need to know 
of course that all your projects within your 
program are staying on time and budget but, 
again, in measuring success of megaprojects 
you are not just looking at cost and schedule 
but you are looking at the value of what you 
are delivering, and that value can be far great-
er than any cost or schedule. As we’ve seen in 
California with the San Francisco Bay Bridge, 
it was 5 billion dollars over budget, ten years 
late, but they built a bridge to last 150 years, 
that’s double the life of a normal bridge. If we 
were to calculate the benefits of that plus the 
benefits to the local communities, it would 
far exceed even this additional cost. 

I would also like to ask about the concept 
you’ve introduced during PMO Symposium 
2013 and here in Warsaw at PMI Poland 
Chapter Congress – the concept of 
Integrated Project Organization. What is 
it and what is the main value of an IPO?

Integration is a Knowledge Area that PMI 
has incorporated in its Body of Knowledge 
(PMBOK).  It is a very important aspect of pro-
ject management. But it is defined to just in-
clude unifying and harmonizing processes and 
procedures. I believe integration in megapro-
jects is much broader than just processes and 
procedures. We are looking at integrating the 
people in the megaproject, developing better 
partnerships between the public and private 
sector. We are looking at integrating goals 
and expectations of our multiple sharehold-
ers. We are looking to integrate and devel-
op smaller programs within the megaproject 
that will provide overall better economies of 
scale, better returns on investment. So we are 
not just integrating our claims and our chang-
es, but we’re integrating every aspect of the 
project that would be beneficial. That means 
an Integrated Project Organization where the 
people become one entity rather than sep-
arate silos of companies. We are integrating 
methodologies, we are combining method-
ologies, and we are integrating our risk pro-
grams so that we don’t have 135 risk man-
agement programs for every project, but we 
have one risk management program for the 
entire megaproject. Quality needs to be in-
tegrated as well as safety and health. It is 
very important that there is this harmoniza-
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tion of all these disciplines in the megaproject 
if we want to build a sustainable and lasting 
megaproject for the future.

The interview was conducted by Szymon 
Pawłowski during 9th International PMI Poland 
Chapter Congress, November 24th-25th, 2014 
in Warsaw.

You played a very important role in 
managing of Boston’s Big Dig megaproject. 
Could you describe this project for Polish 
people interested in project management?

The Big Dig was the largest project in the 
United States, it was 15 billion dollars upon 
completion, although originally estimat-
ed at 2.5 billion. And the primary reason for 
the growth was the fact that design devel-
opment had not evolved until later on in the 
project. The Big Dig was a concept that was 
originated by 2 designers in the Massachu-
setts State Transportation Authority who 
had a vision about the future of Boston. In 
the 1950s when the interstate system was 
being funded in Massachusetts by the feder-
al government they were funding 90 percent 

of our state highway projects. Unfortunate-
ly, when the interstate reached Boston it 
went above ground, because we did not have 
the technology in the 1950s to put highways 
underground through an inner city. 

So consequently, from the 1950s till the mid-
1980s we had this viaduct cutting this city 
in two, and it did not provide any access to 
the waterfront. It was called the ugly green 
monster and it was constantly congested on 
a daily basis for tra�c moved very slowly, 
sometimes taking up two hours to get through 
the city. In the 1980s when this vision was re-
alized, the idea of putting the viaduct under-
ground, there were many meetings that were 
held with the stakeholders to discuss how the 
city would change. And it took a long time to 

get the funding. So it was from about 1975 
until about the late 1980s before the first 
funding was committed through the feder-
al government. At that point the federal gov-
ernment was still funding some highway pro-
jects at 80 or 90 percent. But it was not clear 
at that point how much they would fund this 
project. So the project visionaries worked on 
their plan, including an extensive environmen-
tal study, and around 1988 the initial funding 
was approved. 

The construction actually did not begin on 
the project until about 1992. So it was almost 
twenty years in the planning from the con-
cept to the actual beginning of construction. 
When construction began there was concern 
about the impact on the city, so the busi-
ness community became very active and ac-
tually became a strong supporter and ally of 
the project.  Without the support of the small 
business community, I am not sure if the pro-
ject would have ever been realized. So be-
tween the support of the residents of the city 
and the business community, our own legis-
lature and the federal government the project 
began. 

The BIG DIG was very complex also in 
terms of technology. What were the main 
technological challenges you faced?

The project was a first of its kind because we 
had never built the project through an inner 
city in Boston. Highway projects were always 
well removed from cities. And the fact that 
Boston was a city built o� of the colonial 
shoreline on filled land and not consolidated 
soil made it technologically very complex. The 
tides moved in an out of the city and conse-
quently, when we were excavating it impact-
ed the movement of the buildings. This was 
also a project that was very new in terms of 
the various technologies that we used. Never 
before had ground freezing been used on such 
an extensive basis, nor have we used slurry 
wall construction to such an extent. In addi-
tion we were building in very congested areas 
within feet of very large buildings including 
Gillette World headquarters and The Feder-
al Reserve. The concern was that if business 
was disrupted, either The Federal Reserve or 
Gillette World headquarters or the United 
States Post O�ce or AMTRAK, our major train 
which runs from Boston all the way to Wash-
ington DC, the damages could be very severe. 
So we had to work with insurance compa-
nies and reinsurers in London, particularly 
Lloyds of London, who assisted us in devel-
oping a program which became known as the 
world’s largest wrap-up insurance program. 
It originally was to be a one billion dollars in-
surance program, but due to good planning 
and a program that returned premiums based 
on a low-loss ratio, the ultimate insurance 
program was reduced to about 600 million 
dollars. Lloyds of London in about 2002 de-
clared it the most successful insurance pro-
gram they had ever been involved with. The 
reason for that was that safety was always 
the first priority of the project. Safety and risk 
management really led the project and that 
meant every single incident had to be report-
ed and studied for its root cause. When the 
root cause of the accident was determined, 
we would then adapt processes and proce-
dures. 

So, as we can see, the BIG DIG was a 
multidimensional project and it surely 
involved many parties. Could you tell 
us how the BIG DIG was organized and 
managed?

The BIG DIG was a public-private endeavor, 
although it was 100 percent publicly funded, 
the program manager was the joint venture 
consisting of Bechtel/Parsons Brinckerho�. 
The construction was led by Bechtel – San 
Francisco Corporation, and the engineer-
ing was led by Parsons Brinckerho�, actual-
ly a Massachusetts design firm. Both of these 
firm were giants in their fields. Bechtel having 
worked on Hoover Dam and the Hong Kong 

airport and numerous other large projects, 
and Parsons Brinckerho� having worked on 
the New York Electric Subway System, were 
both very prominent in their fields. Howev-
er they also acknowledged the challenges of 
this project, things that they have never done 
before. The project success rate in terms of 
safety and health was quite extraordinary, 
except for the very sad death of a pedestrian 
at the very end of the project. This was due in 
part, in accordance with The National Trans-
portation Safety Board report, due to a lack 
of knowledge in the industry about epoxy 
when it is being used on tunnel roofs. The 
overall safety record of the project however 
was extremely well regarded and recognized 
by many awards, both within and outside of 
the insurance industry. There were also many 
construction recognitions, particularly for 
the complex new bridge that was built which 
was a state of the art, cable stay, asymmetri-
cal, concrete-and-steel bridge. The commu-
nity was very involved in the project through-
out its long life. We had stakeholder com-
mittees that represented the project that re-
ported to us and shared information with us.  

Let’s stop for the moment on project’s 
stakeholders, their concerns and the 
way you managed their expectations and 
engaged them.

To manage our stakeholders on the BIG DIG 
we spent a lot of time identifying our stake-
holders, understanding what their needs 
were, what their concerns were and devel-
oping stakeholder groups that would hold 
weekly meetings in the communities, with 
the businesses and then they would report 
back to us their concerns. We would appoint 
representatives for each of our stakeholder 
groups. We had a stakeholder environmen-
tal group; we had a stakeholder community 
group for the residents that was called the 
North End Pilot Project, because most of the 
residents lived in the North End. And then 
we had a business community group and 
their concerns were primarily about access 
to businesses, the ability to keep businesses 
going during the very key years of construc-
tion. Tra�c was also a major concern, so we 
partnered with both our Boston police, our 
state police and our local fire departments. 
They assisted us in containing the tra�c in 
addressing local concerns of the citizens, so 
that everybody could go about their business 
despite this major project taking place within 
feet of their buildings and within feet of their 
residences. Without this constant commu-
nication I believe the project would never 
have continued. But it was so important to 
have the stakeholders as our friends and our 

allies and as participants in the project. We 
also in about 2000 established regular meet-
ings that were open to the public on the fi-
nancial condition of the project. This includ-
ed presentation of budgets.  Every month we 
presented a Project Management Month-
ly which included where we were in the pro-
ject in terms of our financing and in terms 
of our cost and schedule. And it also includ-
ed the look at the future, the forecast of the 
project through completion. We would pre-
sent our critical exposures - areas where we 
felt costs were rising and explained why - we 
talked about risks and our risk management 
program and they had an opportunity to ask 
questions. For the first year or so of these 
open meetings the room was always filled, 
sometimes with press, sometimes with local 
citizens, sometimes with the visitors to the 
project. After that year we noticed the meet-
ings got smaller and smaller, and the reason 
for that was they felt that the project was 
very transparent and that they were getting 
the information they needed, we were post-
ing it online. And it was a very important part 
of the project to have an open, transpar-
ent, sharing process, so we could learn from 
our stakeholders and our stakeholders could 
learn from us. 

So, now we know more about probably 
the biggest project you took part in. Now 
I would like to switch into more general, 
theoretical subjects. So, what is so special 
in megaprojects that make us distinguish 
them from projects, ordinary project 
management? 

Yes, that’s an excellent question. Project 
management has been around for a long time, 
PMI has been establishing standards since 
the 1970s. But program management is still 
in the very early days. PMI and other project 
management organizations have standards 
for programs, but they are not very well un-
derstood. The program management standard 
rather than being described in terms of pro-
cesses and procedures is described in terms of 
domains. Programs are much larger of course 
than an individual project, they can encom-
pass multiple projects. You never want a pro-
gram unless you can prove to your sponsors 
that the program will add value. So if you have 
more than one project and you think, cen-
tralizing your management and having uni-
form standards for all your project and uni-
form processes and procedures is beneficial, 
then you should establish a program. Almost 
every megaproject I have been involved with, 
whether at home, whether in the United 
States or around the world, has had a program 
manager as well as multiple project managers. 
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On the BIG DIG, our program manager was our 
joint venture and it was managed primarily by 
Bechtel. Bechtel Corporation was very experi-
enced in program management so it meant we 
needed to focus on what I call mini-programs, 
integrated, centralized programs. These mini-
programs included stakeholder management 
and engagement, governance, alignment of 
the program with the sponsor’s intent and, 
most important, it included a very detailed 
cost-benefit analysis. And that is what distin-
guishes programs because programs focus on 
sustainability – the ability to deliver the bene-
fits promised but also to seek out new oppor-
tunities as the program progresses. So, for ex-
ample at the BIG DIG, new opportunities in-
cluded conservation – developing a home for 
the shellfish population in New England to 
protect them. It included building an island 
in the middle of Boston harbor, where people 
can spend time enjoying nature and wildlife. 
Much of the dirt that was excavated form the 
BIG DIG ultimately was taken and deposit-
ed in this island. So we had to be very innova-
tive and creative in finding ways to benefit the 
local community. And that included training 
local labour, supporting minority and women 
owned businesses, and building institutions, 
building better government agencies based on 
the knowledge we were gathering from this 
mammoth project. 

Do you think that the knowledge that 
we have now as well as standards such 
as the PMBOK Guide and the Standard 
for Program Management are enough for 
managing megaprojects or should we try 
to build new domains of knowledge for 
megaprojects and develop some standards 
for managing them or is it maybe too early 
for this?  What is your opinion about the 
state of the knowledge about megaproject 
management?

I am often asked about the di�erence be-
tween projects and megaprojects and when 
I explain the standards for program and pro-
ject management people begin to understand 
there is a di�erence. But in terms of megapro-
jects they are all unique and they have to be 
studied in context. So what applies to one 
megaproject may not apply to another. The 
standards we have for project management, 
program management and portfolio manage-
ment are all used on megaprojects. So we 
draw upon di�erent standards and di�erent 
methodologies, we even incorporate elements 
of improvisation and elements of agile project 
management, because much of what you do 
in a megaproject is iterative. You’re developing 
your project as it moves along, and the reason 
for that is you are constantly identifying new 

stakeholders and these stakeholders have dif-
ferent expectations. So as you develop new 
stakeholders as your program progresses, you 
have to be adaptive to their needs.  Your ques-
tion is very good about whether megapro-
jects need their own standards. I think we do 
need a better understanding of how megapro-
jects are structured and governed. And I think 
for those two areas, we certainly need new 
knowledge areas for megaprojects.  Based on 
the new knowledge areas, we do need to de-
velop standards that are more applicable to 
the changing needs, as we progress through 
the phases of a large scale program. 

Do you plan to build a framework for 
managing megaprojects?  

I am working on it, I have talked to PMI about 
it, and they are very interested. They are en-
gaged now in learning about megaprojects 
also. And I expect in a couple of years we 
will have a clearer understanding on what 
is needed. And I think we need to keep the 
conversation going and engage those project 
managers and program managers that work 
on megaprojects and identify their needs. 
For example, one unique aspect of megapro-
jects that is not talked about so much in pro-
ject or even program management is the fact 
that you have multiple governance struc-
tures. So much of the work on megaprojects 
and much of the governance is bottom up, 
because that’s where your experts are. And 
it is very di�cult to have a top-down ap-
proach on megaprojects, because those at 
the top don’t often have the experience to 
know what should be implemented. So the 
decision-making and authority is often del-

egated downward and horizontally. So you 
could have as many as two or three boards 
of directors involved in the megaproject. For 
example, on the BIG DIG we had a joint-
venture board of control, and at the spon-
sor level we had oversight by the federal 
government and a board of directors for the 
state government. So that’s three govern-
ing boards. And then for the program itself, 
the program management of the engineering 
and construction we had a fourth – a Pro-
gram Management O�ce.  It did not have 
a formal board but it was run like a PMO.  So 
when you have multiple governing structures 
and then you have all of your standards, your 
processes and your procedures and your con-
trols that’s another part of the architecture. 
So they are very complex structures, they 
are all di�erent and I think it is hard to find 
one governing structure that would work for 
all megaprojects. So a more adaptive, flexi-
ble approach to megaprojects and an under-
standing of their complexities in terms of the 
people, the processes, the project method-
ologies and the integration that you need to 
develop more successful programs. This is 
not talked about too much in the literature. 

And how does it look in terms of 
competencies of people? What special 
competencies should managers have 
that are managing megaprojects? Are the 
competencies described in PMBOK and 
The Standard for Program Management 
enough?  What skills are needed to 
manage megaprojects?

That’s a good question. Project managers are 
trained to manage results. And they’re trained 

to understand the tools and techniques nec-
essary to monitor these results. Whereas pro-
gram managers I would classify more as trans-
formative, or as change agents and they need 
very di�erent skills. If you would contrast 
managers and leaders I would say leadership 
is needed for programs whereas managers are 
needed for projects. And characteristics of 
leaders to manage large scale megaprojects 
would include an ability to manage change, 
an ability to manage transformation. In other 
words, understanding how one creates oppor-
tunities from megaprojects, not just adapt-
ing what you are handed, but looking for op-
portunities that will arise throughout the life 
of your megaproject and understanding how 
to use these opportunities for the betterment 
of the megaproject and the communities 
and sponsors that are involved in megapro-
jects. You also have to be a motivator, you 
have to understand the importance of incen-
tives and recognition. You have to be able to 
work in a political environment, since many of 
these megaprojects are very public, so I think 
good political skills and understanding how 
to manage changing political environments 
and governmental environments is a very key 
aspect. 

You have said during your session at the 
PMI PC Congress that for megaprojects 
sustainability is much more important than 
the Iron Triangle of project management 
– scope, time, and budget. Why is 
sustainability so important and what 
about the Iron Triangle – should managers 
of megaprojects forget about the Iron 
Triangle?

That’s a good question. Program managers 
have to be very reliant on their project man-
agers. Their project managers should be fo-
cused on the Iron Triangle. The program man-
ager really does not have the time to get into 
the nuts and bolts of schedule management 
or the day-to-day operations in the projects. 
They have to look at the big picture. And in 
the end what’s important is what have you 
delivered, and is what you have delivered sus-
tainable. In other words, megaprojects take 
years to build, 10-20 years, their benefits may 
last as long as 60-70 years. Not just the in-
frastructure they build, but also the oppor-
tunities that they create for the people and 
the communities in the cities where these 
projects are being built. And opportunities 
would include training, training labour, train-
ing managers, but also building the institu-
tions, the governmental institutions, the pri-
vate companies sharing lessons learned for 
the future, so that the projects of the future 

will be that much better o�. There are other 
benefits, such as social benefits, in the de-
veloping world you want to deliver to pro-
vide for a better community or a better city. 
So the focus on sustainability is really by the 
program manager to overall enhance the pro-
gram. It is not that you don’t focus on Iron 
Triangle but your focus on that is really more 
at the very high level. And you need to know 
of course that all your projects within your 
program are staying on time and budget but, 
again, in measuring success of megaprojects 
you are not just looking at cost and schedule 
but you are looking at the value of what you 
are delivering, and that value can be far great-
er than any cost or schedule. As we’ve seen in 
California with the San Francisco Bay Bridge, 
it was 5 billion dollars over budget, ten years 
late, but they built a bridge to last 150 years, 
that’s double the life of a normal bridge. If we 
were to calculate the benefits of that plus the 
benefits to the local communities, it would 
far exceed even this additional cost. 

I would also like to ask about the concept 
you’ve introduced during PMO Symposium 
2013 and here in Warsaw at PMI Poland 
Chapter Congress – the concept of 
Integrated Project Organization. What is 
it and what is the main value of an IPO?

Integration is a Knowledge Area that PMI 
has incorporated in its Body of Knowledge 
(PMBOK).  It is a very important aspect of pro-
ject management. But it is defined to just in-
clude unifying and harmonizing processes and 
procedures. I believe integration in megapro-
jects is much broader than just processes and 
procedures. We are looking at integrating the 
people in the megaproject, developing better 
partnerships between the public and private 
sector. We are looking at integrating goals 
and expectations of our multiple sharehold-
ers. We are looking to integrate and devel-
op smaller programs within the megaproject 
that will provide overall better economies of 
scale, better returns on investment. So we are 
not just integrating our claims and our chang-
es, but we’re integrating every aspect of the 
project that would be beneficial. That means 
an Integrated Project Organization where the 
people become one entity rather than sep-
arate silos of companies. We are integrating 
methodologies, we are combining method-
ologies, and we are integrating our risk pro-
grams so that we don’t have 135 risk man-
agement programs for every project, but we 
have one risk management program for the 
entire megaproject. Quality needs to be in-
tegrated as well as safety and health. It is 
very important that there is this harmoniza-



tion of all these disciplines in the megaproject 
if we want to build a sustainable and lasting 
megaproject for the future.

The interview was conducted by Szymon 
Pawłowski during 9th International PMI Poland 
Chapter Congress, November 24th-25th, 2014 
in Warsaw.

You played a very important role in 
managing of Boston’s Big Dig megaproject. 
Could you describe this project for Polish 
people interested in project management?

The Big Dig was the largest project in the 
United States, it was 15 billion dollars upon 
completion, although originally estimat-
ed at 2.5 billion. And the primary reason for 
the growth was the fact that design devel-
opment had not evolved until later on in the 
project. The Big Dig was a concept that was 
originated by 2 designers in the Massachu-
setts State Transportation Authority who 
had a vision about the future of Boston. In 
the 1950s when the interstate system was 
being funded in Massachusetts by the feder-
al government they were funding 90 percent 

of our state highway projects. Unfortunate-
ly, when the interstate reached Boston it 
went above ground, because we did not have 
the technology in the 1950s to put highways 
underground through an inner city. 

So consequently, from the 1950s till the mid-
1980s we had this viaduct cutting this city 
in two, and it did not provide any access to 
the waterfront. It was called the ugly green 
monster and it was constantly congested on 
a daily basis for tra�c moved very slowly, 
sometimes taking up two hours to get through 
the city. In the 1980s when this vision was re-
alized, the idea of putting the viaduct under-
ground, there were many meetings that were 
held with the stakeholders to discuss how the 
city would change. And it took a long time to 

get the funding. So it was from about 1975 
until about the late 1980s before the first 
funding was committed through the feder-
al government. At that point the federal gov-
ernment was still funding some highway pro-
jects at 80 or 90 percent. But it was not clear 
at that point how much they would fund this 
project. So the project visionaries worked on 
their plan, including an extensive environmen-
tal study, and around 1988 the initial funding 
was approved. 

The construction actually did not begin on 
the project until about 1992. So it was almost 
twenty years in the planning from the con-
cept to the actual beginning of construction. 
When construction began there was concern 
about the impact on the city, so the busi-
ness community became very active and ac-
tually became a strong supporter and ally of 
the project.  Without the support of the small 
business community, I am not sure if the pro-
ject would have ever been realized. So be-
tween the support of the residents of the city 
and the business community, our own legis-
lature and the federal government the project 
began. 

The BIG DIG was very complex also in 
terms of technology. What were the main 
technological challenges you faced?

The project was a first of its kind because we 
had never built the project through an inner 
city in Boston. Highway projects were always 
well removed from cities. And the fact that 
Boston was a city built o� of the colonial 
shoreline on filled land and not consolidated 
soil made it technologically very complex. The 
tides moved in an out of the city and conse-
quently, when we were excavating it impact-
ed the movement of the buildings. This was 
also a project that was very new in terms of 
the various technologies that we used. Never 
before had ground freezing been used on such 
an extensive basis, nor have we used slurry 
wall construction to such an extent. In addi-
tion we were building in very congested areas 
within feet of very large buildings including 
Gillette World headquarters and The Feder-
al Reserve. The concern was that if business 
was disrupted, either The Federal Reserve or 
Gillette World headquarters or the United 
States Post O�ce or AMTRAK, our major train 
which runs from Boston all the way to Wash-
ington DC, the damages could be very severe. 
So we had to work with insurance compa-
nies and reinsurers in London, particularly 
Lloyds of London, who assisted us in devel-
oping a program which became known as the 
world’s largest wrap-up insurance program. 
It originally was to be a one billion dollars in-
surance program, but due to good planning 
and a program that returned premiums based 
on a low-loss ratio, the ultimate insurance 
program was reduced to about 600 million 
dollars. Lloyds of London in about 2002 de-
clared it the most successful insurance pro-
gram they had ever been involved with. The 
reason for that was that safety was always 
the first priority of the project. Safety and risk 
management really led the project and that 
meant every single incident had to be report-
ed and studied for its root cause. When the 
root cause of the accident was determined, 
we would then adapt processes and proce-
dures. 

So, as we can see, the BIG DIG was a 
multidimensional project and it surely 
involved many parties. Could you tell 
us how the BIG DIG was organized and 
managed?

The BIG DIG was a public-private endeavor, 
although it was 100 percent publicly funded, 
the program manager was the joint venture 
consisting of Bechtel/Parsons Brinckerho�. 
The construction was led by Bechtel – San 
Francisco Corporation, and the engineer-
ing was led by Parsons Brinckerho�, actual-
ly a Massachusetts design firm. Both of these 
firm were giants in their fields. Bechtel having 
worked on Hoover Dam and the Hong Kong 

airport and numerous other large projects, 
and Parsons Brinckerho� having worked on 
the New York Electric Subway System, were 
both very prominent in their fields. Howev-
er they also acknowledged the challenges of 
this project, things that they have never done 
before. The project success rate in terms of 
safety and health was quite extraordinary, 
except for the very sad death of a pedestrian 
at the very end of the project. This was due in 
part, in accordance with The National Trans-
portation Safety Board report, due to a lack 
of knowledge in the industry about epoxy 
when it is being used on tunnel roofs. The 
overall safety record of the project however 
was extremely well regarded and recognized 
by many awards, both within and outside of 
the insurance industry. There were also many 
construction recognitions, particularly for 
the complex new bridge that was built which 
was a state of the art, cable stay, asymmetri-
cal, concrete-and-steel bridge. The commu-
nity was very involved in the project through-
out its long life. We had stakeholder com-
mittees that represented the project that re-
ported to us and shared information with us.  

Let’s stop for the moment on project’s 
stakeholders, their concerns and the 
way you managed their expectations and 
engaged them.

To manage our stakeholders on the BIG DIG 
we spent a lot of time identifying our stake-
holders, understanding what their needs 
were, what their concerns were and devel-
oping stakeholder groups that would hold 
weekly meetings in the communities, with 
the businesses and then they would report 
back to us their concerns. We would appoint 
representatives for each of our stakeholder 
groups. We had a stakeholder environmen-
tal group; we had a stakeholder community 
group for the residents that was called the 
North End Pilot Project, because most of the 
residents lived in the North End. And then 
we had a business community group and 
their concerns were primarily about access 
to businesses, the ability to keep businesses 
going during the very key years of construc-
tion. Tra�c was also a major concern, so we 
partnered with both our Boston police, our 
state police and our local fire departments. 
They assisted us in containing the tra�c in 
addressing local concerns of the citizens, so 
that everybody could go about their business 
despite this major project taking place within 
feet of their buildings and within feet of their 
residences. Without this constant commu-
nication I believe the project would never 
have continued. But it was so important to 
have the stakeholders as our friends and our 

allies and as participants in the project. We 
also in about 2000 established regular meet-
ings that were open to the public on the fi-
nancial condition of the project. This includ-
ed presentation of budgets.  Every month we 
presented a Project Management Month-
ly which included where we were in the pro-
ject in terms of our financing and in terms 
of our cost and schedule. And it also includ-
ed the look at the future, the forecast of the 
project through completion. We would pre-
sent our critical exposures - areas where we 
felt costs were rising and explained why - we 
talked about risks and our risk management 
program and they had an opportunity to ask 
questions. For the first year or so of these 
open meetings the room was always filled, 
sometimes with press, sometimes with local 
citizens, sometimes with the visitors to the 
project. After that year we noticed the meet-
ings got smaller and smaller, and the reason 
for that was they felt that the project was 
very transparent and that they were getting 
the information they needed, we were post-
ing it online. And it was a very important part 
of the project to have an open, transpar-
ent, sharing process, so we could learn from 
our stakeholders and our stakeholders could 
learn from us. 

So, now we know more about probably 
the biggest project you took part in. Now 
I would like to switch into more general, 
theoretical subjects. So, what is so special 
in megaprojects that make us distinguish 
them from projects, ordinary project 
management? 

Yes, that’s an excellent question. Project 
management has been around for a long time, 
PMI has been establishing standards since 
the 1970s. But program management is still 
in the very early days. PMI and other project 
management organizations have standards 
for programs, but they are not very well un-
derstood. The program management standard 
rather than being described in terms of pro-
cesses and procedures is described in terms of 
domains. Programs are much larger of course 
than an individual project, they can encom-
pass multiple projects. You never want a pro-
gram unless you can prove to your sponsors 
that the program will add value. So if you have 
more than one project and you think, cen-
tralizing your management and having uni-
form standards for all your project and uni-
form processes and procedures is beneficial, 
then you should establish a program. Almost 
every megaproject I have been involved with, 
whether at home, whether in the United 
States or around the world, has had a program 
manager as well as multiple project managers. 
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On the BIG DIG, our program manager was our 
joint venture and it was managed primarily by 
Bechtel. Bechtel Corporation was very experi-
enced in program management so it meant we 
needed to focus on what I call mini-programs, 
integrated, centralized programs. These mini-
programs included stakeholder management 
and engagement, governance, alignment of 
the program with the sponsor’s intent and, 
most important, it included a very detailed 
cost-benefit analysis. And that is what distin-
guishes programs because programs focus on 
sustainability – the ability to deliver the bene-
fits promised but also to seek out new oppor-
tunities as the program progresses. So, for ex-
ample at the BIG DIG, new opportunities in-
cluded conservation – developing a home for 
the shellfish population in New England to 
protect them. It included building an island 
in the middle of Boston harbor, where people 
can spend time enjoying nature and wildlife. 
Much of the dirt that was excavated form the 
BIG DIG ultimately was taken and deposit-
ed in this island. So we had to be very innova-
tive and creative in finding ways to benefit the 
local community. And that included training 
local labour, supporting minority and women 
owned businesses, and building institutions, 
building better government agencies based on 
the knowledge we were gathering from this 
mammoth project. 

Do you think that the knowledge that 
we have now as well as standards such 
as the PMBOK Guide and the Standard 
for Program Management are enough for 
managing megaprojects or should we try 
to build new domains of knowledge for 
megaprojects and develop some standards 
for managing them or is it maybe too early 
for this?  What is your opinion about the 
state of the knowledge about megaproject 
management?

I am often asked about the di�erence be-
tween projects and megaprojects and when 
I explain the standards for program and pro-
ject management people begin to understand 
there is a di�erence. But in terms of megapro-
jects they are all unique and they have to be 
studied in context. So what applies to one 
megaproject may not apply to another. The 
standards we have for project management, 
program management and portfolio manage-
ment are all used on megaprojects. So we 
draw upon di�erent standards and di�erent 
methodologies, we even incorporate elements 
of improvisation and elements of agile project 
management, because much of what you do 
in a megaproject is iterative. You’re developing 
your project as it moves along, and the reason 
for that is you are constantly identifying new 

stakeholders and these stakeholders have dif-
ferent expectations. So as you develop new 
stakeholders as your program progresses, you 
have to be adaptive to their needs.  Your ques-
tion is very good about whether megapro-
jects need their own standards. I think we do 
need a better understanding of how megapro-
jects are structured and governed. And I think 
for those two areas, we certainly need new 
knowledge areas for megaprojects.  Based on 
the new knowledge areas, we do need to de-
velop standards that are more applicable to 
the changing needs, as we progress through 
the phases of a large scale program. 

Do you plan to build a framework for 
managing megaprojects?  

I am working on it, I have talked to PMI about 
it, and they are very interested. They are en-
gaged now in learning about megaprojects 
also. And I expect in a couple of years we 
will have a clearer understanding on what 
is needed. And I think we need to keep the 
conversation going and engage those project 
managers and program managers that work 
on megaprojects and identify their needs. 
For example, one unique aspect of megapro-
jects that is not talked about so much in pro-
ject or even program management is the fact 
that you have multiple governance struc-
tures. So much of the work on megaprojects 
and much of the governance is bottom up, 
because that’s where your experts are. And 
it is very di�cult to have a top-down ap-
proach on megaprojects, because those at 
the top don’t often have the experience to 
know what should be implemented. So the 
decision-making and authority is often del-

egated downward and horizontally. So you 
could have as many as two or three boards 
of directors involved in the megaproject. For 
example, on the BIG DIG we had a joint-
venture board of control, and at the spon-
sor level we had oversight by the federal 
government and a board of directors for the 
state government. So that’s three govern-
ing boards. And then for the program itself, 
the program management of the engineering 
and construction we had a fourth – a Pro-
gram Management O�ce.  It did not have 
a formal board but it was run like a PMO.  So 
when you have multiple governing structures 
and then you have all of your standards, your 
processes and your procedures and your con-
trols that’s another part of the architecture. 
So they are very complex structures, they 
are all di�erent and I think it is hard to find 
one governing structure that would work for 
all megaprojects. So a more adaptive, flexi-
ble approach to megaprojects and an under-
standing of their complexities in terms of the 
people, the processes, the project method-
ologies and the integration that you need to 
develop more successful programs. This is 
not talked about too much in the literature. 

And how does it look in terms of 
competencies of people? What special 
competencies should managers have 
that are managing megaprojects? Are the 
competencies described in PMBOK and 
The Standard for Program Management 
enough?  What skills are needed to 
manage megaprojects?

That’s a good question. Project managers are 
trained to manage results. And they’re trained 

to understand the tools and techniques nec-
essary to monitor these results. Whereas pro-
gram managers I would classify more as trans-
formative, or as change agents and they need 
very di�erent skills. If you would contrast 
managers and leaders I would say leadership 
is needed for programs whereas managers are 
needed for projects. And characteristics of 
leaders to manage large scale megaprojects 
would include an ability to manage change, 
an ability to manage transformation. In other 
words, understanding how one creates oppor-
tunities from megaprojects, not just adapt-
ing what you are handed, but looking for op-
portunities that will arise throughout the life 
of your megaproject and understanding how 
to use these opportunities for the betterment 
of the megaproject and the communities 
and sponsors that are involved in megapro-
jects. You also have to be a motivator, you 
have to understand the importance of incen-
tives and recognition. You have to be able to 
work in a political environment, since many of 
these megaprojects are very public, so I think 
good political skills and understanding how 
to manage changing political environments 
and governmental environments is a very key 
aspect. 

You have said during your session at the 
PMI PC Congress that for megaprojects 
sustainability is much more important than 
the Iron Triangle of project management 
– scope, time, and budget. Why is 
sustainability so important and what 
about the Iron Triangle – should managers 
of megaprojects forget about the Iron 
Triangle?

That’s a good question. Program managers 
have to be very reliant on their project man-
agers. Their project managers should be fo-
cused on the Iron Triangle. The program man-
ager really does not have the time to get into 
the nuts and bolts of schedule management 
or the day-to-day operations in the projects. 
They have to look at the big picture. And in 
the end what’s important is what have you 
delivered, and is what you have delivered sus-
tainable. In other words, megaprojects take 
years to build, 10-20 years, their benefits may 
last as long as 60-70 years. Not just the in-
frastructure they build, but also the oppor-
tunities that they create for the people and 
the communities in the cities where these 
projects are being built. And opportunities 
would include training, training labour, train-
ing managers, but also building the institu-
tions, the governmental institutions, the pri-
vate companies sharing lessons learned for 
the future, so that the projects of the future 

will be that much better o�. There are other 
benefits, such as social benefits, in the de-
veloping world you want to deliver to pro-
vide for a better community or a better city. 
So the focus on sustainability is really by the 
program manager to overall enhance the pro-
gram. It is not that you don’t focus on Iron 
Triangle but your focus on that is really more 
at the very high level. And you need to know 
of course that all your projects within your 
program are staying on time and budget but, 
again, in measuring success of megaprojects 
you are not just looking at cost and schedule 
but you are looking at the value of what you 
are delivering, and that value can be far great-
er than any cost or schedule. As we’ve seen in 
California with the San Francisco Bay Bridge, 
it was 5 billion dollars over budget, ten years 
late, but they built a bridge to last 150 years, 
that’s double the life of a normal bridge. If we 
were to calculate the benefits of that plus the 
benefits to the local communities, it would 
far exceed even this additional cost. 

I would also like to ask about the concept 
you’ve introduced during PMO Symposium 
2013 and here in Warsaw at PMI Poland 
Chapter Congress – the concept of 
Integrated Project Organization. What is 
it and what is the main value of an IPO?

Integration is a Knowledge Area that PMI 
has incorporated in its Body of Knowledge 
(PMBOK).  It is a very important aspect of pro-
ject management. But it is defined to just in-
clude unifying and harmonizing processes and 
procedures. I believe integration in megapro-
jects is much broader than just processes and 
procedures. We are looking at integrating the 
people in the megaproject, developing better 
partnerships between the public and private 
sector. We are looking at integrating goals 
and expectations of our multiple sharehold-
ers. We are looking to integrate and devel-
op smaller programs within the megaproject 
that will provide overall better economies of 
scale, better returns on investment. So we are 
not just integrating our claims and our chang-
es, but we’re integrating every aspect of the 
project that would be beneficial. That means 
an Integrated Project Organization where the 
people become one entity rather than sep-
arate silos of companies. We are integrating 
methodologies, we are combining method-
ologies, and we are integrating our risk pro-
grams so that we don’t have 135 risk man-
agement programs for every project, but we 
have one risk management program for the 
entire megaproject. Quality needs to be in-
tegrated as well as safety and health. It is 
very important that there is this harmoniza-
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True Agile is who you are
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How do you enjoy Poland? You are not first 
time here, are you?

I’ve been in Poznan, twice in Cracow and this 
is my second time in Warsaw.

You had an opening talk on Agile here 
during 9th International PMI Poland Chap-
ter Congress. How do you feel about the 
conference? Do you think PMI becomes 
more aligned with Agile principles?

I think PMI will adapt, they are already in the 
process of adaptation. I think that some-
one was asking the question: is PMI water-
fall? PRINCE2 used to be waterfall as well 
but now PRINCE2 can be perfectly adapt-
ed to work Agile, because PRINCE2 is about 
agreeing on how to work and working accord-
ingly. And when you can work Agile, work ac-
cordingly – that’s fine. I think PMI will be the 
same because I think all the time, every pro-
ject we do, like Virginia’s talk about BIG DIG 
this morning, it has a lot of Agile in this mega, 
20, 40 or even 60 billion dollar project. There 
is a lot of Agile, because these days we talk 
about complex solutions and I have three 
steps: from simple, through complicated to 
complex. Complex means there are a lot of 
di�erent factors and the outcome cannot be 
predicted… And I think that's what life is all 
about these days. Giving technology, politics 
environment, education, people, marketing, 
there are so many factors in there that the 
outcome is not predictable. So you have to be 
able to adapt, and that’s what Agile is.

In case of PRINCE2 are you aware that 
AXELOS is going to publish PRINCE2 Agile 
qualification?

The DSDM Community is the one community 
that has not been afraid to look behind small 

e�cient functioning teams which is for exam-
ple in Scrum very important. And behind it you 
see a bigger perspective. Agile project can be 
done including PRINCE2.

There was already a PRINCE2 and DSDM 
whitepaper in 2000. So it’s already there. I’ve 
worked for years in DSDM and PRINCE2. Then 
it became Agile.

We clearly see that Agile is changing the 
world. How do you feel as Agile Manifesto 
co-author, do you see the di�erence, that 
you are changing the world in case of 
approach of people working together?

On the one hand, Dutch culture inside me 
tells me that when I say “yes” – I’m very ar-
rogant [smile]. But on the other hand, to be 
very honest, it has changed the world and will 
change more in the world to come… When I go 
to football game with my son, when I travel 
on the airport – I meet Agile people, I meet 
Agile coaches. When I go to average city to 
the conference or Agile communities meet-
ings or gatherings there are so many people 
doing this. And yes, I’m proud of it, to be very 
honest. I’ve put so much time and energy in 
the communities – not paid work. And I’m 
proud that I can be the part of it.

You surely are the part of the Agile move-
ment, your work is defined by philosophy 
and style of working by Agile, not strictly 
defined by business or monetary focus but 
rather who you are and values you promote 
in everyday life.

I always say that true Agile is who you are. 
And if you have kept this kindergarten piece 
of you to explore and to accept “do not know 
how complex solutions look like in detail”, so 
that you have to find out on a long way – if 

you can keep that, then you are Agile… and 
it is very good. If you are not Agile and try to 
do Agile you will never get above “mechani-
cal” level.

Do you see a possibility of having a Project 
Manager with classic skills required 
to command and control but also with 
leadership/coaching skills? 

I think so. Especially when you agreed on how 
to work during Foundation (a specific phase 
in DSDM method), when you agree with the 
team (including the client) that you work 
Agile, that you know your Dailies, Heartbeats, 
that you prioritize work. With the quality and 
the discipline you applied when you use Agile 
techniques, values and principles. Sometimes 
it takes a strong, natural leader and you can 
name him an Agile Project Manager. A natu-
ral leader takes his team on the side and is not 
afraid to correct and to say “This is not the 
way we agreed to work in the Management 
Foundation”. “I need you on this process, don’t 
step out” … Yes, I can see the combination.

Going back to basics, the people and 
interactions between them…

When you look at group dynamics and group 
phase models like Tuckman’s: Forming 
– Storming – Norming – Performing… When 
you are working with the group for the first 
time in the Forming phase, a di�erent form of 
leadership is needed than in the Performing 
phase. There is a lot more there. You cannot 
just say the team is self-organising. Self-or-
ganising teams have to grow, have to devel-
op. Until they are not developed, they do not 
need command and control but they do need 
strong natural leadership. Good Agile Project 
Manager and Team Leader will do this.

Changing the topic to Lean and Kanban… 
Agile Manifesto was defined when Lean 
Software Development and Kanban 
weren’t so to say broadly present in the 
IT market. Yet currently they are seen as 
complimentary or compliant with Agile 
principles. Do you see them Agile?

I think so. First of all, I think that Lean and 
Agile are not the same. Agile is rather for short 
cycle delivery and Lean is for more industrial-
ized processes. We industrialized software de-
velopment processes with a lot of Lean and 
Kanban principles and there is a lot of Agile 
there as well.

Lean has been developed in the Toyota facto-
ries. Lean is an e�cient process for manufac-
turing cars – originally. For example Scrum is 
a very e�cient process for developing software. 
So it is almost one on one I would say. You have 
a slightly di�erent approach but there are a lot 
of principles you can use in order to be e�cient 
regarding documentation, team dynamics, daily 
stand-ups and so on.

You are also the chairman of Agile 
Consortium upon which you are promoting 
Agile principles and many di�erent 
techniques. You also o�er certification 
schemes. How you can distinguish them 
from others like PMI-ACP, Scrum.org, 
Scrum Alliance, DSDM AgilePM etc.

First of all the focus is Agile. So the other 
might not be in there. That’s one di�erence. 
When we put certification in the market, we 
wanted to have an independent certification, 
independent from methods. We believe eve-
rything in the Agile as long as it is within the 
value and principles is fine. Let’s do some-
thing good!

The other thing is we also said: what we want 
is to have certification which has an inde-
pendent quality label to both suppliers and 
clients. What we say is we do exams but not 
to make one but to put a quality label in the 
market. We don’t live on our exams and there 
are a lot of organisations that just make one 
and their focus is on the revenue. I think that 
is not the reason to do exams.

Do you think that the market is lacking 
such quality label?

I think the market is too much laminated by 
commercial exams instead of quality exams. 
That’s why we work in the Netherlands. It is 
also very popular in the United Kingdom and 
in Scandinavia. It will be popular example in 
the Italy, in the Romania and actually today 
we had the first Foundation exam in Poland. 
I don’t know the results yet [smile]. But there is 
someone who wants to try without the train-
ing, a very experienced person. So we will see.

You also o�er knowledge sharing via 
webinars and co-join meetings with other 
consortium chapters spread around the 
world.

We have an international umbrella architec-
ture, we have local chapters. All the local 

chapters have their own agile event in eight 
to ten weeks. They also have interactive 
workshops. They do all sorts of things. For 
example in the Netherlands we have meet-
ings between 40 to 80 people. In Belgium – 
more or less the same. Italy is growing at the 
moment. It is a membership model, so you 
pay a fee as a member, you can go freely to 
Agile events, you can go through certification 
process. You can also participate in innova-
tions. We share knowledge on those events 
and based on sharing we innovate and this 
innovation is published. If you like to partici-
pate in innovations, your name will be on the 
publication and everyone can benefit from it.

Agile is spreading all around the globe. You 
hear Agile almost everywhere. When you 
open a fridge you see Agile. How do you 
see Agile in nearest two, three maybe five 
years from now?

The biggest thing is it will be like a drop of oil 
into water. It will go across business. It is in 
progress already, as I’ve said during my talk 
this morning, in Netherlands we have hospi-
tals going Lean and Agile, we have marketing 
and publication world going Agile and strong-
ly going through Agile certification process. 
For example the Agile Consortium provides 
an Agile certification for Agile Foundation in 
Marketing and Communication. They have 
very di�erent terminology than IT. We have 
our own dedicated Practitioner and Master 
exams, they are oral. It is something which 
you can do in a talk. Yes, we still see there 
could be more in specific areas.

So do you see that Agile will go into 
specialities?

For now it is Marketing and Communication. 
But the next one could be maybe Security and 
Education.

One of the most visible changes in Agile 
is UK Government going Agile, which was 
presented during ABC 2014 conference in 
London where we both met.

Yes, I saw the presentation. It was very im-
pressive. Taking an organization with you on 
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an Agile transformation that’s what they did. 
Very impressive.

In the Netherlands we have model with first 
and second chamber which makes the laws 
but if they doubt they have specialized insti-
tutes – it’s called Chamber of State. They can 
check the law. The chairman of this govern-
mental organisation said this summer: “The 
world is changing”. These days in the Nether-
lands we have trouble with waste loads. You 
use something a couple of months and then 
you throw it away. This requires a lot of adop-
tion and agility from all those involved, which 
means local, original and national govern-
ments.

We will build a total change in time. This is 
the world as we know it today and I don’t 
think that the rate of change will slow down. 
I think it will be faster, driven more by the 
technology.

The interview was conducted by Mirosław 
Dąbrowski during 9th International PMI Poland 
Chapter Congress, November 24th-25th, 2014 
in Warsaw
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How do you enjoy Poland? You are not first 
time here, are you?

I’ve been in Poznan, twice in Cracow and this 
is my second time in Warsaw.

You had an opening talk on Agile here 
during 9th International PMI Poland Chap-
ter Congress. How do you feel about the 
conference? Do you think PMI becomes 
more aligned with Agile principles?

I think PMI will adapt, they are already in the 
process of adaptation. I think that some-
one was asking the question: is PMI water-
fall? PRINCE2 used to be waterfall as well 
but now PRINCE2 can be perfectly adapt-
ed to work Agile, because PRINCE2 is about 
agreeing on how to work and working accord-
ingly. And when you can work Agile, work ac-
cordingly – that’s fine. I think PMI will be the 
same because I think all the time, every pro-
ject we do, like Virginia’s talk about BIG DIG 
this morning, it has a lot of Agile in this mega, 
20, 40 or even 60 billion dollar project. There 
is a lot of Agile, because these days we talk 
about complex solutions and I have three 
steps: from simple, through complicated to 
complex. Complex means there are a lot of 
di�erent factors and the outcome cannot be 
predicted… And I think that's what life is all 
about these days. Giving technology, politics 
environment, education, people, marketing, 
there are so many factors in there that the 
outcome is not predictable. So you have to be 
able to adapt, and that’s what Agile is.

In case of PRINCE2 are you aware that 
AXELOS is going to publish PRINCE2 Agile 
qualification?

The DSDM Community is the one community 
that has not been afraid to look behind small 

e�cient functioning teams which is for exam-
ple in Scrum very important. And behind it you 
see a bigger perspective. Agile project can be 
done including PRINCE2.

There was already a PRINCE2 and DSDM 
whitepaper in 2000. So it’s already there. I’ve 
worked for years in DSDM and PRINCE2. Then 
it became Agile.

We clearly see that Agile is changing the 
world. How do you feel as Agile Manifesto 
co-author, do you see the di�erence, that 
you are changing the world in case of 
approach of people working together?

On the one hand, Dutch culture inside me 
tells me that when I say “yes” – I’m very ar-
rogant [smile]. But on the other hand, to be 
very honest, it has changed the world and will 
change more in the world to come… When I go 
to football game with my son, when I travel 
on the airport – I meet Agile people, I meet 
Agile coaches. When I go to average city to 
the conference or Agile communities meet-
ings or gatherings there are so many people 
doing this. And yes, I’m proud of it, to be very 
honest. I’ve put so much time and energy in 
the communities – not paid work. And I’m 
proud that I can be the part of it.

You surely are the part of the Agile move-
ment, your work is defined by philosophy 
and style of working by Agile, not strictly 
defined by business or monetary focus but 
rather who you are and values you promote 
in everyday life.

I always say that true Agile is who you are. 
And if you have kept this kindergarten piece 
of you to explore and to accept “do not know 
how complex solutions look like in detail”, so 
that you have to find out on a long way – if 

you can keep that, then you are Agile… and 
it is very good. If you are not Agile and try to 
do Agile you will never get above “mechani-
cal” level.

Do you see a possibility of having a Project 
Manager with classic skills required 
to command and control but also with 
leadership/coaching skills? 

I think so. Especially when you agreed on how 
to work during Foundation (a specific phase 
in DSDM method), when you agree with the 
team (including the client) that you work 
Agile, that you know your Dailies, Heartbeats, 
that you prioritize work. With the quality and 
the discipline you applied when you use Agile 
techniques, values and principles. Sometimes 
it takes a strong, natural leader and you can 
name him an Agile Project Manager. A natu-
ral leader takes his team on the side and is not 
afraid to correct and to say “This is not the 
way we agreed to work in the Management 
Foundation”. “I need you on this process, don’t 
step out” … Yes, I can see the combination.

Going back to basics, the people and 
interactions between them…

When you look at group dynamics and group 
phase models like Tuckman’s: Forming 
– Storming – Norming – Performing… When 
you are working with the group for the first 
time in the Forming phase, a di�erent form of 
leadership is needed than in the Performing 
phase. There is a lot more there. You cannot 
just say the team is self-organising. Self-or-
ganising teams have to grow, have to devel-
op. Until they are not developed, they do not 
need command and control but they do need 
strong natural leadership. Good Agile Project 
Manager and Team Leader will do this.

Changing the topic to Lean and Kanban… 
Agile Manifesto was defined when Lean 
Software Development and Kanban 
weren’t so to say broadly present in the 
IT market. Yet currently they are seen as 
complimentary or compliant with Agile 
principles. Do you see them Agile?

I think so. First of all, I think that Lean and 
Agile are not the same. Agile is rather for short 
cycle delivery and Lean is for more industrial-
ized processes. We industrialized software de-
velopment processes with a lot of Lean and 
Kanban principles and there is a lot of Agile 
there as well.

Lean has been developed in the Toyota facto-
ries. Lean is an e�cient process for manufac-
turing cars – originally. For example Scrum is 
a very e�cient process for developing software. 
So it is almost one on one I would say. You have 
a slightly di�erent approach but there are a lot 
of principles you can use in order to be e�cient 
regarding documentation, team dynamics, daily 
stand-ups and so on.

You are also the chairman of Agile 
Consortium upon which you are promoting 
Agile principles and many di�erent 
techniques. You also o�er certification 
schemes. How you can distinguish them 
from others like PMI-ACP, Scrum.org, 
Scrum Alliance, DSDM AgilePM etc.

First of all the focus is Agile. So the other 
might not be in there. That’s one di�erence. 
When we put certification in the market, we 
wanted to have an independent certification, 
independent from methods. We believe eve-
rything in the Agile as long as it is within the 
value and principles is fine. Let’s do some-
thing good!

The other thing is we also said: what we want 
is to have certification which has an inde-
pendent quality label to both suppliers and 
clients. What we say is we do exams but not 
to make one but to put a quality label in the 
market. We don’t live on our exams and there 
are a lot of organisations that just make one 
and their focus is on the revenue. I think that 
is not the reason to do exams.

Do you think that the market is lacking 
such quality label?

I think the market is too much laminated by 
commercial exams instead of quality exams. 
That’s why we work in the Netherlands. It is 
also very popular in the United Kingdom and 
in Scandinavia. It will be popular example in 
the Italy, in the Romania and actually today 
we had the first Foundation exam in Poland. 
I don’t know the results yet [smile]. But there is 
someone who wants to try without the train-
ing, a very experienced person. So we will see.

You also o�er knowledge sharing via 
webinars and co-join meetings with other 
consortium chapters spread around the 
world.

We have an international umbrella architec-
ture, we have local chapters. All the local 

chapters have their own agile event in eight 
to ten weeks. They also have interactive 
workshops. They do all sorts of things. For 
example in the Netherlands we have meet-
ings between 40 to 80 people. In Belgium – 
more or less the same. Italy is growing at the 
moment. It is a membership model, so you 
pay a fee as a member, you can go freely to 
Agile events, you can go through certification 
process. You can also participate in innova-
tions. We share knowledge on those events 
and based on sharing we innovate and this 
innovation is published. If you like to partici-
pate in innovations, your name will be on the 
publication and everyone can benefit from it.

Agile is spreading all around the globe. You 
hear Agile almost everywhere. When you 
open a fridge you see Agile. How do you 
see Agile in nearest two, three maybe five 
years from now?

The biggest thing is it will be like a drop of oil 
into water. It will go across business. It is in 
progress already, as I’ve said during my talk 
this morning, in Netherlands we have hospi-
tals going Lean and Agile, we have marketing 
and publication world going Agile and strong-
ly going through Agile certification process. 
For example the Agile Consortium provides 
an Agile certification for Agile Foundation in 
Marketing and Communication. They have 
very di�erent terminology than IT. We have 
our own dedicated Practitioner and Master 
exams, they are oral. It is something which 
you can do in a talk. Yes, we still see there 
could be more in specific areas.

So do you see that Agile will go into 
specialities?

For now it is Marketing and Communication. 
But the next one could be maybe Security and 
Education.

One of the most visible changes in Agile 
is UK Government going Agile, which was 
presented during ABC 2014 conference in 
London where we both met.

Yes, I saw the presentation. It was very im-
pressive. Taking an organization with you on 

Arie van
Bennekum

Arie is a pragmatic who embeds his 
pragmatism in structure, discipline and 
common sense. This eventually led to being 
one of the authors of the Agile Manifesto 
and expert in the area of Agile Project 
Management, agile in the core and user 
involvement. The real fundament and 
objectives of Agile have his focus when he 
speaks, presents, demonstrates and 
lectures about Agile as a thought leader of 
the European Agile coaching team Agile in 
the Core, as chair of the Agile Consortium 
International and when he lectures at 
universities.

an Agile transformation that’s what they did. 
Very impressive.

In the Netherlands we have model with first 
and second chamber which makes the laws 
but if they doubt they have specialized insti-
tutes – it’s called Chamber of State. They can 
check the law. The chairman of this govern-
mental organisation said this summer: “The 
world is changing”. These days in the Nether-
lands we have trouble with waste loads. You 
use something a couple of months and then 
you throw it away. This requires a lot of adop-
tion and agility from all those involved, which 
means local, original and national govern-
ments.

We will build a total change in time. This is 
the world as we know it today and I don’t 
think that the rate of change will slow down. 
I think it will be faster, driven more by the 
technology.

The interview was conducted by Mirosław 
Dąbrowski during 9th International PMI Poland 
Chapter Congress, November 24th-25th, 2014 
in Warsaw
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9. Międzynarodowy Kongres PMI Poland 
Chapter, który odbył się w Warszawie 
24-25 listopada 2014 r., był z pewnością 
jednym z największych wydarzeń w dzie-
dzinie zarządzania projektami w Polsce, 
zarówno z uwagi na liczbę jego uczestni-
ków oraz wystąpień, jak i na atrakcyjność 
merytoryczną. Kongres był realizowany 
równolegle w dwóch nurtach: Megapro-
jekty oraz Beyond Agile, dzięki czemu jego 
uczestnicy mogli spośród wielu wystąpień 
wybrać najbardziej ich interesujące.

Kongres został rozpoczęty krótkim wystą-
pieniem Małgorzaty Kusyk, prezes Pro-
ject Management Institute Poland Chap-
ter, w którym przywitała uczestników, prele-
gentów, partnerów, sponsorów i wolontariu-
szy PMI oraz przedstawiła kluczowe obszary 
działań PMI Poland Chapter. Następnie ogło-
szone zostały wyniki Konkursu „Wolontariusz 
Roku”. Od tego roku nagroda ta jest przyzna-
wana w dwóch kategoriach: dla wolontariu-
szy wspierających działalność statutową PMI 
Poland Chapter oraz dla pełniących formalne 
role w organach stowarzyszenia. W pierwszej 
z tych kategorii zwyciężczynią została Bar-
bara Heland z Gdańska, w drugiej nagroda 
trafiła do Agnieszki Kulczyńskiej, Wicedy-
rektor ds. Programów i Wydarzeń w krakow-
skim oddziale PMI.

***
Pierwszym keynote speakerem Kongresu była 
prof. Virginia Greiman, światowej sławy eks-
pert zarządzania megaprojektami, która roz-
poczęła swoje wystąpienie od zdefiniowania 
megaprojektu jako przedsięwzięcia o budżecie 
ponad 1 mld dolarów, przyciągającego duże 
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zainteresowanie opinii publicznej ze względu 
na istotny wpływ na społeczeństwo i środo-
wisko, naczęściej finansowanego z udziałem 
środków publicznych. Zaznaczyła, że istotą 
megaprojektów jest to, że korzyści z ich re-
alizacji trwać będą przez dziesiątki lat, więc 
ich rezultaty przeznaczone są także dla przy-
szłych pokoleń. Z uwagi na to, dla zarządza-
jących megaprojektem to nie potrójne ogra-
niczenie powinno być obszarem najwięk-
szego zainteresowania, ale sustainability 
– czyli trwałość rezultatów projektu oraz 
ich harmonia z otoczeniem w jego wszyst-
kich wymiarach: społecznym, ekonomicz-
nym, technologicznym, politycznym, śro-
dowiskowym, instytucjonalnym. Megapro-
jekty w sposób naturalny przekraczają pier-
wotnie założony budżet i harmonogram, po-
nieważ ich rozwój trwa lata, a istotnym ele-
mentem ich realizacji jest również odnajdy-
wanie i wyszukiwanie nowych szans, jakie się 
z nimi wiążą dla ludzi, biznesu, środowiska 
czy technologii.

Kolejnym punktem programu w nurcie Me-
gaprojektów był panel dyskusyjny dotyczący 
realizacji megaprojektów w polskich warun-
kach. Dyskusja panelistów została poprzedzo-
na wideoprezentacją, w której dr Stanisław 
Gasik przedstawił wyniki swoich badań doty-
czących systemu realizacji projektów publicz-
nych w wielu krajach na świecie. Z badań tych 
wynika, że Polska ma od kogo czerpać dobre 
wzorce zarządzania projektami publicznymi 
i wiele jeszcze w tym temacie mamy w Polsce 
do zrobienia. 

Następnie Robert Kasprzak (Bank Gospo-
darstwa Krajowego), Andrzej Krzyszczak – 

(KGHM), Jerzy Lejk (Metro Warszawskie), 
Marcin Guzik (TenStep Polska) i Dariusz 
Wieczorek (magazyn „Zarządzanie Projekta-
mi”) żywiołowo dyskutowali o uwarunkowa-
niach realizacji megainwestycji w Polsce. Pa-
neliści podkreślali znaczącą poprawę w tym 
zakresie w przeciągu ostatniej dekady, np. 
w obszarze ich finansowania. Wskazywali 
jednak również na liczne problemy, zwłasz-
cza natury prawnej: z niedostosowanym do 
wyzwań wielkich inwestycji prawem zamó-
wień publicznych na czele oraz kulturowej 
– z niskim poziomem zaufania społeczne-
go, hamującym sprawną realizację przedsię-
wzięć angażujących wiele podmiotów. 

Bezpośrednio po panelu dyskusyjnym wy-
stąpił Andrzej Krzyszczak z KGHM, który 
omówił wdrożenie zarządzania projektami 
i portfelami oraz jego rolę w realizacji stra-
tegii i transformacji KGHM w firmę global-
ną. Omówił kluczowe efekty wdrożenia: za-
pewnienie dobrej alokacji kapitału, opty-
malizację inwestycji pod kątem ekono-
micznym i technicznym, przejrzysty po-
dział odpowiedzialności i uprawnień oraz 
poprawę komunikacji, wiarygodne plano-
wanie efektów projektów oraz regular-
ną i wiarygodną ocenę ich postępu. Wśród 
wyzwań, jakie stoją przed obszarem pro-
jektów w KGHM, wymienił m.in. integra-
cję międzynarodową poprzez wprowadzenie 
wspólnego standardu zarządzania projekta-
mi dla całej Grupy oraz nieustanne doskona-
lenie pracowników i budowę zespołu zdolne-
go do prowadzenia projektów w różnych kra-
jach i korzystania z międzynarodowych do-
świadczeń. Następnie  prelegent przedstawił 

megaprojekty realizowane aktualnie przez 
KGHM: pierwszego zagraniczny megapro-
jekt górniczy – budowę kopalni Sierra Gorda 
w Chile oraz program Głogów Głęboki Prze-
mysłowy, największy obecnie projekt gór-
niczy w Polsce, którego celem jest zapew-
nienie stabilnego poziomu produkcji KGHM 
w Polsce w wieloletniej perspektywie.

Ze świata inwestycji podziemnych uczestni-
cy Kongresu zostali przeniesieni nad morze – 
Roland Pazdan z Urzędu Morskiego w Szcze-
cinie omówił projekt budowy falochronu, 
wchodzący w skład programu budowy Termi-
nala LNG w Świnoujściu. Przedstawił główne 
założenia systemu koordynacji prac w progra-
mie: oparcie zarządzania programem i projek-
tami składowymi na spójnej metodyce i jed-
nolite przeszkolenie zaangażowanych w pro-
gram pracowników wielu instytucji, skonso-
lidowany harmonogram programu, regularny 
monitoring ryzyk i postępu na poziomie pro-
jektów i programu. Do kluczowych czynników 
sukcesu projektu mówca zaliczył dobre przy-
gotowanie projektu – wysoką jakość doku-
mentów definiujących projekt; przemyślany 
sposób przeprowadzania zamówień, podpi-
sywanie możliwie elastycznych umów z wy-
konawcami i traktowanie ich po partnersku; 
prosty system komunikacji, zapewniający 
szybkość podejmowania decyzji, ograniczenie 
nieporozumień i wiarygodność urzędu jako in-
westora.

W kolejnym wystąpieniu Grzegorz Hrycyna 
z Grupy LOTOS zaprezentował słuchaczom 
główne założenia planowanego i realizowane-
go w latach 2002-2011 Programu 10+, mają-
cego na celu zwiększenie zdolności produk-
cyjnej rafinerii Grupy. Programu na tyle strate-
gicznego, że w razie jego niepowodzenia firma 
mogłaby przestać istnieć, a jednocześnie peł-
nego wyzwań, z kwestią przejęcia i urucho-
mienia nowych instalacji bez zatrzymywania 
prac zakładu na czele. Omawiając dobre prak-
tyki i wnioski z zarządzania tym megaprojek-
tem, Grzegorz Hrycyna podkreślił, że kluczo-
we dla jego powodzenia było zaangażowa-
nie zarządu, które w Programie 10+ widać 
było na każdym kroku. Dzięki temu udało 
się zbudować w firmie poczucie wagi tego 
programu, pozyskać i utrzymać zaangażo-
wanie i przychylność interesariuszy, także 
zewnętrznych. W podsumowaniu uznał rów-
nież, że jednym z najważniejszych czynników 
sukcesu było dobre przygotowanie, zaplano-
wanie i zaharmonogramowanie programu, po-
łączone z gotowością do wprowadzania nie-
zbędnych zmian w jego trakcie. 

Ostatnie tego dnia wystąpienie w nurcie Me-
gaprojektów poświęcone było wyzwaniom 
przywódczym i komunikacyjnym w zarządza-
niu megaprojektami. Darryl Booker omówił 
najważniejsze dla kierujących wielkimi przed-
sięwzięciami umiejętności zarządcze i przy-
wódcze, takie jak: myślenie i planowanie stra-
tegiczne, właściwa priorytetyzacja i stawia-
nie celów, zarządzanie czasem i podejmowa-
nie decyzji. Zwrócił uwagę na znaczenie in-
spirowania i motywowania współpracowni-
ków oraz zapewnienia im satysfakcji i utoż-
samienia się z wykonywaną pracą, podkre-

ślając rolę mentoringu i coachingu oraz pla-
nowego budowania, rozwijania i zarządza-
nia zespołem. Jako niezwykle ważne w me-
gaprojektach uznał także kwestie zarządzania 
zmianą – mobilizowania ludzi, przewodzenia 
zmianie, pokonywania niezrozumienia i prze-
łamywania oporu oraz obsługiwania reakcji 
ludzi na zmianę.

***
Nurt Beyond Agile rozpoczął się od wystąpie-
nia Arie van Bennekuma, współautora Agile 
Manifesto, który przypomniał zebranym klu-
czowe zasady agile, określone już w manife-
ście, podkreślając, że agile nie jest metodą, 
lecz raczej parasolem obejmującym wiele 
metod, jest również kreowaniem warto-
ści oraz „eksplorowaniem” – poszukiwa-
niem rozwiązań. Arie van Bennekum wymie-
nił szereg zasad, które powinny przyświe-
cać zwinnym kierownikom projektów: czynny 
udział klienta w cyklicznym procesie wali-
dacji i weryfikacji, zapewniający akceptację 
ze strony biznesu; codzienna, komunikacja 
w zespole na temat postępów; testowanie 
i ocena wykonanej pracy oraz samego proce-
su przez cały cykl życia projektu; ciągła se-
lekcja i priorytetyzacja (MoSCoW), pomaga-
jąca pilnować zakresu projektu; wizualizowa-
nie informacji, zapobiegające nadmiernej do-
kumentacji. Zdaniem prelegenta, najlepszym 
uzasadnieniem dla stosowania metod agile 
jest to, że rozwiązują one problemy komu-
nikacyjne, zapobiegają opóźnieniom w do-
stawie, dostarczają dokładnie to, czego 
oczekuje i naprawdę potrzebuje biznes, bez 
tworzenia zbędnych funkcjonalności.

Kolejnym mówcą nurtu Beyond Agile był Piotr 
Malec, który opisał transformację zarządza-
nia projektami i portfelami z wykorzystaniem 
elementów agile w pionie EMEA Anti Money 
Laundering Operations w Citi. Omówił kolejne 
kroki na drodze od procesów ad hoc do dojrza-
łości w zarządzaniu portfelem ponad 100 pro-
jektów i programów, począwszy od zinwenta-
ryzowania projektów, poprzez wprowadzenie 
standardowego zestawu produktów, procesu 
inicjowania projektów i procedur zarządzania 
projektem, śledzenie wykorzystania zasobów 
i korzyści biznesowych, aż do ustanowienia 
globalnego portfela i automatyzacji monitoro-
wania statusu. Piotr Malec podzielił się ze słu-
chaczami swoimi lessons learned z tego pro-
jektu, spośród których za najważniejsze uznał: 
konieczność pozyskania zaangażowania 
i wsparcia wyższej kadry zarządzającej, go-
towość do zmian, duży nacisk na komuni-
kację, nielekceważenie oporu wobec zmian, 
budowanie koalicji wsparcia dla zmiany, ko-
munikowanie wizji zespołowi oraz celebro-
wanie sukcesów.

Następne wystąpienie dotyczyło sposobów 
wykorzystania elementów Kanban i Lean 
w zarządzaniu projektami. Daniel Copleston 
omówił pochodzenie i podstawowe pryn-
cypia tych metod oraz korzyści z ich stoso-
wania. Następnie zaprezentował kluczowe 
praktyki Lean i Kanban, z powodzeniem sto-
sowane w projektach: wizualizację przepły-
wu pracy; ograniczanie prac w toku, zapo-
biegające stratom czasu związanym z wie-

lozadaniowością i licznymi zmianami kontekstu; 
zarządzanie przepływem z wykorzystaniem 
systemu pull zamiast push; klarowne określa-
nie procesów i procedur postępowania; rozwój 
mechanizmów informacji zwrotnej na poziomie 
zespołu oraz organizacji oraz rozwijającą współ-
pracę i pobudzającą innowacje zgodę na niepo-
wodzenia w eksperymentach. Mówca przedsta-
wił również przykład zastosowania Kanban w za-
rządzaniu portfelem oraz omówił cechy wspólne 
i różnice pomiędzy Scrum a Kanban.

O przywództwie w agile opowiedział uczestnikom 
Kongresu Mike Rawlins, który zauważył, że nasza 
ocena ludzkich zachowań bazuje na tym, co widzi-
my, na ich sposobie działania i  reagowania. Mike 
zachęcał, by sięgnąć głębiej – analizować także 
ludzkie wartości, samoocenę, poczucie celu 
oraz umiejętności. A także wpływać na nie: po-
przez szkolenia, mentoring oraz coaching, który 
umożliwia samodzielne dotarcie do wiedzy, 
uwolnienie własnych możliwości oraz wypra-
cowanie nowych sposobów postrzegania i po-
stępowania. Prelegent opisał też główne cechy, 
jakimi powinien odznaczać się zwinny kierownik 
projektu: dawanie przykładu, poświęcenie uwagi 
temu, co mówią i myślą inni i ciągłe dążenie do 
lepszego wzajemnego zrozumienia, odkrywanie in-
tencji i powodów, dla których ludzie zachowują się 
w określony sposób oraz umiejętność elastyczne-
go dostosowania się do potrzeb zespołu i sytuacji.

W kolejnej sesji Michał Marchewicz zaprezen-
tował case-study realizowanego przez niego 
w Ghanie projektu budowy systemu automatyzu-
jącego przetwarzanie zgłoszeń do refundacji le-
czenia. Przedstawił kluczowe wyzwania projektu: 
olbrzymie różnice kulturowe, pracę dla sektora pu-
blicznego, wpływ Banku Światowego oraz krótki 
termin realizacji połączony z niewielkimi zasoba-
mi po stronie klienta. Omawiając sposób radze-
nia sobie tych wyzwań odwoływał się wprost do 
zasad Agile Manifesto: położenie nacisku na zro-
zumienie mentalności ludzi i interakcji pomię-
dzy nimi skutkowało wysoką satysfakcją klienta 
oraz efektywnością w komunikacji. Dzięki posta-
wieniu działającego oprogramowania ponad ob-
szerną dokumentację udało się doprowadzić do 
dostarczenia projektu w terminie, unikając rów-
nocześnie pracy nad dokumentowaniem odrzuco-
nych i niepotrzebnych funkcji.

Merytorycznym zamknięciem pierwszego dnia 
Kongresu była rozstrzygnięcie konkursu Projekt 
Roku 2013 i prezentacja zwycięskiego EMEA CPB 
Segmentation Project realizowanego w Citi Servi-
ce Center Poland. Kierownik projektu Marta Wa-
laszczyk przedstawiła zakres projektu, harmo-
nogram z narzuconym przez amerykańskiego re-
gulatora sztywnym deadlinem, międzynarodowy 
i wirtualny zespół projektowy, główne wyzwania 
i ryzyka projektu. Wśród czynników, które zdecy-
dowały o sukcesie projektu wymieniła precyzyjny 
plan projektu, szybką identyfikację ryzyk i sku-
teczną eskalację, przejrzystą, dostosowaną do 
odbiorców i opartą na faktach komunikację, za-
angażowanie członków zespołu projektowego, 
wczesne przygotowanie scenariuszy realizacji 
testów oraz „planów B”. 

Pierwszy dzień kongresu zakończył się sesją ne-
tworkingową prowadzoną przez doświadczonego 
networkera Grzegorza Turniaka, celebracją 15-le-

cia istnienia MT&DC, jednego z partnerów 
Kongresu, połączoną z konsumpcją urodzino-
wego tortu oraz koktajlem, w czasie których 
uczestnicy i prelegenci Kongresu mieli okazję 
lepiej się poznać i wymienić spostrzeżeniami 
na temat Kongresu oraz swoich doświadczeń 
zawodowych. Ciekawe rozmowy i wymiana 
doświadczeń trwały do późnego wieczora.

***
Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wspól-
nego dla obu nurtów pasjonującego wystąpie-
nia Mike’a Gri�thsa nt. wykorzystania agile 
w złożonych projektach. Prelegent zaczął od 
zwrócenia uwagi na to, że dzisiejsze projekty 
to najczęściej przetwarzanie idei, a nie materii, 
w zmieniających się warunkach biznesowych, 
z użyciem nowych technologii i wielu dyscy-
plin wiedzy – a tradycyjne zarządzanie projek-
tami nie daje na te wyzwania skutecznych od-
powiedzi. Dostarczają ich natomiast metody 
agile: budowaniu efektywnych multidy-
scyplinarnych i innowacyjnych zespołów 
sprzyja przekazywanie zespołowi upraw-
nień; poprawa komunikacji odbywa się po-
przez codzienne spotkania stand-ups i ra-
portowanie postępu; tworzeniu i dzieleniu 
się wiedzą pomagają retrospektywy i prze-
glądy; zapewnieniu zgodności ze zmienia-
jącymi się celami sprzyjają iteracje i time-
boxy. Dalej Mike omówił pożądane praktyki 
przywódcze: kreowanie i komunikowanie wizji, 
zachęcanie członków zespołu do podejmowa-
nia samodzielnych działań poprzez dzielenie 
się władzą oraz dążenie do podważania status 
quo, tworzące szanse na innowacje i rozwój. 
Kontynuacją nurtu Megaprojekty było wystą-
pienie Ireneusza Krupy, który przedstawił rolę 
GAZ-SYSTEM w zapewnianiu naszemu krajo-
wi bezpieczeństwa energetycznego, sposób 
organizacji zarządzania projektami w spółce, 
aktualne wyzwania projektowe, w tym kwe-
stię budowy gazoportu w Świnoujściu oraz 
sposoby pozyskiwania środków na inwesty-
cje, także z programów unijnych. Następnie 
omówił dobre praktyki komunikacji i angażo-
wania interesariuszy projektów oraz sposób 
monitorowania i raportowania postępów reali-
zacji inwestycji. Podkreślił, że fundamentem 
zapewniającym sprawną realizację wielu 
wielkich i trudnych projektów inwestycyj-
nych oraz podejmowania nowych wyzwań 
biznesowych było wdrożenie spójnego sys-
temu zarządzania projektami i portfelami, 
stale rozwijanego i udoskonalanego przez 
Zespół Wsparcia Projektów. Dzięki temu 
firma przekształciła się w nowoczesne, dyna-
miczne, otwarte na zmiany, sprawne i efek-
tywne przedsiębiorstwo. 
Kolejnym prelegentem był Robert Moritz, 
który przedstawił wyjątkowy jak na polskie 
realia megaprojekt – budowę zrównoważo-
nej dzielnicy Siewierz-Jeziorna. Mówca opo-
wiedział o głównych założeniach tego wiel-
kiego i nowatorskiego przedsięwzięcia, prze-
widzianego na okres 25 lat, w którego efek-
cie powstać ma dzielnica czysta, zielona, 
bezpieczna i przyjazna mieszkańcom. Prele-
gent przedstawił sposób zarządzania projek-
tem i omówił główne wyzwania zarządcze, 
do których zaliczył przede wszystkim rozpra-
wę z próbami standardowego podejścia do 

niestandardowego przedsięwzięcia oraz nie-
przestrzegania ustalonych zasad, także wła-
snych. Podkreślił ogromną rolę dobrej ko-
munikacji i współpracy z interesariuszami 
w tym projekcie. Opowiedział o przeprowa-
dzonych intensywnych warsztatach urba-
nistycznych Charette, dzięki którym za-
pewniono lepsze zrozumienie idei i zało-
żeń projektu wśród interesariuszy oraz roli 
każdego z nich w projekcie.
W następnym wystąpieniu wyniki raportu 2014 
State of Resource Management and Capacity 
Planning firmy Planview zaprezentował dr Al-
exander Wimmer. Zwrócił uwagę na to, że 
coraz więcej firm uznaje poprawę zarządzania 
zasobami i planowania zdolności przerobowych 
za wymóg uzyskania lub utrzymania przewa-
gi konkurencyjnej. Omówił również pięć do-
brych praktyk zarządzania zasobami: całościo-
we spojrzenie na wydajność zasobów i wybór 
projektów do realizacji, uruchomienie w firmie 
zarządzania zasobami jako oddzielnej funkcji, 
używanie dedykowanych rozwiązań do zarzą-
dzania portfelem projektów (PPM), ciągłe i ite-
racyjne planowanie zasobów i ich wydajności 
oraz wielokierunkowość i dokładność w pla-
nowaniu zasobów. 
Kongresowy nurt Megaprojekty zamknię-
ty został półgodzinną sesją, w której Tomasz 
Andreasik i Marcin Guzik z firmy TenStep 
Polska, partnera merytorycznego tego nurtu, 
podsumowali wszystkie wcześniejsze wystą-
pienia na temat zarządzania wielkimi przed-
sięwzięciami. Przypomnieli czym są megapro-
jekty, na co należy zwracać szczególną uwagę 
przy ich planowaniu i zarządzaniu nimi, omó-
wili również główne tezy wystąpień prelegen-
tów tego nurtu. Sesja zakończyła się ciekawą 
dyskusją, także z udziałem prelegentów nurtu 
Beyond Agile.

***
Nurt Beyond Agile w 2. dniu Kongresu konty-
nuowany był wystąpieniem Zbigniewa Tra-
czyka, który opowiedział o tym, jak w naj-
bliższej dekadzie będzie zmieniał się świat 
zarządzania projektami. Prelegent rozpo-
czął od podsumowania, dlaczego w dzisiej-
szych czasach zarządzanie projektami ma 
tak duże znaczenie dla sukcesu firm, zwra-
cając uwagę na krótszy cykl życia produk-
tów, dłuższe łańcuchy dostaw, zmieniające 
się technologie, większe ryzyko prowadze-
nia projektów oraz bezpośredni związek po-
wodzenia projektów z wartością akcji firm. 
Jednak pomimo tego, wciąż istnieje potrzeba 
doskonalenia firm w zarządzaniu projektami: 
według najnowszych badań tylko 48% pro-
jektów w Europie realizowanych jest na czas, 
53% w budżecie, a 54% projektów osiąga za-
łożone cele. Odpowiadają temu trendy wi-
doczne na rynku pracy: z zaprezentowanych 
przez mówcę badań wynika, że do 2020 r. 
na całym świecie każdego roku powstanie 
1,5 mln nowych miejsc pracy w obszarze 
zarządzania projektami. 
Kolejna sesja poprowadzona przez Alana 
Gladmana poświęcona była inspirowaniu 
siebie i  innych, budzeniu entuzjazmu i kre-
atywności. Prelegent rozpoczął od rozprawie-
nia się z tradycyjnym nastawieniem zarządza-
jących, konfrontując je z tym, jakie powinni 

mieć kierownicy projektów zwinnych. Wska-
zywał, jak identyfikować w sobie objawy wy-
uczonej mentalności i w jaki sposób zastępo-
wać je nastawieniem agile. Stary sposób my-
ślenia: „nie przynoś problemów, przynieś roz-
wiązanie” proponował zastąpić nastawie-
niem: „problemy są mile widziane, dzięki nim 
mamy możliwość uczenia się”. Alan podkre-
ślał również rolę kierownika projektu w zmie-
nianiu sposobu myślenia członków zespo-
łu poprzez przedstawianie wizji i kierunków 
rozwoju projektu, uświadamianie ludziom 
roli i wagi ich pracy dla realizacji wspólnych 
celów, budując w nich zaufanie, zaangażo-
wanie i satysfakcję z wykonywanej pracy. 
Po wystąpieniu Alana przyszedł czas na prze-
niesienie się w polskie realia. W bardzo dyna-
micznym wystąpieniu zatytułowanym PZU: 
zwinny gigant, Łukasz Baiński, Przemek Hen-
schke, Ewa Koprowska i Michał Kopyt przed-
stawili założenia i przebieg transformacji grupy 
PZU w kierunku zwinnego zarządzania projek-
tami. Tradycyjne slajdy były zaledwie tłem dla 
przeprowadzonej przez prelegentów budowy 
konstrukcji obrazującej transformację agile 
w Grupie PZU. Fundamentem transformacji 
PZU jest przywództwo, filarami: nieustan-
ne doskonalenie, szacunek dla klientów oraz 
produkty najwyższej jakości, a zwieńczeniem 
budowli – czyli efektami są: minimalizacja 
kosztów, skrócenie czasu przekazania pro-
duktu na rynek (time-to-market) oraz cało-
ściowe spojrzenie na klienta. 
Merytorycznym zamknięciem Kongresu była 
wspólna dla obu nurtów sesja, podczas której 
Eduardo Braun przedstawił swoją receptę 
na to, jak z kierownika projektu stać się lide-
rem programu. Swoją prezentację przeplatał 
licznymi cytatami z ludzi polityki i biznesu, 
z którymi miał okazję przeprowadzać wywia-
dy na temat przywództwa. Eduardo wskazał 
5 kluczowych roli dobrego lidera: kreowa-
nie wizji, inspirowanie nią ludzi i budzenie 
w nich emocji; dbanie o ludzi – rozumienie 
ich, dostrzeganie ich potrzeb i emocjonal-
na „hojność” wobec nich; dobra komunika-
cja, a raczej dobre związki z ludźmi, budowa-
nie w nich zaufania, poczucia sensu i dumy, 
stymulowanie przepływu idei i energii; prze-
kazywanie władzy i wpływu na decyzje; bu-
dowanie kultury sprzyjającej dobrym wy-
nikom poprzez kreowanie wspólnych warto-
ści, takich jak skromność i dążenie do dosko-
nałości oraz sprawianie, że ludzie są szczęśli-
wi i dumni.
Po wszystkich wystąpieniach odbyła się loteria, 
w czasie której nagrody dla uczestników Kon-
gresu rozlosowały firmy WHITECOM Project 
Experience i MT&DC oraz PMI Poland Chapter. 
Za podsumowanie tego niezwykłego i z roz-
machem przygotowanego i przeprowadzo-
nego wydarzenia niech służą wyrazy uzna-
nia dla wszystkich zaangażowanych wolonta-
riuszy PMI, z kierownikiem projektu Wojcie-
chem Danowskim na czele. Wielkie podzię-
kowania należą się także sponsorom Kongre-
su, firmom WHITECOM Project Experience, 
PZU, Planview, Symmetry, Soflab oraz part-
nerom: TenStep Polska i MT&DC, no i oczy-
wiście wszystkim jego uczestnikom. 

STREFA PMI PC
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9. Międzynarodowy Kongres PMI Poland 
Chapter, który odbył się w Warszawie 
24-25 listopada 2014 r., był z pewnością 
jednym z największych wydarzeń w dzie-
dzinie zarządzania projektami w Polsce, 
zarówno z uwagi na liczbę jego uczestni-
ków oraz wystąpień, jak i na atrakcyjność 
merytoryczną. Kongres był realizowany 
równolegle w dwóch nurtach: Megapro-
jekty oraz Beyond Agile, dzięki czemu jego 
uczestnicy mogli spośród wielu wystąpień 
wybrać najbardziej ich interesujące.

Kongres został rozpoczęty krótkim wystą-
pieniem Małgorzaty Kusyk, prezes Pro-
ject Management Institute Poland Chap-
ter, w którym przywitała uczestników, prele-
gentów, partnerów, sponsorów i wolontariu-
szy PMI oraz przedstawiła kluczowe obszary 
działań PMI Poland Chapter. Następnie ogło-
szone zostały wyniki Konkursu „Wolontariusz 
Roku”. Od tego roku nagroda ta jest przyzna-
wana w dwóch kategoriach: dla wolontariu-
szy wspierających działalność statutową PMI 
Poland Chapter oraz dla pełniących formalne 
role w organach stowarzyszenia. W pierwszej 
z tych kategorii zwyciężczynią została Bar-
bara Heland z Gdańska, w drugiej nagroda 
trafiła do Agnieszki Kulczyńskiej, Wicedy-
rektor ds. Programów i Wydarzeń w krakow-
skim oddziale PMI.

***
Pierwszym keynote speakerem Kongresu była 
prof. Virginia Greiman, światowej sławy eks-
pert zarządzania megaprojektami, która roz-
poczęła swoje wystąpienie od zdefiniowania 
megaprojektu jako przedsięwzięcia o budżecie 
ponad 1 mld dolarów, przyciągającego duże 

zainteresowanie opinii publicznej ze względu 
na istotny wpływ na społeczeństwo i środo-
wisko, naczęściej finansowanego z udziałem 
środków publicznych. Zaznaczyła, że istotą 
megaprojektów jest to, że korzyści z ich re-
alizacji trwać będą przez dziesiątki lat, więc 
ich rezultaty przeznaczone są także dla przy-
szłych pokoleń. Z uwagi na to, dla zarządza-
jących megaprojektem to nie potrójne ogra-
niczenie powinno być obszarem najwięk-
szego zainteresowania, ale sustainability 
– czyli trwałość rezultatów projektu oraz 
ich harmonia z otoczeniem w jego wszyst-
kich wymiarach: społecznym, ekonomicz-
nym, technologicznym, politycznym, śro-
dowiskowym, instytucjonalnym. Megapro-
jekty w sposób naturalny przekraczają pier-
wotnie założony budżet i harmonogram, po-
nieważ ich rozwój trwa lata, a istotnym ele-
mentem ich realizacji jest również odnajdy-
wanie i wyszukiwanie nowych szans, jakie się 
z nimi wiążą dla ludzi, biznesu, środowiska 
czy technologii.

Kolejnym punktem programu w nurcie Me-
gaprojektów był panel dyskusyjny dotyczący 
realizacji megaprojektów w polskich warun-
kach. Dyskusja panelistów została poprzedzo-
na wideoprezentacją, w której dr Stanisław 
Gasik przedstawił wyniki swoich badań doty-
czących systemu realizacji projektów publicz-
nych w wielu krajach na świecie. Z badań tych 
wynika, że Polska ma od kogo czerpać dobre 
wzorce zarządzania projektami publicznymi 
i wiele jeszcze w tym temacie mamy w Polsce 
do zrobienia. 

Następnie Robert Kasprzak (Bank Gospo-
darstwa Krajowego), Andrzej Krzyszczak – 

(KGHM), Jerzy Lejk (Metro Warszawskie), 
Marcin Guzik (TenStep Polska) i Dariusz 
Wieczorek (magazyn „Zarządzanie Projekta-
mi”) żywiołowo dyskutowali o uwarunkowa-
niach realizacji megainwestycji w Polsce. Pa-
neliści podkreślali znaczącą poprawę w tym 
zakresie w przeciągu ostatniej dekady, np. 
w obszarze ich finansowania. Wskazywali 
jednak również na liczne problemy, zwłasz-
cza natury prawnej: z niedostosowanym do 
wyzwań wielkich inwestycji prawem zamó-
wień publicznych na czele oraz kulturowej 
– z niskim poziomem zaufania społeczne-
go, hamującym sprawną realizację przedsię-
wzięć angażujących wiele podmiotów. 

Bezpośrednio po panelu dyskusyjnym wy-
stąpił Andrzej Krzyszczak z KGHM, który 
omówił wdrożenie zarządzania projektami 
i portfelami oraz jego rolę w realizacji stra-
tegii i transformacji KGHM w firmę global-
ną. Omówił kluczowe efekty wdrożenia: za-
pewnienie dobrej alokacji kapitału, opty-
malizację inwestycji pod kątem ekono-
micznym i technicznym, przejrzysty po-
dział odpowiedzialności i uprawnień oraz 
poprawę komunikacji, wiarygodne plano-
wanie efektów projektów oraz regular-
ną i wiarygodną ocenę ich postępu. Wśród 
wyzwań, jakie stoją przed obszarem pro-
jektów w KGHM, wymienił m.in. integra-
cję międzynarodową poprzez wprowadzenie 
wspólnego standardu zarządzania projekta-
mi dla całej Grupy oraz nieustanne doskona-
lenie pracowników i budowę zespołu zdolne-
go do prowadzenia projektów w różnych kra-
jach i korzystania z międzynarodowych do-
świadczeń. Następnie  prelegent przedstawił 

megaprojekty realizowane aktualnie przez 
KGHM: pierwszego zagraniczny megapro-
jekt górniczy – budowę kopalni Sierra Gorda 
w Chile oraz program Głogów Głęboki Prze-
mysłowy, największy obecnie projekt gór-
niczy w Polsce, którego celem jest zapew-
nienie stabilnego poziomu produkcji KGHM 
w Polsce w wieloletniej perspektywie.

Ze świata inwestycji podziemnych uczestni-
cy Kongresu zostali przeniesieni nad morze – 
Roland Pazdan z Urzędu Morskiego w Szcze-
cinie omówił projekt budowy falochronu, 
wchodzący w skład programu budowy Termi-
nala LNG w Świnoujściu. Przedstawił główne 
założenia systemu koordynacji prac w progra-
mie: oparcie zarządzania programem i projek-
tami składowymi na spójnej metodyce i jed-
nolite przeszkolenie zaangażowanych w pro-
gram pracowników wielu instytucji, skonso-
lidowany harmonogram programu, regularny 
monitoring ryzyk i postępu na poziomie pro-
jektów i programu. Do kluczowych czynników 
sukcesu projektu mówca zaliczył dobre przy-
gotowanie projektu – wysoką jakość doku-
mentów definiujących projekt; przemyślany 
sposób przeprowadzania zamówień, podpi-
sywanie możliwie elastycznych umów z wy-
konawcami i traktowanie ich po partnersku; 
prosty system komunikacji, zapewniający 
szybkość podejmowania decyzji, ograniczenie 
nieporozumień i wiarygodność urzędu jako in-
westora.

W kolejnym wystąpieniu Grzegorz Hrycyna 
z Grupy LOTOS zaprezentował słuchaczom 
główne założenia planowanego i realizowane-
go w latach 2002-2011 Programu 10+, mają-
cego na celu zwiększenie zdolności produk-
cyjnej rafinerii Grupy. Programu na tyle strate-
gicznego, że w razie jego niepowodzenia firma 
mogłaby przestać istnieć, a jednocześnie peł-
nego wyzwań, z kwestią przejęcia i urucho-
mienia nowych instalacji bez zatrzymywania 
prac zakładu na czele. Omawiając dobre prak-
tyki i wnioski z zarządzania tym megaprojek-
tem, Grzegorz Hrycyna podkreślił, że kluczo-
we dla jego powodzenia było zaangażowa-
nie zarządu, które w Programie 10+ widać 
było na każdym kroku. Dzięki temu udało 
się zbudować w firmie poczucie wagi tego 
programu, pozyskać i utrzymać zaangażo-
wanie i przychylność interesariuszy, także 
zewnętrznych. W podsumowaniu uznał rów-
nież, że jednym z najważniejszych czynników 
sukcesu było dobre przygotowanie, zaplano-
wanie i zaharmonogramowanie programu, po-
łączone z gotowością do wprowadzania nie-
zbędnych zmian w jego trakcie. 

Ostatnie tego dnia wystąpienie w nurcie Me-
gaprojektów poświęcone było wyzwaniom 
przywódczym i komunikacyjnym w zarządza-
niu megaprojektami. Darryl Booker omówił 
najważniejsze dla kierujących wielkimi przed-
sięwzięciami umiejętności zarządcze i przy-
wódcze, takie jak: myślenie i planowanie stra-
tegiczne, właściwa priorytetyzacja i stawia-
nie celów, zarządzanie czasem i podejmowa-
nie decyzji. Zwrócił uwagę na znaczenie in-
spirowania i motywowania współpracowni-
ków oraz zapewnienia im satysfakcji i utoż-
samienia się z wykonywaną pracą, podkre-

ślając rolę mentoringu i coachingu oraz pla-
nowego budowania, rozwijania i zarządza-
nia zespołem. Jako niezwykle ważne w me-
gaprojektach uznał także kwestie zarządzania 
zmianą – mobilizowania ludzi, przewodzenia 
zmianie, pokonywania niezrozumienia i prze-
łamywania oporu oraz obsługiwania reakcji 
ludzi na zmianę.

***
Nurt Beyond Agile rozpoczął się od wystąpie-
nia Arie van Bennekuma, współautora Agile 
Manifesto, który przypomniał zebranym klu-
czowe zasady agile, określone już w manife-
ście, podkreślając, że agile nie jest metodą, 
lecz raczej parasolem obejmującym wiele 
metod, jest również kreowaniem warto-
ści oraz „eksplorowaniem” – poszukiwa-
niem rozwiązań. Arie van Bennekum wymie-
nił szereg zasad, które powinny przyświe-
cać zwinnym kierownikom projektów: czynny 
udział klienta w cyklicznym procesie wali-
dacji i weryfikacji, zapewniający akceptację 
ze strony biznesu; codzienna, komunikacja 
w zespole na temat postępów; testowanie 
i ocena wykonanej pracy oraz samego proce-
su przez cały cykl życia projektu; ciągła se-
lekcja i priorytetyzacja (MoSCoW), pomaga-
jąca pilnować zakresu projektu; wizualizowa-
nie informacji, zapobiegające nadmiernej do-
kumentacji. Zdaniem prelegenta, najlepszym 
uzasadnieniem dla stosowania metod agile 
jest to, że rozwiązują one problemy komu-
nikacyjne, zapobiegają opóźnieniom w do-
stawie, dostarczają dokładnie to, czego 
oczekuje i naprawdę potrzebuje biznes, bez 
tworzenia zbędnych funkcjonalności.

Kolejnym mówcą nurtu Beyond Agile był Piotr 
Malec, który opisał transformację zarządza-
nia projektami i portfelami z wykorzystaniem 
elementów agile w pionie EMEA Anti Money 
Laundering Operations w Citi. Omówił kolejne 
kroki na drodze od procesów ad hoc do dojrza-
łości w zarządzaniu portfelem ponad 100 pro-
jektów i programów, począwszy od zinwenta-
ryzowania projektów, poprzez wprowadzenie 
standardowego zestawu produktów, procesu 
inicjowania projektów i procedur zarządzania 
projektem, śledzenie wykorzystania zasobów 
i korzyści biznesowych, aż do ustanowienia 
globalnego portfela i automatyzacji monitoro-
wania statusu. Piotr Malec podzielił się ze słu-
chaczami swoimi lessons learned z tego pro-
jektu, spośród których za najważniejsze uznał: 
konieczność pozyskania zaangażowania 
i wsparcia wyższej kadry zarządzającej, go-
towość do zmian, duży nacisk na komuni-
kację, nielekceważenie oporu wobec zmian, 
budowanie koalicji wsparcia dla zmiany, ko-
munikowanie wizji zespołowi oraz celebro-
wanie sukcesów.

Następne wystąpienie dotyczyło sposobów 
wykorzystania elementów Kanban i Lean 
w zarządzaniu projektami. Daniel Copleston 
omówił pochodzenie i podstawowe pryn-
cypia tych metod oraz korzyści z ich stoso-
wania. Następnie zaprezentował kluczowe 
praktyki Lean i Kanban, z powodzeniem sto-
sowane w projektach: wizualizację przepły-
wu pracy; ograniczanie prac w toku, zapo-
biegające stratom czasu związanym z wie-

lozadaniowością i licznymi zmianami kontekstu; 
zarządzanie przepływem z wykorzystaniem 
systemu pull zamiast push; klarowne określa-
nie procesów i procedur postępowania; rozwój 
mechanizmów informacji zwrotnej na poziomie 
zespołu oraz organizacji oraz rozwijającą współ-
pracę i pobudzającą innowacje zgodę na niepo-
wodzenia w eksperymentach. Mówca przedsta-
wił również przykład zastosowania Kanban w za-
rządzaniu portfelem oraz omówił cechy wspólne 
i różnice pomiędzy Scrum a Kanban.

O przywództwie w agile opowiedział uczestnikom 
Kongresu Mike Rawlins, który zauważył, że nasza 
ocena ludzkich zachowań bazuje na tym, co widzi-
my, na ich sposobie działania i  reagowania. Mike 
zachęcał, by sięgnąć głębiej – analizować także 
ludzkie wartości, samoocenę, poczucie celu 
oraz umiejętności. A także wpływać na nie: po-
przez szkolenia, mentoring oraz coaching, który 
umożliwia samodzielne dotarcie do wiedzy, 
uwolnienie własnych możliwości oraz wypra-
cowanie nowych sposobów postrzegania i po-
stępowania. Prelegent opisał też główne cechy, 
jakimi powinien odznaczać się zwinny kierownik 
projektu: dawanie przykładu, poświęcenie uwagi 
temu, co mówią i myślą inni i ciągłe dążenie do 
lepszego wzajemnego zrozumienia, odkrywanie in-
tencji i powodów, dla których ludzie zachowują się 
w określony sposób oraz umiejętność elastyczne-
go dostosowania się do potrzeb zespołu i sytuacji.

W kolejnej sesji Michał Marchewicz zaprezen-
tował case-study realizowanego przez niego 
w Ghanie projektu budowy systemu automatyzu-
jącego przetwarzanie zgłoszeń do refundacji le-
czenia. Przedstawił kluczowe wyzwania projektu: 
olbrzymie różnice kulturowe, pracę dla sektora pu-
blicznego, wpływ Banku Światowego oraz krótki 
termin realizacji połączony z niewielkimi zasoba-
mi po stronie klienta. Omawiając sposób radze-
nia sobie tych wyzwań odwoływał się wprost do 
zasad Agile Manifesto: położenie nacisku na zro-
zumienie mentalności ludzi i interakcji pomię-
dzy nimi skutkowało wysoką satysfakcją klienta 
oraz efektywnością w komunikacji. Dzięki posta-
wieniu działającego oprogramowania ponad ob-
szerną dokumentację udało się doprowadzić do 
dostarczenia projektu w terminie, unikając rów-
nocześnie pracy nad dokumentowaniem odrzuco-
nych i niepotrzebnych funkcji.

Merytorycznym zamknięciem pierwszego dnia 
Kongresu była rozstrzygnięcie konkursu Projekt 
Roku 2013 i prezentacja zwycięskiego EMEA CPB 
Segmentation Project realizowanego w Citi Servi-
ce Center Poland. Kierownik projektu Marta Wa-
laszczyk przedstawiła zakres projektu, harmo-
nogram z narzuconym przez amerykańskiego re-
gulatora sztywnym deadlinem, międzynarodowy 
i wirtualny zespół projektowy, główne wyzwania 
i ryzyka projektu. Wśród czynników, które zdecy-
dowały o sukcesie projektu wymieniła precyzyjny 
plan projektu, szybką identyfikację ryzyk i sku-
teczną eskalację, przejrzystą, dostosowaną do 
odbiorców i opartą na faktach komunikację, za-
angażowanie członków zespołu projektowego, 
wczesne przygotowanie scenariuszy realizacji 
testów oraz „planów B”. 

Pierwszy dzień kongresu zakończył się sesją ne-
tworkingową prowadzoną przez doświadczonego 
networkera Grzegorza Turniaka, celebracją 15-le-

cia istnienia MT&DC, jednego z partnerów 
Kongresu, połączoną z konsumpcją urodzino-
wego tortu oraz koktajlem, w czasie których 
uczestnicy i prelegenci Kongresu mieli okazję 
lepiej się poznać i wymienić spostrzeżeniami 
na temat Kongresu oraz swoich doświadczeń 
zawodowych. Ciekawe rozmowy i wymiana 
doświadczeń trwały do późnego wieczora.

***
Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wspól-
nego dla obu nurtów pasjonującego wystąpie-
nia Mike’a Gri�thsa nt. wykorzystania agile 
w złożonych projektach. Prelegent zaczął od 
zwrócenia uwagi na to, że dzisiejsze projekty 
to najczęściej przetwarzanie idei, a nie materii, 
w zmieniających się warunkach biznesowych, 
z użyciem nowych technologii i wielu dyscy-
plin wiedzy – a tradycyjne zarządzanie projek-
tami nie daje na te wyzwania skutecznych od-
powiedzi. Dostarczają ich natomiast metody 
agile: budowaniu efektywnych multidy-
scyplinarnych i innowacyjnych zespołów 
sprzyja przekazywanie zespołowi upraw-
nień; poprawa komunikacji odbywa się po-
przez codzienne spotkania stand-ups i ra-
portowanie postępu; tworzeniu i dzieleniu 
się wiedzą pomagają retrospektywy i prze-
glądy; zapewnieniu zgodności ze zmienia-
jącymi się celami sprzyjają iteracje i time-
boxy. Dalej Mike omówił pożądane praktyki 
przywódcze: kreowanie i komunikowanie wizji, 
zachęcanie członków zespołu do podejmowa-
nia samodzielnych działań poprzez dzielenie 
się władzą oraz dążenie do podważania status 
quo, tworzące szanse na innowacje i rozwój. 
Kontynuacją nurtu Megaprojekty było wystą-
pienie Ireneusza Krupy, który przedstawił rolę 
GAZ-SYSTEM w zapewnianiu naszemu krajo-
wi bezpieczeństwa energetycznego, sposób 
organizacji zarządzania projektami w spółce, 
aktualne wyzwania projektowe, w tym kwe-
stię budowy gazoportu w Świnoujściu oraz 
sposoby pozyskiwania środków na inwesty-
cje, także z programów unijnych. Następnie 
omówił dobre praktyki komunikacji i angażo-
wania interesariuszy projektów oraz sposób 
monitorowania i raportowania postępów reali-
zacji inwestycji. Podkreślił, że fundamentem 
zapewniającym sprawną realizację wielu 
wielkich i trudnych projektów inwestycyj-
nych oraz podejmowania nowych wyzwań 
biznesowych było wdrożenie spójnego sys-
temu zarządzania projektami i portfelami, 
stale rozwijanego i udoskonalanego przez 
Zespół Wsparcia Projektów. Dzięki temu 
firma przekształciła się w nowoczesne, dyna-
miczne, otwarte na zmiany, sprawne i efek-
tywne przedsiębiorstwo. 
Kolejnym prelegentem był Robert Moritz, 
który przedstawił wyjątkowy jak na polskie 
realia megaprojekt – budowę zrównoważo-
nej dzielnicy Siewierz-Jeziorna. Mówca opo-
wiedział o głównych założeniach tego wiel-
kiego i nowatorskiego przedsięwzięcia, prze-
widzianego na okres 25 lat, w którego efek-
cie powstać ma dzielnica czysta, zielona, 
bezpieczna i przyjazna mieszkańcom. Prele-
gent przedstawił sposób zarządzania projek-
tem i omówił główne wyzwania zarządcze, 
do których zaliczył przede wszystkim rozpra-
wę z próbami standardowego podejścia do 

niestandardowego przedsięwzięcia oraz nie-
przestrzegania ustalonych zasad, także wła-
snych. Podkreślił ogromną rolę dobrej ko-
munikacji i współpracy z interesariuszami 
w tym projekcie. Opowiedział o przeprowa-
dzonych intensywnych warsztatach urba-
nistycznych Charette, dzięki którym za-
pewniono lepsze zrozumienie idei i zało-
żeń projektu wśród interesariuszy oraz roli 
każdego z nich w projekcie.
W następnym wystąpieniu wyniki raportu 2014 
State of Resource Management and Capacity 
Planning firmy Planview zaprezentował dr Al-
exander Wimmer. Zwrócił uwagę na to, że 
coraz więcej firm uznaje poprawę zarządzania 
zasobami i planowania zdolności przerobowych 
za wymóg uzyskania lub utrzymania przewa-
gi konkurencyjnej. Omówił również pięć do-
brych praktyk zarządzania zasobami: całościo-
we spojrzenie na wydajność zasobów i wybór 
projektów do realizacji, uruchomienie w firmie 
zarządzania zasobami jako oddzielnej funkcji, 
używanie dedykowanych rozwiązań do zarzą-
dzania portfelem projektów (PPM), ciągłe i ite-
racyjne planowanie zasobów i ich wydajności 
oraz wielokierunkowość i dokładność w pla-
nowaniu zasobów. 
Kongresowy nurt Megaprojekty zamknię-
ty został półgodzinną sesją, w której Tomasz 
Andreasik i Marcin Guzik z firmy TenStep 
Polska, partnera merytorycznego tego nurtu, 
podsumowali wszystkie wcześniejsze wystą-
pienia na temat zarządzania wielkimi przed-
sięwzięciami. Przypomnieli czym są megapro-
jekty, na co należy zwracać szczególną uwagę 
przy ich planowaniu i zarządzaniu nimi, omó-
wili również główne tezy wystąpień prelegen-
tów tego nurtu. Sesja zakończyła się ciekawą 
dyskusją, także z udziałem prelegentów nurtu 
Beyond Agile.

***
Nurt Beyond Agile w 2. dniu Kongresu konty-
nuowany był wystąpieniem Zbigniewa Tra-
czyka, który opowiedział o tym, jak w naj-
bliższej dekadzie będzie zmieniał się świat 
zarządzania projektami. Prelegent rozpo-
czął od podsumowania, dlaczego w dzisiej-
szych czasach zarządzanie projektami ma 
tak duże znaczenie dla sukcesu firm, zwra-
cając uwagę na krótszy cykl życia produk-
tów, dłuższe łańcuchy dostaw, zmieniające 
się technologie, większe ryzyko prowadze-
nia projektów oraz bezpośredni związek po-
wodzenia projektów z wartością akcji firm. 
Jednak pomimo tego, wciąż istnieje potrzeba 
doskonalenia firm w zarządzaniu projektami: 
według najnowszych badań tylko 48% pro-
jektów w Europie realizowanych jest na czas, 
53% w budżecie, a 54% projektów osiąga za-
łożone cele. Odpowiadają temu trendy wi-
doczne na rynku pracy: z zaprezentowanych 
przez mówcę badań wynika, że do 2020 r. 
na całym świecie każdego roku powstanie 
1,5 mln nowych miejsc pracy w obszarze 
zarządzania projektami. 
Kolejna sesja poprowadzona przez Alana 
Gladmana poświęcona była inspirowaniu 
siebie i  innych, budzeniu entuzjazmu i kre-
atywności. Prelegent rozpoczął od rozprawie-
nia się z tradycyjnym nastawieniem zarządza-
jących, konfrontując je z tym, jakie powinni 

mieć kierownicy projektów zwinnych. Wska-
zywał, jak identyfikować w sobie objawy wy-
uczonej mentalności i w jaki sposób zastępo-
wać je nastawieniem agile. Stary sposób my-
ślenia: „nie przynoś problemów, przynieś roz-
wiązanie” proponował zastąpić nastawie-
niem: „problemy są mile widziane, dzięki nim 
mamy możliwość uczenia się”. Alan podkre-
ślał również rolę kierownika projektu w zmie-
nianiu sposobu myślenia członków zespo-
łu poprzez przedstawianie wizji i kierunków 
rozwoju projektu, uświadamianie ludziom 
roli i wagi ich pracy dla realizacji wspólnych 
celów, budując w nich zaufanie, zaangażo-
wanie i satysfakcję z wykonywanej pracy. 
Po wystąpieniu Alana przyszedł czas na prze-
niesienie się w polskie realia. W bardzo dyna-
micznym wystąpieniu zatytułowanym PZU: 
zwinny gigant, Łukasz Baiński, Przemek Hen-
schke, Ewa Koprowska i Michał Kopyt przed-
stawili założenia i przebieg transformacji grupy 
PZU w kierunku zwinnego zarządzania projek-
tami. Tradycyjne slajdy były zaledwie tłem dla 
przeprowadzonej przez prelegentów budowy 
konstrukcji obrazującej transformację agile 
w Grupie PZU. Fundamentem transformacji 
PZU jest przywództwo, filarami: nieustan-
ne doskonalenie, szacunek dla klientów oraz 
produkty najwyższej jakości, a zwieńczeniem 
budowli – czyli efektami są: minimalizacja 
kosztów, skrócenie czasu przekazania pro-
duktu na rynek (time-to-market) oraz cało-
ściowe spojrzenie na klienta. 
Merytorycznym zamknięciem Kongresu była 
wspólna dla obu nurtów sesja, podczas której 
Eduardo Braun przedstawił swoją receptę 
na to, jak z kierownika projektu stać się lide-
rem programu. Swoją prezentację przeplatał 
licznymi cytatami z ludzi polityki i biznesu, 
z którymi miał okazję przeprowadzać wywia-
dy na temat przywództwa. Eduardo wskazał 
5 kluczowych roli dobrego lidera: kreowa-
nie wizji, inspirowanie nią ludzi i budzenie 
w nich emocji; dbanie o ludzi – rozumienie 
ich, dostrzeganie ich potrzeb i emocjonal-
na „hojność” wobec nich; dobra komunika-
cja, a raczej dobre związki z ludźmi, budowa-
nie w nich zaufania, poczucia sensu i dumy, 
stymulowanie przepływu idei i energii; prze-
kazywanie władzy i wpływu na decyzje; bu-
dowanie kultury sprzyjającej dobrym wy-
nikom poprzez kreowanie wspólnych warto-
ści, takich jak skromność i dążenie do dosko-
nałości oraz sprawianie, że ludzie są szczęśli-
wi i dumni.
Po wszystkich wystąpieniach odbyła się loteria, 
w czasie której nagrody dla uczestników Kon-
gresu rozlosowały firmy WHITECOM Project 
Experience i MT&DC oraz PMI Poland Chapter. 
Za podsumowanie tego niezwykłego i z roz-
machem przygotowanego i przeprowadzo-
nego wydarzenia niech służą wyrazy uzna-
nia dla wszystkich zaangażowanych wolonta-
riuszy PMI, z kierownikiem projektu Wojcie-
chem Danowskim na czele. Wielkie podzię-
kowania należą się także sponsorom Kongre-
su, firmom WHITECOM Project Experience, 
PZU, Planview, Symmetry, Soflab oraz part-
nerom: TenStep Polska i MT&DC, no i oczy-
wiście wszystkim jego uczestnikom. 

Prof. Virginia Greiman

Arie van Bennekum

Andrzej Krzyszczak

Grzegorz Hrycyna

Piotr Malec

Darryl Booker

Roland Pazdan
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9. Międzynarodowy Kongres PMI Poland 
Chapter, który odbył się w Warszawie 
24-25 listopada 2014 r., był z pewnością 
jednym z największych wydarzeń w dzie-
dzinie zarządzania projektami w Polsce, 
zarówno z uwagi na liczbę jego uczestni-
ków oraz wystąpień, jak i na atrakcyjność 
merytoryczną. Kongres był realizowany 
równolegle w dwóch nurtach: Megapro-
jekty oraz Beyond Agile, dzięki czemu jego 
uczestnicy mogli spośród wielu wystąpień 
wybrać najbardziej ich interesujące.

Kongres został rozpoczęty krótkim wystą-
pieniem Małgorzaty Kusyk, prezes Pro-
ject Management Institute Poland Chap-
ter, w którym przywitała uczestników, prele-
gentów, partnerów, sponsorów i wolontariu-
szy PMI oraz przedstawiła kluczowe obszary 
działań PMI Poland Chapter. Następnie ogło-
szone zostały wyniki Konkursu „Wolontariusz 
Roku”. Od tego roku nagroda ta jest przyzna-
wana w dwóch kategoriach: dla wolontariu-
szy wspierających działalność statutową PMI 
Poland Chapter oraz dla pełniących formalne 
role w organach stowarzyszenia. W pierwszej 
z tych kategorii zwyciężczynią została Bar-
bara Heland z Gdańska, w drugiej nagroda 
trafiła do Agnieszki Kulczyńskiej, Wicedy-
rektor ds. Programów i Wydarzeń w krakow-
skim oddziale PMI.

***
Pierwszym keynote speakerem Kongresu była 
prof. Virginia Greiman, światowej sławy eks-
pert zarządzania megaprojektami, która roz-
poczęła swoje wystąpienie od zdefiniowania 
megaprojektu jako przedsięwzięcia o budżecie 
ponad 1 mld dolarów, przyciągającego duże 

zainteresowanie opinii publicznej ze względu 
na istotny wpływ na społeczeństwo i środo-
wisko, naczęściej finansowanego z udziałem 
środków publicznych. Zaznaczyła, że istotą 
megaprojektów jest to, że korzyści z ich re-
alizacji trwać będą przez dziesiątki lat, więc 
ich rezultaty przeznaczone są także dla przy-
szłych pokoleń. Z uwagi na to, dla zarządza-
jących megaprojektem to nie potrójne ogra-
niczenie powinno być obszarem najwięk-
szego zainteresowania, ale sustainability 
– czyli trwałość rezultatów projektu oraz 
ich harmonia z otoczeniem w jego wszyst-
kich wymiarach: społecznym, ekonomicz-
nym, technologicznym, politycznym, śro-
dowiskowym, instytucjonalnym. Megapro-
jekty w sposób naturalny przekraczają pier-
wotnie założony budżet i harmonogram, po-
nieważ ich rozwój trwa lata, a istotnym ele-
mentem ich realizacji jest również odnajdy-
wanie i wyszukiwanie nowych szans, jakie się 
z nimi wiążą dla ludzi, biznesu, środowiska 
czy technologii.

Kolejnym punktem programu w nurcie Me-
gaprojektów był panel dyskusyjny dotyczący 
realizacji megaprojektów w polskich warun-
kach. Dyskusja panelistów została poprzedzo-
na wideoprezentacją, w której dr Stanisław 
Gasik przedstawił wyniki swoich badań doty-
czących systemu realizacji projektów publicz-
nych w wielu krajach na świecie. Z badań tych 
wynika, że Polska ma od kogo czerpać dobre 
wzorce zarządzania projektami publicznymi 
i wiele jeszcze w tym temacie mamy w Polsce 
do zrobienia. 

Następnie Robert Kasprzak (Bank Gospo-
darstwa Krajowego), Andrzej Krzyszczak – 

(KGHM), Jerzy Lejk (Metro Warszawskie), 
Marcin Guzik (TenStep Polska) i Dariusz 
Wieczorek (magazyn „Zarządzanie Projekta-
mi”) żywiołowo dyskutowali o uwarunkowa-
niach realizacji megainwestycji w Polsce. Pa-
neliści podkreślali znaczącą poprawę w tym 
zakresie w przeciągu ostatniej dekady, np. 
w obszarze ich finansowania. Wskazywali 
jednak również na liczne problemy, zwłasz-
cza natury prawnej: z niedostosowanym do 
wyzwań wielkich inwestycji prawem zamó-
wień publicznych na czele oraz kulturowej 
– z niskim poziomem zaufania społeczne-
go, hamującym sprawną realizację przedsię-
wzięć angażujących wiele podmiotów. 

Bezpośrednio po panelu dyskusyjnym wy-
stąpił Andrzej Krzyszczak z KGHM, który 
omówił wdrożenie zarządzania projektami 
i portfelami oraz jego rolę w realizacji stra-
tegii i transformacji KGHM w firmę global-
ną. Omówił kluczowe efekty wdrożenia: za-
pewnienie dobrej alokacji kapitału, opty-
malizację inwestycji pod kątem ekono-
micznym i technicznym, przejrzysty po-
dział odpowiedzialności i uprawnień oraz 
poprawę komunikacji, wiarygodne plano-
wanie efektów projektów oraz regular-
ną i wiarygodną ocenę ich postępu. Wśród 
wyzwań, jakie stoją przed obszarem pro-
jektów w KGHM, wymienił m.in. integra-
cję międzynarodową poprzez wprowadzenie 
wspólnego standardu zarządzania projekta-
mi dla całej Grupy oraz nieustanne doskona-
lenie pracowników i budowę zespołu zdolne-
go do prowadzenia projektów w różnych kra-
jach i korzystania z międzynarodowych do-
świadczeń. Następnie  prelegent przedstawił 

megaprojekty realizowane aktualnie przez 
KGHM: pierwszego zagraniczny megapro-
jekt górniczy – budowę kopalni Sierra Gorda 
w Chile oraz program Głogów Głęboki Prze-
mysłowy, największy obecnie projekt gór-
niczy w Polsce, którego celem jest zapew-
nienie stabilnego poziomu produkcji KGHM 
w Polsce w wieloletniej perspektywie.

Ze świata inwestycji podziemnych uczestni-
cy Kongresu zostali przeniesieni nad morze – 
Roland Pazdan z Urzędu Morskiego w Szcze-
cinie omówił projekt budowy falochronu, 
wchodzący w skład programu budowy Termi-
nala LNG w Świnoujściu. Przedstawił główne 
założenia systemu koordynacji prac w progra-
mie: oparcie zarządzania programem i projek-
tami składowymi na spójnej metodyce i jed-
nolite przeszkolenie zaangażowanych w pro-
gram pracowników wielu instytucji, skonso-
lidowany harmonogram programu, regularny 
monitoring ryzyk i postępu na poziomie pro-
jektów i programu. Do kluczowych czynników 
sukcesu projektu mówca zaliczył dobre przy-
gotowanie projektu – wysoką jakość doku-
mentów definiujących projekt; przemyślany 
sposób przeprowadzania zamówień, podpi-
sywanie możliwie elastycznych umów z wy-
konawcami i traktowanie ich po partnersku; 
prosty system komunikacji, zapewniający 
szybkość podejmowania decyzji, ograniczenie 
nieporozumień i wiarygodność urzędu jako in-
westora.

W kolejnym wystąpieniu Grzegorz Hrycyna 
z Grupy LOTOS zaprezentował słuchaczom 
główne założenia planowanego i realizowane-
go w latach 2002-2011 Programu 10+, mają-
cego na celu zwiększenie zdolności produk-
cyjnej rafinerii Grupy. Programu na tyle strate-
gicznego, że w razie jego niepowodzenia firma 
mogłaby przestać istnieć, a jednocześnie peł-
nego wyzwań, z kwestią przejęcia i urucho-
mienia nowych instalacji bez zatrzymywania 
prac zakładu na czele. Omawiając dobre prak-
tyki i wnioski z zarządzania tym megaprojek-
tem, Grzegorz Hrycyna podkreślił, że kluczo-
we dla jego powodzenia było zaangażowa-
nie zarządu, które w Programie 10+ widać 
było na każdym kroku. Dzięki temu udało 
się zbudować w firmie poczucie wagi tego 
programu, pozyskać i utrzymać zaangażo-
wanie i przychylność interesariuszy, także 
zewnętrznych. W podsumowaniu uznał rów-
nież, że jednym z najważniejszych czynników 
sukcesu było dobre przygotowanie, zaplano-
wanie i zaharmonogramowanie programu, po-
łączone z gotowością do wprowadzania nie-
zbędnych zmian w jego trakcie. 

Ostatnie tego dnia wystąpienie w nurcie Me-
gaprojektów poświęcone było wyzwaniom 
przywódczym i komunikacyjnym w zarządza-
niu megaprojektami. Darryl Booker omówił 
najważniejsze dla kierujących wielkimi przed-
sięwzięciami umiejętności zarządcze i przy-
wódcze, takie jak: myślenie i planowanie stra-
tegiczne, właściwa priorytetyzacja i stawia-
nie celów, zarządzanie czasem i podejmowa-
nie decyzji. Zwrócił uwagę na znaczenie in-
spirowania i motywowania współpracowni-
ków oraz zapewnienia im satysfakcji i utoż-
samienia się z wykonywaną pracą, podkre-

ślając rolę mentoringu i coachingu oraz pla-
nowego budowania, rozwijania i zarządza-
nia zespołem. Jako niezwykle ważne w me-
gaprojektach uznał także kwestie zarządzania 
zmianą – mobilizowania ludzi, przewodzenia 
zmianie, pokonywania niezrozumienia i prze-
łamywania oporu oraz obsługiwania reakcji 
ludzi na zmianę.

***
Nurt Beyond Agile rozpoczął się od wystąpie-
nia Arie van Bennekuma, współautora Agile 
Manifesto, który przypomniał zebranym klu-
czowe zasady agile, określone już w manife-
ście, podkreślając, że agile nie jest metodą, 
lecz raczej parasolem obejmującym wiele 
metod, jest również kreowaniem warto-
ści oraz „eksplorowaniem” – poszukiwa-
niem rozwiązań. Arie van Bennekum wymie-
nił szereg zasad, które powinny przyświe-
cać zwinnym kierownikom projektów: czynny 
udział klienta w cyklicznym procesie wali-
dacji i weryfikacji, zapewniający akceptację 
ze strony biznesu; codzienna, komunikacja 
w zespole na temat postępów; testowanie 
i ocena wykonanej pracy oraz samego proce-
su przez cały cykl życia projektu; ciągła se-
lekcja i priorytetyzacja (MoSCoW), pomaga-
jąca pilnować zakresu projektu; wizualizowa-
nie informacji, zapobiegające nadmiernej do-
kumentacji. Zdaniem prelegenta, najlepszym 
uzasadnieniem dla stosowania metod agile 
jest to, że rozwiązują one problemy komu-
nikacyjne, zapobiegają opóźnieniom w do-
stawie, dostarczają dokładnie to, czego 
oczekuje i naprawdę potrzebuje biznes, bez 
tworzenia zbędnych funkcjonalności.

Kolejnym mówcą nurtu Beyond Agile był Piotr 
Malec, który opisał transformację zarządza-
nia projektami i portfelami z wykorzystaniem 
elementów agile w pionie EMEA Anti Money 
Laundering Operations w Citi. Omówił kolejne 
kroki na drodze od procesów ad hoc do dojrza-
łości w zarządzaniu portfelem ponad 100 pro-
jektów i programów, począwszy od zinwenta-
ryzowania projektów, poprzez wprowadzenie 
standardowego zestawu produktów, procesu 
inicjowania projektów i procedur zarządzania 
projektem, śledzenie wykorzystania zasobów 
i korzyści biznesowych, aż do ustanowienia 
globalnego portfela i automatyzacji monitoro-
wania statusu. Piotr Malec podzielił się ze słu-
chaczami swoimi lessons learned z tego pro-
jektu, spośród których za najważniejsze uznał: 
konieczność pozyskania zaangażowania 
i wsparcia wyższej kadry zarządzającej, go-
towość do zmian, duży nacisk na komuni-
kację, nielekceważenie oporu wobec zmian, 
budowanie koalicji wsparcia dla zmiany, ko-
munikowanie wizji zespołowi oraz celebro-
wanie sukcesów.

Następne wystąpienie dotyczyło sposobów 
wykorzystania elementów Kanban i Lean 
w zarządzaniu projektami. Daniel Copleston 
omówił pochodzenie i podstawowe pryn-
cypia tych metod oraz korzyści z ich stoso-
wania. Następnie zaprezentował kluczowe 
praktyki Lean i Kanban, z powodzeniem sto-
sowane w projektach: wizualizację przepły-
wu pracy; ograniczanie prac w toku, zapo-
biegające stratom czasu związanym z wie-

lozadaniowością i licznymi zmianami kontekstu; 
zarządzanie przepływem z wykorzystaniem 
systemu pull zamiast push; klarowne określa-
nie procesów i procedur postępowania; rozwój 
mechanizmów informacji zwrotnej na poziomie 
zespołu oraz organizacji oraz rozwijającą współ-
pracę i pobudzającą innowacje zgodę na niepo-
wodzenia w eksperymentach. Mówca przedsta-
wił również przykład zastosowania Kanban w za-
rządzaniu portfelem oraz omówił cechy wspólne 
i różnice pomiędzy Scrum a Kanban.

O przywództwie w agile opowiedział uczestnikom 
Kongresu Mike Rawlins, który zauważył, że nasza 
ocena ludzkich zachowań bazuje na tym, co widzi-
my, na ich sposobie działania i  reagowania. Mike 
zachęcał, by sięgnąć głębiej – analizować także 
ludzkie wartości, samoocenę, poczucie celu 
oraz umiejętności. A także wpływać na nie: po-
przez szkolenia, mentoring oraz coaching, który 
umożliwia samodzielne dotarcie do wiedzy, 
uwolnienie własnych możliwości oraz wypra-
cowanie nowych sposobów postrzegania i po-
stępowania. Prelegent opisał też główne cechy, 
jakimi powinien odznaczać się zwinny kierownik 
projektu: dawanie przykładu, poświęcenie uwagi 
temu, co mówią i myślą inni i ciągłe dążenie do 
lepszego wzajemnego zrozumienia, odkrywanie in-
tencji i powodów, dla których ludzie zachowują się 
w określony sposób oraz umiejętność elastyczne-
go dostosowania się do potrzeb zespołu i sytuacji.

W kolejnej sesji Michał Marchewicz zaprezen-
tował case-study realizowanego przez niego 
w Ghanie projektu budowy systemu automatyzu-
jącego przetwarzanie zgłoszeń do refundacji le-
czenia. Przedstawił kluczowe wyzwania projektu: 
olbrzymie różnice kulturowe, pracę dla sektora pu-
blicznego, wpływ Banku Światowego oraz krótki 
termin realizacji połączony z niewielkimi zasoba-
mi po stronie klienta. Omawiając sposób radze-
nia sobie tych wyzwań odwoływał się wprost do 
zasad Agile Manifesto: położenie nacisku na zro-
zumienie mentalności ludzi i interakcji pomię-
dzy nimi skutkowało wysoką satysfakcją klienta 
oraz efektywnością w komunikacji. Dzięki posta-
wieniu działającego oprogramowania ponad ob-
szerną dokumentację udało się doprowadzić do 
dostarczenia projektu w terminie, unikając rów-
nocześnie pracy nad dokumentowaniem odrzuco-
nych i niepotrzebnych funkcji.

Merytorycznym zamknięciem pierwszego dnia 
Kongresu była rozstrzygnięcie konkursu Projekt 
Roku 2013 i prezentacja zwycięskiego EMEA CPB 
Segmentation Project realizowanego w Citi Servi-
ce Center Poland. Kierownik projektu Marta Wa-
laszczyk przedstawiła zakres projektu, harmo-
nogram z narzuconym przez amerykańskiego re-
gulatora sztywnym deadlinem, międzynarodowy 
i wirtualny zespół projektowy, główne wyzwania 
i ryzyka projektu. Wśród czynników, które zdecy-
dowały o sukcesie projektu wymieniła precyzyjny 
plan projektu, szybką identyfikację ryzyk i sku-
teczną eskalację, przejrzystą, dostosowaną do 
odbiorców i opartą na faktach komunikację, za-
angażowanie członków zespołu projektowego, 
wczesne przygotowanie scenariuszy realizacji 
testów oraz „planów B”. 

Pierwszy dzień kongresu zakończył się sesją ne-
tworkingową prowadzoną przez doświadczonego 
networkera Grzegorza Turniaka, celebracją 15-le-

cia istnienia MT&DC, jednego z partnerów 
Kongresu, połączoną z konsumpcją urodzino-
wego tortu oraz koktajlem, w czasie których 
uczestnicy i prelegenci Kongresu mieli okazję 
lepiej się poznać i wymienić spostrzeżeniami 
na temat Kongresu oraz swoich doświadczeń 
zawodowych. Ciekawe rozmowy i wymiana 
doświadczeń trwały do późnego wieczora.

***
Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wspól-
nego dla obu nurtów pasjonującego wystąpie-
nia Mike’a Gri�thsa nt. wykorzystania agile 
w złożonych projektach. Prelegent zaczął od 
zwrócenia uwagi na to, że dzisiejsze projekty 
to najczęściej przetwarzanie idei, a nie materii, 
w zmieniających się warunkach biznesowych, 
z użyciem nowych technologii i wielu dyscy-
plin wiedzy – a tradycyjne zarządzanie projek-
tami nie daje na te wyzwania skutecznych od-
powiedzi. Dostarczają ich natomiast metody 
agile: budowaniu efektywnych multidy-
scyplinarnych i innowacyjnych zespołów 
sprzyja przekazywanie zespołowi upraw-
nień; poprawa komunikacji odbywa się po-
przez codzienne spotkania stand-ups i ra-
portowanie postępu; tworzeniu i dzieleniu 
się wiedzą pomagają retrospektywy i prze-
glądy; zapewnieniu zgodności ze zmienia-
jącymi się celami sprzyjają iteracje i time-
boxy. Dalej Mike omówił pożądane praktyki 
przywódcze: kreowanie i komunikowanie wizji, 
zachęcanie członków zespołu do podejmowa-
nia samodzielnych działań poprzez dzielenie 
się władzą oraz dążenie do podważania status 
quo, tworzące szanse na innowacje i rozwój. 
Kontynuacją nurtu Megaprojekty było wystą-
pienie Ireneusza Krupy, który przedstawił rolę 
GAZ-SYSTEM w zapewnianiu naszemu krajo-
wi bezpieczeństwa energetycznego, sposób 
organizacji zarządzania projektami w spółce, 
aktualne wyzwania projektowe, w tym kwe-
stię budowy gazoportu w Świnoujściu oraz 
sposoby pozyskiwania środków na inwesty-
cje, także z programów unijnych. Następnie 
omówił dobre praktyki komunikacji i angażo-
wania interesariuszy projektów oraz sposób 
monitorowania i raportowania postępów reali-
zacji inwestycji. Podkreślił, że fundamentem 
zapewniającym sprawną realizację wielu 
wielkich i trudnych projektów inwestycyj-
nych oraz podejmowania nowych wyzwań 
biznesowych było wdrożenie spójnego sys-
temu zarządzania projektami i portfelami, 
stale rozwijanego i udoskonalanego przez 
Zespół Wsparcia Projektów. Dzięki temu 
firma przekształciła się w nowoczesne, dyna-
miczne, otwarte na zmiany, sprawne i efek-
tywne przedsiębiorstwo. 
Kolejnym prelegentem był Robert Moritz, 
który przedstawił wyjątkowy jak na polskie 
realia megaprojekt – budowę zrównoważo-
nej dzielnicy Siewierz-Jeziorna. Mówca opo-
wiedział o głównych założeniach tego wiel-
kiego i nowatorskiego przedsięwzięcia, prze-
widzianego na okres 25 lat, w którego efek-
cie powstać ma dzielnica czysta, zielona, 
bezpieczna i przyjazna mieszkańcom. Prele-
gent przedstawił sposób zarządzania projek-
tem i omówił główne wyzwania zarządcze, 
do których zaliczył przede wszystkim rozpra-
wę z próbami standardowego podejścia do 

niestandardowego przedsięwzięcia oraz nie-
przestrzegania ustalonych zasad, także wła-
snych. Podkreślił ogromną rolę dobrej ko-
munikacji i współpracy z interesariuszami 
w tym projekcie. Opowiedział o przeprowa-
dzonych intensywnych warsztatach urba-
nistycznych Charette, dzięki którym za-
pewniono lepsze zrozumienie idei i zało-
żeń projektu wśród interesariuszy oraz roli 
każdego z nich w projekcie.
W następnym wystąpieniu wyniki raportu 2014 
State of Resource Management and Capacity 
Planning firmy Planview zaprezentował dr Al-
exander Wimmer. Zwrócił uwagę na to, że 
coraz więcej firm uznaje poprawę zarządzania 
zasobami i planowania zdolności przerobowych 
za wymóg uzyskania lub utrzymania przewa-
gi konkurencyjnej. Omówił również pięć do-
brych praktyk zarządzania zasobami: całościo-
we spojrzenie na wydajność zasobów i wybór 
projektów do realizacji, uruchomienie w firmie 
zarządzania zasobami jako oddzielnej funkcji, 
używanie dedykowanych rozwiązań do zarzą-
dzania portfelem projektów (PPM), ciągłe i ite-
racyjne planowanie zasobów i ich wydajności 
oraz wielokierunkowość i dokładność w pla-
nowaniu zasobów. 
Kongresowy nurt Megaprojekty zamknię-
ty został półgodzinną sesją, w której Tomasz 
Andreasik i Marcin Guzik z firmy TenStep 
Polska, partnera merytorycznego tego nurtu, 
podsumowali wszystkie wcześniejsze wystą-
pienia na temat zarządzania wielkimi przed-
sięwzięciami. Przypomnieli czym są megapro-
jekty, na co należy zwracać szczególną uwagę 
przy ich planowaniu i zarządzaniu nimi, omó-
wili również główne tezy wystąpień prelegen-
tów tego nurtu. Sesja zakończyła się ciekawą 
dyskusją, także z udziałem prelegentów nurtu 
Beyond Agile.

***
Nurt Beyond Agile w 2. dniu Kongresu konty-
nuowany był wystąpieniem Zbigniewa Tra-
czyka, który opowiedział o tym, jak w naj-
bliższej dekadzie będzie zmieniał się świat 
zarządzania projektami. Prelegent rozpo-
czął od podsumowania, dlaczego w dzisiej-
szych czasach zarządzanie projektami ma 
tak duże znaczenie dla sukcesu firm, zwra-
cając uwagę na krótszy cykl życia produk-
tów, dłuższe łańcuchy dostaw, zmieniające 
się technologie, większe ryzyko prowadze-
nia projektów oraz bezpośredni związek po-
wodzenia projektów z wartością akcji firm. 
Jednak pomimo tego, wciąż istnieje potrzeba 
doskonalenia firm w zarządzaniu projektami: 
według najnowszych badań tylko 48% pro-
jektów w Europie realizowanych jest na czas, 
53% w budżecie, a 54% projektów osiąga za-
łożone cele. Odpowiadają temu trendy wi-
doczne na rynku pracy: z zaprezentowanych 
przez mówcę badań wynika, że do 2020 r. 
na całym świecie każdego roku powstanie 
1,5 mln nowych miejsc pracy w obszarze 
zarządzania projektami. 
Kolejna sesja poprowadzona przez Alana 
Gladmana poświęcona była inspirowaniu 
siebie i  innych, budzeniu entuzjazmu i kre-
atywności. Prelegent rozpoczął od rozprawie-
nia się z tradycyjnym nastawieniem zarządza-
jących, konfrontując je z tym, jakie powinni 

mieć kierownicy projektów zwinnych. Wska-
zywał, jak identyfikować w sobie objawy wy-
uczonej mentalności i w jaki sposób zastępo-
wać je nastawieniem agile. Stary sposób my-
ślenia: „nie przynoś problemów, przynieś roz-
wiązanie” proponował zastąpić nastawie-
niem: „problemy są mile widziane, dzięki nim 
mamy możliwość uczenia się”. Alan podkre-
ślał również rolę kierownika projektu w zmie-
nianiu sposobu myślenia członków zespo-
łu poprzez przedstawianie wizji i kierunków 
rozwoju projektu, uświadamianie ludziom 
roli i wagi ich pracy dla realizacji wspólnych 
celów, budując w nich zaufanie, zaangażo-
wanie i satysfakcję z wykonywanej pracy. 
Po wystąpieniu Alana przyszedł czas na prze-
niesienie się w polskie realia. W bardzo dyna-
micznym wystąpieniu zatytułowanym PZU: 
zwinny gigant, Łukasz Baiński, Przemek Hen-
schke, Ewa Koprowska i Michał Kopyt przed-
stawili założenia i przebieg transformacji grupy 
PZU w kierunku zwinnego zarządzania projek-
tami. Tradycyjne slajdy były zaledwie tłem dla 
przeprowadzonej przez prelegentów budowy 
konstrukcji obrazującej transformację agile 
w Grupie PZU. Fundamentem transformacji 
PZU jest przywództwo, filarami: nieustan-
ne doskonalenie, szacunek dla klientów oraz 
produkty najwyższej jakości, a zwieńczeniem 
budowli – czyli efektami są: minimalizacja 
kosztów, skrócenie czasu przekazania pro-
duktu na rynek (time-to-market) oraz cało-
ściowe spojrzenie na klienta. 
Merytorycznym zamknięciem Kongresu była 
wspólna dla obu nurtów sesja, podczas której 
Eduardo Braun przedstawił swoją receptę 
na to, jak z kierownika projektu stać się lide-
rem programu. Swoją prezentację przeplatał 
licznymi cytatami z ludzi polityki i biznesu, 
z którymi miał okazję przeprowadzać wywia-
dy na temat przywództwa. Eduardo wskazał 
5 kluczowych roli dobrego lidera: kreowa-
nie wizji, inspirowanie nią ludzi i budzenie 
w nich emocji; dbanie o ludzi – rozumienie 
ich, dostrzeganie ich potrzeb i emocjonal-
na „hojność” wobec nich; dobra komunika-
cja, a raczej dobre związki z ludźmi, budowa-
nie w nich zaufania, poczucia sensu i dumy, 
stymulowanie przepływu idei i energii; prze-
kazywanie władzy i wpływu na decyzje; bu-
dowanie kultury sprzyjającej dobrym wy-
nikom poprzez kreowanie wspólnych warto-
ści, takich jak skromność i dążenie do dosko-
nałości oraz sprawianie, że ludzie są szczęśli-
wi i dumni.
Po wszystkich wystąpieniach odbyła się loteria, 
w czasie której nagrody dla uczestników Kon-
gresu rozlosowały firmy WHITECOM Project 
Experience i MT&DC oraz PMI Poland Chapter. 
Za podsumowanie tego niezwykłego i z roz-
machem przygotowanego i przeprowadzo-
nego wydarzenia niech służą wyrazy uzna-
nia dla wszystkich zaangażowanych wolonta-
riuszy PMI, z kierownikiem projektu Wojcie-
chem Danowskim na czele. Wielkie podzię-
kowania należą się także sponsorom Kongre-
su, firmom WHITECOM Project Experience, 
PZU, Planview, Symmetry, Soflab oraz part-
nerom: TenStep Polska i MT&DC, no i oczy-
wiście wszystkim jego uczestnikom. 
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9. Międzynarodowy Kongres PMI Poland 
Chapter, który odbył się w Warszawie 
24-25 listopada 2014 r., był z pewnością 
jednym z największych wydarzeń w dzie-
dzinie zarządzania projektami w Polsce, 
zarówno z uwagi na liczbę jego uczestni-
ków oraz wystąpień, jak i na atrakcyjność 
merytoryczną. Kongres był realizowany 
równolegle w dwóch nurtach: Megapro-
jekty oraz Beyond Agile, dzięki czemu jego 
uczestnicy mogli spośród wielu wystąpień 
wybrać najbardziej ich interesujące.

Kongres został rozpoczęty krótkim wystą-
pieniem Małgorzaty Kusyk, prezes Pro-
ject Management Institute Poland Chap-
ter, w którym przywitała uczestników, prele-
gentów, partnerów, sponsorów i wolontariu-
szy PMI oraz przedstawiła kluczowe obszary 
działań PMI Poland Chapter. Następnie ogło-
szone zostały wyniki Konkursu „Wolontariusz 
Roku”. Od tego roku nagroda ta jest przyzna-
wana w dwóch kategoriach: dla wolontariu-
szy wspierających działalność statutową PMI 
Poland Chapter oraz dla pełniących formalne 
role w organach stowarzyszenia. W pierwszej 
z tych kategorii zwyciężczynią została Bar-
bara Heland z Gdańska, w drugiej nagroda 
trafiła do Agnieszki Kulczyńskiej, Wicedy-
rektor ds. Programów i Wydarzeń w krakow-
skim oddziale PMI.

***
Pierwszym keynote speakerem Kongresu była 
prof. Virginia Greiman, światowej sławy eks-
pert zarządzania megaprojektami, która roz-
poczęła swoje wystąpienie od zdefiniowania 
megaprojektu jako przedsięwzięcia o budżecie 
ponad 1 mld dolarów, przyciągającego duże 

zainteresowanie opinii publicznej ze względu 
na istotny wpływ na społeczeństwo i środo-
wisko, naczęściej finansowanego z udziałem 
środków publicznych. Zaznaczyła, że istotą 
megaprojektów jest to, że korzyści z ich re-
alizacji trwać będą przez dziesiątki lat, więc 
ich rezultaty przeznaczone są także dla przy-
szłych pokoleń. Z uwagi na to, dla zarządza-
jących megaprojektem to nie potrójne ogra-
niczenie powinno być obszarem najwięk-
szego zainteresowania, ale sustainability 
– czyli trwałość rezultatów projektu oraz 
ich harmonia z otoczeniem w jego wszyst-
kich wymiarach: społecznym, ekonomicz-
nym, technologicznym, politycznym, śro-
dowiskowym, instytucjonalnym. Megapro-
jekty w sposób naturalny przekraczają pier-
wotnie założony budżet i harmonogram, po-
nieważ ich rozwój trwa lata, a istotnym ele-
mentem ich realizacji jest również odnajdy-
wanie i wyszukiwanie nowych szans, jakie się 
z nimi wiążą dla ludzi, biznesu, środowiska 
czy technologii.

Kolejnym punktem programu w nurcie Me-
gaprojektów był panel dyskusyjny dotyczący 
realizacji megaprojektów w polskich warun-
kach. Dyskusja panelistów została poprzedzo-
na wideoprezentacją, w której dr Stanisław 
Gasik przedstawił wyniki swoich badań doty-
czących systemu realizacji projektów publicz-
nych w wielu krajach na świecie. Z badań tych 
wynika, że Polska ma od kogo czerpać dobre 
wzorce zarządzania projektami publicznymi 
i wiele jeszcze w tym temacie mamy w Polsce 
do zrobienia. 

Następnie Robert Kasprzak (Bank Gospo-
darstwa Krajowego), Andrzej Krzyszczak – 

(KGHM), Jerzy Lejk (Metro Warszawskie), 
Marcin Guzik (TenStep Polska) i Dariusz 
Wieczorek (magazyn „Zarządzanie Projekta-
mi”) żywiołowo dyskutowali o uwarunkowa-
niach realizacji megainwestycji w Polsce. Pa-
neliści podkreślali znaczącą poprawę w tym 
zakresie w przeciągu ostatniej dekady, np. 
w obszarze ich finansowania. Wskazywali 
jednak również na liczne problemy, zwłasz-
cza natury prawnej: z niedostosowanym do 
wyzwań wielkich inwestycji prawem zamó-
wień publicznych na czele oraz kulturowej 
– z niskim poziomem zaufania społeczne-
go, hamującym sprawną realizację przedsię-
wzięć angażujących wiele podmiotów. 

Bezpośrednio po panelu dyskusyjnym wy-
stąpił Andrzej Krzyszczak z KGHM, który 
omówił wdrożenie zarządzania projektami 
i portfelami oraz jego rolę w realizacji stra-
tegii i transformacji KGHM w firmę global-
ną. Omówił kluczowe efekty wdrożenia: za-
pewnienie dobrej alokacji kapitału, opty-
malizację inwestycji pod kątem ekono-
micznym i technicznym, przejrzysty po-
dział odpowiedzialności i uprawnień oraz 
poprawę komunikacji, wiarygodne plano-
wanie efektów projektów oraz regular-
ną i wiarygodną ocenę ich postępu. Wśród 
wyzwań, jakie stoją przed obszarem pro-
jektów w KGHM, wymienił m.in. integra-
cję międzynarodową poprzez wprowadzenie 
wspólnego standardu zarządzania projekta-
mi dla całej Grupy oraz nieustanne doskona-
lenie pracowników i budowę zespołu zdolne-
go do prowadzenia projektów w różnych kra-
jach i korzystania z międzynarodowych do-
świadczeń. Następnie  prelegent przedstawił 

megaprojekty realizowane aktualnie przez 
KGHM: pierwszego zagraniczny megapro-
jekt górniczy – budowę kopalni Sierra Gorda 
w Chile oraz program Głogów Głęboki Prze-
mysłowy, największy obecnie projekt gór-
niczy w Polsce, którego celem jest zapew-
nienie stabilnego poziomu produkcji KGHM 
w Polsce w wieloletniej perspektywie.

Ze świata inwestycji podziemnych uczestni-
cy Kongresu zostali przeniesieni nad morze – 
Roland Pazdan z Urzędu Morskiego w Szcze-
cinie omówił projekt budowy falochronu, 
wchodzący w skład programu budowy Termi-
nala LNG w Świnoujściu. Przedstawił główne 
założenia systemu koordynacji prac w progra-
mie: oparcie zarządzania programem i projek-
tami składowymi na spójnej metodyce i jed-
nolite przeszkolenie zaangażowanych w pro-
gram pracowników wielu instytucji, skonso-
lidowany harmonogram programu, regularny 
monitoring ryzyk i postępu na poziomie pro-
jektów i programu. Do kluczowych czynników 
sukcesu projektu mówca zaliczył dobre przy-
gotowanie projektu – wysoką jakość doku-
mentów definiujących projekt; przemyślany 
sposób przeprowadzania zamówień, podpi-
sywanie możliwie elastycznych umów z wy-
konawcami i traktowanie ich po partnersku; 
prosty system komunikacji, zapewniający 
szybkość podejmowania decyzji, ograniczenie 
nieporozumień i wiarygodność urzędu jako in-
westora.

W kolejnym wystąpieniu Grzegorz Hrycyna 
z Grupy LOTOS zaprezentował słuchaczom 
główne założenia planowanego i realizowane-
go w latach 2002-2011 Programu 10+, mają-
cego na celu zwiększenie zdolności produk-
cyjnej rafinerii Grupy. Programu na tyle strate-
gicznego, że w razie jego niepowodzenia firma 
mogłaby przestać istnieć, a jednocześnie peł-
nego wyzwań, z kwestią przejęcia i urucho-
mienia nowych instalacji bez zatrzymywania 
prac zakładu na czele. Omawiając dobre prak-
tyki i wnioski z zarządzania tym megaprojek-
tem, Grzegorz Hrycyna podkreślił, że kluczo-
we dla jego powodzenia było zaangażowa-
nie zarządu, które w Programie 10+ widać 
było na każdym kroku. Dzięki temu udało 
się zbudować w firmie poczucie wagi tego 
programu, pozyskać i utrzymać zaangażo-
wanie i przychylność interesariuszy, także 
zewnętrznych. W podsumowaniu uznał rów-
nież, że jednym z najważniejszych czynników 
sukcesu było dobre przygotowanie, zaplano-
wanie i zaharmonogramowanie programu, po-
łączone z gotowością do wprowadzania nie-
zbędnych zmian w jego trakcie. 

Ostatnie tego dnia wystąpienie w nurcie Me-
gaprojektów poświęcone było wyzwaniom 
przywódczym i komunikacyjnym w zarządza-
niu megaprojektami. Darryl Booker omówił 
najważniejsze dla kierujących wielkimi przed-
sięwzięciami umiejętności zarządcze i przy-
wódcze, takie jak: myślenie i planowanie stra-
tegiczne, właściwa priorytetyzacja i stawia-
nie celów, zarządzanie czasem i podejmowa-
nie decyzji. Zwrócił uwagę na znaczenie in-
spirowania i motywowania współpracowni-
ków oraz zapewnienia im satysfakcji i utoż-
samienia się z wykonywaną pracą, podkre-

ślając rolę mentoringu i coachingu oraz pla-
nowego budowania, rozwijania i zarządza-
nia zespołem. Jako niezwykle ważne w me-
gaprojektach uznał także kwestie zarządzania 
zmianą – mobilizowania ludzi, przewodzenia 
zmianie, pokonywania niezrozumienia i prze-
łamywania oporu oraz obsługiwania reakcji 
ludzi na zmianę.

***
Nurt Beyond Agile rozpoczął się od wystąpie-
nia Arie van Bennekuma, współautora Agile 
Manifesto, który przypomniał zebranym klu-
czowe zasady agile, określone już w manife-
ście, podkreślając, że agile nie jest metodą, 
lecz raczej parasolem obejmującym wiele 
metod, jest również kreowaniem warto-
ści oraz „eksplorowaniem” – poszukiwa-
niem rozwiązań. Arie van Bennekum wymie-
nił szereg zasad, które powinny przyświe-
cać zwinnym kierownikom projektów: czynny 
udział klienta w cyklicznym procesie wali-
dacji i weryfikacji, zapewniający akceptację 
ze strony biznesu; codzienna, komunikacja 
w zespole na temat postępów; testowanie 
i ocena wykonanej pracy oraz samego proce-
su przez cały cykl życia projektu; ciągła se-
lekcja i priorytetyzacja (MoSCoW), pomaga-
jąca pilnować zakresu projektu; wizualizowa-
nie informacji, zapobiegające nadmiernej do-
kumentacji. Zdaniem prelegenta, najlepszym 
uzasadnieniem dla stosowania metod agile 
jest to, że rozwiązują one problemy komu-
nikacyjne, zapobiegają opóźnieniom w do-
stawie, dostarczają dokładnie to, czego 
oczekuje i naprawdę potrzebuje biznes, bez 
tworzenia zbędnych funkcjonalności.

Kolejnym mówcą nurtu Beyond Agile był Piotr 
Malec, który opisał transformację zarządza-
nia projektami i portfelami z wykorzystaniem 
elementów agile w pionie EMEA Anti Money 
Laundering Operations w Citi. Omówił kolejne 
kroki na drodze od procesów ad hoc do dojrza-
łości w zarządzaniu portfelem ponad 100 pro-
jektów i programów, począwszy od zinwenta-
ryzowania projektów, poprzez wprowadzenie 
standardowego zestawu produktów, procesu 
inicjowania projektów i procedur zarządzania 
projektem, śledzenie wykorzystania zasobów 
i korzyści biznesowych, aż do ustanowienia 
globalnego portfela i automatyzacji monitoro-
wania statusu. Piotr Malec podzielił się ze słu-
chaczami swoimi lessons learned z tego pro-
jektu, spośród których za najważniejsze uznał: 
konieczność pozyskania zaangażowania 
i wsparcia wyższej kadry zarządzającej, go-
towość do zmian, duży nacisk na komuni-
kację, nielekceważenie oporu wobec zmian, 
budowanie koalicji wsparcia dla zmiany, ko-
munikowanie wizji zespołowi oraz celebro-
wanie sukcesów.

Następne wystąpienie dotyczyło sposobów 
wykorzystania elementów Kanban i Lean 
w zarządzaniu projektami. Daniel Copleston 
omówił pochodzenie i podstawowe pryn-
cypia tych metod oraz korzyści z ich stoso-
wania. Następnie zaprezentował kluczowe 
praktyki Lean i Kanban, z powodzeniem sto-
sowane w projektach: wizualizację przepły-
wu pracy; ograniczanie prac w toku, zapo-
biegające stratom czasu związanym z wie-
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lozadaniowością i licznymi zmianami kontekstu; 
zarządzanie przepływem z wykorzystaniem 
systemu pull zamiast push; klarowne określa-
nie procesów i procedur postępowania; rozwój 
mechanizmów informacji zwrotnej na poziomie 
zespołu oraz organizacji oraz rozwijającą współ-
pracę i pobudzającą innowacje zgodę na niepo-
wodzenia w eksperymentach. Mówca przedsta-
wił również przykład zastosowania Kanban w za-
rządzaniu portfelem oraz omówił cechy wspólne 
i różnice pomiędzy Scrum a Kanban.

O przywództwie w agile opowiedział uczestnikom 
Kongresu Mike Rawlins, który zauważył, że nasza 
ocena ludzkich zachowań bazuje na tym, co widzi-
my, na ich sposobie działania i  reagowania. Mike 
zachęcał, by sięgnąć głębiej – analizować także 
ludzkie wartości, samoocenę, poczucie celu 
oraz umiejętności. A także wpływać na nie: po-
przez szkolenia, mentoring oraz coaching, który 
umożliwia samodzielne dotarcie do wiedzy, 
uwolnienie własnych możliwości oraz wypra-
cowanie nowych sposobów postrzegania i po-
stępowania. Prelegent opisał też główne cechy, 
jakimi powinien odznaczać się zwinny kierownik 
projektu: dawanie przykładu, poświęcenie uwagi 
temu, co mówią i myślą inni i ciągłe dążenie do 
lepszego wzajemnego zrozumienia, odkrywanie in-
tencji i powodów, dla których ludzie zachowują się 
w określony sposób oraz umiejętność elastyczne-
go dostosowania się do potrzeb zespołu i sytuacji.

W kolejnej sesji Michał Marchewicz zaprezen-
tował case-study realizowanego przez niego 
w Ghanie projektu budowy systemu automatyzu-
jącego przetwarzanie zgłoszeń do refundacji le-
czenia. Przedstawił kluczowe wyzwania projektu: 
olbrzymie różnice kulturowe, pracę dla sektora pu-
blicznego, wpływ Banku Światowego oraz krótki 
termin realizacji połączony z niewielkimi zasoba-
mi po stronie klienta. Omawiając sposób radze-
nia sobie tych wyzwań odwoływał się wprost do 
zasad Agile Manifesto: położenie nacisku na zro-
zumienie mentalności ludzi i interakcji pomię-
dzy nimi skutkowało wysoką satysfakcją klienta 
oraz efektywnością w komunikacji. Dzięki posta-
wieniu działającego oprogramowania ponad ob-
szerną dokumentację udało się doprowadzić do 
dostarczenia projektu w terminie, unikając rów-
nocześnie pracy nad dokumentowaniem odrzuco-
nych i niepotrzebnych funkcji.

Merytorycznym zamknięciem pierwszego dnia 
Kongresu była rozstrzygnięcie konkursu Projekt 
Roku 2013 i prezentacja zwycięskiego EMEA CPB 
Segmentation Project realizowanego w Citi Servi-
ce Center Poland. Kierownik projektu Marta Wa-
laszczyk przedstawiła zakres projektu, harmo-
nogram z narzuconym przez amerykańskiego re-
gulatora sztywnym deadlinem, międzynarodowy 
i wirtualny zespół projektowy, główne wyzwania 
i ryzyka projektu. Wśród czynników, które zdecy-
dowały o sukcesie projektu wymieniła precyzyjny 
plan projektu, szybką identyfikację ryzyk i sku-
teczną eskalację, przejrzystą, dostosowaną do 
odbiorców i opartą na faktach komunikację, za-
angażowanie członków zespołu projektowego, 
wczesne przygotowanie scenariuszy realizacji 
testów oraz „planów B”. 

Pierwszy dzień kongresu zakończył się sesją ne-
tworkingową prowadzoną przez doświadczonego 
networkera Grzegorza Turniaka, celebracją 15-le-

cia istnienia MT&DC, jednego z partnerów 
Kongresu, połączoną z konsumpcją urodzino-
wego tortu oraz koktajlem, w czasie których 
uczestnicy i prelegenci Kongresu mieli okazję 
lepiej się poznać i wymienić spostrzeżeniami 
na temat Kongresu oraz swoich doświadczeń 
zawodowych. Ciekawe rozmowy i wymiana 
doświadczeń trwały do późnego wieczora.

***
Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wspól-
nego dla obu nurtów pasjonującego wystąpie-
nia Mike’a Gri�thsa nt. wykorzystania agile 
w złożonych projektach. Prelegent zaczął od 
zwrócenia uwagi na to, że dzisiejsze projekty 
to najczęściej przetwarzanie idei, a nie materii, 
w zmieniających się warunkach biznesowych, 
z użyciem nowych technologii i wielu dyscy-
plin wiedzy – a tradycyjne zarządzanie projek-
tami nie daje na te wyzwania skutecznych od-
powiedzi. Dostarczają ich natomiast metody 
agile: budowaniu efektywnych multidy-
scyplinarnych i innowacyjnych zespołów 
sprzyja przekazywanie zespołowi upraw-
nień; poprawa komunikacji odbywa się po-
przez codzienne spotkania stand-ups i ra-
portowanie postępu; tworzeniu i dzieleniu 
się wiedzą pomagają retrospektywy i prze-
glądy; zapewnieniu zgodności ze zmienia-
jącymi się celami sprzyjają iteracje i time-
boxy. Dalej Mike omówił pożądane praktyki 
przywódcze: kreowanie i komunikowanie wizji, 
zachęcanie członków zespołu do podejmowa-
nia samodzielnych działań poprzez dzielenie 
się władzą oraz dążenie do podważania status 
quo, tworzące szanse na innowacje i rozwój. 
Kontynuacją nurtu Megaprojekty było wystą-
pienie Ireneusza Krupy, który przedstawił rolę 
GAZ-SYSTEM w zapewnianiu naszemu krajo-
wi bezpieczeństwa energetycznego, sposób 
organizacji zarządzania projektami w spółce, 
aktualne wyzwania projektowe, w tym kwe-
stię budowy gazoportu w Świnoujściu oraz 
sposoby pozyskiwania środków na inwesty-
cje, także z programów unijnych. Następnie 
omówił dobre praktyki komunikacji i angażo-
wania interesariuszy projektów oraz sposób 
monitorowania i raportowania postępów reali-
zacji inwestycji. Podkreślił, że fundamentem 
zapewniającym sprawną realizację wielu 
wielkich i trudnych projektów inwestycyj-
nych oraz podejmowania nowych wyzwań 
biznesowych było wdrożenie spójnego sys-
temu zarządzania projektami i portfelami, 
stale rozwijanego i udoskonalanego przez 
Zespół Wsparcia Projektów. Dzięki temu 
firma przekształciła się w nowoczesne, dyna-
miczne, otwarte na zmiany, sprawne i efek-
tywne przedsiębiorstwo. 
Kolejnym prelegentem był Robert Moritz, 
który przedstawił wyjątkowy jak na polskie 
realia megaprojekt – budowę zrównoważo-
nej dzielnicy Siewierz-Jeziorna. Mówca opo-
wiedział o głównych założeniach tego wiel-
kiego i nowatorskiego przedsięwzięcia, prze-
widzianego na okres 25 lat, w którego efek-
cie powstać ma dzielnica czysta, zielona, 
bezpieczna i przyjazna mieszkańcom. Prele-
gent przedstawił sposób zarządzania projek-
tem i omówił główne wyzwania zarządcze, 
do których zaliczył przede wszystkim rozpra-
wę z próbami standardowego podejścia do 

niestandardowego przedsięwzięcia oraz nie-
przestrzegania ustalonych zasad, także wła-
snych. Podkreślił ogromną rolę dobrej ko-
munikacji i współpracy z interesariuszami 
w tym projekcie. Opowiedział o przeprowa-
dzonych intensywnych warsztatach urba-
nistycznych Charette, dzięki którym za-
pewniono lepsze zrozumienie idei i zało-
żeń projektu wśród interesariuszy oraz roli 
każdego z nich w projekcie.
W następnym wystąpieniu wyniki raportu 2014 
State of Resource Management and Capacity 
Planning firmy Planview zaprezentował dr Al-
exander Wimmer. Zwrócił uwagę na to, że 
coraz więcej firm uznaje poprawę zarządzania 
zasobami i planowania zdolności przerobowych 
za wymóg uzyskania lub utrzymania przewa-
gi konkurencyjnej. Omówił również pięć do-
brych praktyk zarządzania zasobami: całościo-
we spojrzenie na wydajność zasobów i wybór 
projektów do realizacji, uruchomienie w firmie 
zarządzania zasobami jako oddzielnej funkcji, 
używanie dedykowanych rozwiązań do zarzą-
dzania portfelem projektów (PPM), ciągłe i ite-
racyjne planowanie zasobów i ich wydajności 
oraz wielokierunkowość i dokładność w pla-
nowaniu zasobów. 
Kongresowy nurt Megaprojekty zamknię-
ty został półgodzinną sesją, w której Tomasz 
Andreasik i Marcin Guzik z firmy TenStep 
Polska, partnera merytorycznego tego nurtu, 
podsumowali wszystkie wcześniejsze wystą-
pienia na temat zarządzania wielkimi przed-
sięwzięciami. Przypomnieli czym są megapro-
jekty, na co należy zwracać szczególną uwagę 
przy ich planowaniu i zarządzaniu nimi, omó-
wili również główne tezy wystąpień prelegen-
tów tego nurtu. Sesja zakończyła się ciekawą 
dyskusją, także z udziałem prelegentów nurtu 
Beyond Agile.

***
Nurt Beyond Agile w 2. dniu Kongresu konty-
nuowany był wystąpieniem Zbigniewa Tra-
czyka, który opowiedział o tym, jak w naj-
bliższej dekadzie będzie zmieniał się świat 
zarządzania projektami. Prelegent rozpo-
czął od podsumowania, dlaczego w dzisiej-
szych czasach zarządzanie projektami ma 
tak duże znaczenie dla sukcesu firm, zwra-
cając uwagę na krótszy cykl życia produk-
tów, dłuższe łańcuchy dostaw, zmieniające 
się technologie, większe ryzyko prowadze-
nia projektów oraz bezpośredni związek po-
wodzenia projektów z wartością akcji firm. 
Jednak pomimo tego, wciąż istnieje potrzeba 
doskonalenia firm w zarządzaniu projektami: 
według najnowszych badań tylko 48% pro-
jektów w Europie realizowanych jest na czas, 
53% w budżecie, a 54% projektów osiąga za-
łożone cele. Odpowiadają temu trendy wi-
doczne na rynku pracy: z zaprezentowanych 
przez mówcę badań wynika, że do 2020 r. 
na całym świecie każdego roku powstanie 
1,5 mln nowych miejsc pracy w obszarze 
zarządzania projektami. 
Kolejna sesja poprowadzona przez Alana 
Gladmana poświęcona była inspirowaniu 
siebie i  innych, budzeniu entuzjazmu i kre-
atywności. Prelegent rozpoczął od rozprawie-
nia się z tradycyjnym nastawieniem zarządza-
jących, konfrontując je z tym, jakie powinni 

mieć kierownicy projektów zwinnych. Wska-
zywał, jak identyfikować w sobie objawy wy-
uczonej mentalności i w jaki sposób zastępo-
wać je nastawieniem agile. Stary sposób my-
ślenia: „nie przynoś problemów, przynieś roz-
wiązanie” proponował zastąpić nastawie-
niem: „problemy są mile widziane, dzięki nim 
mamy możliwość uczenia się”. Alan podkre-
ślał również rolę kierownika projektu w zmie-
nianiu sposobu myślenia członków zespo-
łu poprzez przedstawianie wizji i kierunków 
rozwoju projektu, uświadamianie ludziom 
roli i wagi ich pracy dla realizacji wspólnych 
celów, budując w nich zaufanie, zaangażo-
wanie i satysfakcję z wykonywanej pracy. 
Po wystąpieniu Alana przyszedł czas na prze-
niesienie się w polskie realia. W bardzo dyna-
micznym wystąpieniu zatytułowanym PZU: 
zwinny gigant, Łukasz Baiński, Przemek Hen-
schke, Ewa Koprowska i Michał Kopyt przed-
stawili założenia i przebieg transformacji grupy 
PZU w kierunku zwinnego zarządzania projek-
tami. Tradycyjne slajdy były zaledwie tłem dla 
przeprowadzonej przez prelegentów budowy 
konstrukcji obrazującej transformację agile 
w Grupie PZU. Fundamentem transformacji 
PZU jest przywództwo, filarami: nieustan-
ne doskonalenie, szacunek dla klientów oraz 
produkty najwyższej jakości, a zwieńczeniem 
budowli – czyli efektami są: minimalizacja 
kosztów, skrócenie czasu przekazania pro-
duktu na rynek (time-to-market) oraz cało-
ściowe spojrzenie na klienta. 
Merytorycznym zamknięciem Kongresu była 
wspólna dla obu nurtów sesja, podczas której 
Eduardo Braun przedstawił swoją receptę 
na to, jak z kierownika projektu stać się lide-
rem programu. Swoją prezentację przeplatał 
licznymi cytatami z ludzi polityki i biznesu, 
z którymi miał okazję przeprowadzać wywia-
dy na temat przywództwa. Eduardo wskazał 
5 kluczowych roli dobrego lidera: kreowa-
nie wizji, inspirowanie nią ludzi i budzenie 
w nich emocji; dbanie o ludzi – rozumienie 
ich, dostrzeganie ich potrzeb i emocjonal-
na „hojność” wobec nich; dobra komunika-
cja, a raczej dobre związki z ludźmi, budowa-
nie w nich zaufania, poczucia sensu i dumy, 
stymulowanie przepływu idei i energii; prze-
kazywanie władzy i wpływu na decyzje; bu-
dowanie kultury sprzyjającej dobrym wy-
nikom poprzez kreowanie wspólnych warto-
ści, takich jak skromność i dążenie do dosko-
nałości oraz sprawianie, że ludzie są szczęśli-
wi i dumni.
Po wszystkich wystąpieniach odbyła się loteria, 
w czasie której nagrody dla uczestników Kon-
gresu rozlosowały firmy WHITECOM Project 
Experience i MT&DC oraz PMI Poland Chapter. 
Za podsumowanie tego niezwykłego i z roz-
machem przygotowanego i przeprowadzo-
nego wydarzenia niech służą wyrazy uzna-
nia dla wszystkich zaangażowanych wolonta-
riuszy PMI, z kierownikiem projektu Wojcie-
chem Danowskim na czele. Wielkie podzię-
kowania należą się także sponsorom Kongre-
su, firmom WHITECOM Project Experience, 
PZU, Planview, Symmetry, Soflab oraz part-
nerom: TenStep Polska i MT&DC, no i oczy-
wiście wszystkim jego uczestnikom. 
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En(terprenuerial) – Act(ion) – Us lub Enac-
tus, czyli: razem i przedsiębiorczo działamy 
na rzecz lokalnych społeczności – brzmi zna-
jomo? PMI także wyznaje podobne wartości 
i dlatego też podjęto decyzje, aby PMI został 
Złotym (obecnie już Platynowym) Sponsorem 
projektu PMI PC – Enactus i wspomógł stu-
dentów po stronie Enactusa wiedzą i umie-
jętnościami wolontariuszy PMI PC. Będąc na 
półmetku projektu chcielibyśmy Wam przed-
stawić krótkie podsumowanie dotychczaso-
wych osiągnięć.

Wspólny projekt zakłada współpracę pomię-
dzy wolontariuszami PMI i Enactus w celu zre-
alizowania projektów zaplanowanych przez 
studentów zrzeszonych w zespołach projekto-
wych organizacji Enactus. W ramach projek-
tu do tej pory udział biorą studenci z Warsza-
wy: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna 
Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, Politechnika Warszawska; Wro-
cławia: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersy-
tet Przyrodniczy; Poznania: Politechnika Po-
znańska; Krakowa: Akademia Górniczo-Hutni-
cza; Łodzi: Politechnika Łódzka oraz Uniwer-
sytet Łódzki; a także Gdańska: Politechni-
ka Gdańska i Uniwersytet Gdański. W założe-
niach współpracy znajdziemy udział Mento-
rów ze strony PMI, którzy swoja wiedzą i do-
świadczeniem mają wspomóc zespoły uczel-
niane w doprowadzeniu projektów na czas, 
w zakresie i budżecie, który dodatkowo ma 

zostać zorganizowany przez samych studen-
tów. W ramach współpracy wolontariusze PMI 
Poland Chapter przeszkolą także studentów 
z podstaw zarządzania projektami. Natomiast 
PMI będzie miał okazję do promocji i działań 
PR w szerszym gronie, a także do wymiany 
doświadczeń i sprawdzenia swoich standar-
dów w nowych warunkach. Projekty studenc-
kie odnoszą się głównie do lokalnych społecz-
ności i pomagają w przezwyciężaniu proble-
mów w codziennym życiu i funkcjonowaniu 
w społeczeństwie.

Zespół projektowy po stronie PMI PC skupi się 
przede wszystkim na poniższych punktach za-
kresu projektu: 

Stworzeniu systemu mentoringowego (Pro-
ject Advisory), który ułatwi w przyszło-
ści poszukiwanie kolejnych mentorów – 
wolontariuszy dla zespołów uczelnianych 
Enactus, opisze wymierne efekty i rezultaty 
współpracy, a także zapewni odpowiednie 
narzędzia do współpracy pomiędzy organi-
zacjami i uczestnikami.
Utworzeniu zespołu mentorów – wolon-
tariuszy (Project Advisors), którzy swoją 
wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościa-
mi będą wspierać wysiłki zespołów uczel-
nianych, a także promować wartości przy-
świecające PMI i Enactus.
Przeprowadzeniu 2 ogólnopolskich szkoleń 
dla uczestników Enactusa, a także doraź-
nych spotkań i szkoleń w ramach poszcze-

gólnych zespołów, które będą wspierały pro-
wadzenie projektów przez zespoły uczelnia-
ne, a także będą wpisywały się w wizję pro-
jektów realizowanych przez studentów.
Przygotowaniu pakietu niezbędnej doku-
mentacji dla zespołów studenckich, które 
pomogą poprowadzić projekty według naj-
lepszych praktyk promowanych przez PMI.

Kierownikiem projektu po stronie PMI PC jest 
Marcin Kosidłowski (współpracujący z PMI od 
kilku lat), a roli sponsora podjęła się  Agnieszka 
Krogulec (Członek Zarządu PMI ds. Wolonta-
riuszy), która osobiście rozpoczynała współpra-
cę z Enactus w Polsce. Współpracują oni razem 
z lokalnymi oddziałami PMI PC, które poma-
gają między innymi w identyfikowaniu poten-
cjalnych mentorów. Kierownikiem projektu po 
stronie Enactus jest Tomasz Duda (Bigram).

Obecnie zespół pracuje już pełną parą, a do tej 
pory dzięki współpracy wolontariuszom PMI 
udało się już przeprowadzić 2 ogólnopolskie 
szkolenia dla uczestników Enactus – w marcu 
2014 r. w Łodzi szkolenie zostało przeprowa-
dzone przez Piotra Dzikowskiego przy okazji 
spotkania Liderów (zdjęcie nr 1), a w listopa-
dzie 2014 r. w Warszawie przez Michała Mi-
lewskiego. (Zdjęcie nr 2)

Także zespół mentorów – wolontariuszy (Pro-
ject Advisors) jest już prawie zbudowany (choć 
ciągle jest szansa do nas dołączyć – obecnie 
poszukujemy jeszcze osób chętnych w War-
szawie i Łodzi) i przeprowadził już pierwsze 
spotkania z zespołami uczelnianymi, aby usta-
lić zasady współpracy i oczekiwania po stro-
nie studentów. Obecnie wspieramy zespoły 
projektowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku.

Zespół projektowy i mentorski wspólnie pra-
cują także nad systemem mentoringowym 
(Project Advisory), który będzie aktywnie 
wspierał wspólne wysiłki wolontariuszy po 

stronie PMI i Enactus oraz umożliwiał poszu-
kiwanie nowych wolontariuszy.

Prace nad pakietem startowym dokumenta-
cji także posuwają się do przodu. Pakiet ten 
ma wspomóc przede wszystkim projekty roz-
poczynające w tym roku akademickim, choć 
może być z powodzeniem także zastosowa-
ny w trwających już obecnie inicjatywach. Uni-
wersalność pakietu ma polegać przede wszyst-
kim na ograniczeniu ilości niezbędnej dokumen-
tacji, a także jej uniwersalności, która ma mieć 
zastosowanie w każdym projekcie Enactus.

U podstaw założeń Enactus leży też coroczny 
konkurs krajowy i międzynarodowy, aby ze-
społy mogły się poznać, wymienić doświad-
czeniami i zaprezentować swoje pomysły 
i osiągnięcia. Tradycją jest też, że zwycięzca 
krajowego konkursu reprezentuje swój kraj na 
międzynarodowym konkursie. 

2 czerwca ubiegłego roku w teatrze Kamieni-
ca w Warszawie odbył się konkurs, w jury któ-
rego z ramienia PMI PC zasiedli Michał Rączka 
i Agnieszka Krogulec (zdjęcie nr 3). Natomiast 
w dniach 22-24 października ub. r. w Pekinie 
odbył się Enactus World Cup 2014 w China 
National Convention Center, gdzie przyjecha-
ły 34 zwycięskie zespoły z różnych zakątków 
świata. Agnieszka w ramach dotychczasowej 
współpracy z Enactus została zaproszona jako 
juror do Enactus World Cup, w którym uczest-
niczył również zwycięski zespół z Uniwersyte-
tu Gdańskiego, który doszedł do światowego 
półfinału (zdjęcie nr 4 oraz zdjęcie nr 5).

Jak wspomina Agnieszka bycie jurorem to 
nie tylko ciekawe doświadczenie w ramach 
rozwoju zawodowego, ale i niesamowite 
emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły oglą-
daniu zmagań młodych liderów mistrzow-
skich drużyn, które prezentowały projekty, 
które z sukcesem zmieniają świat na lepszy. 
Poza konkursem w trakcie całego wydarze-
nia odbywały się liczne spotkania, panele 
dyskusyjne oraz debaty sprzyjające wymianie 
doświadczeń pomiędzy studentami a przed-
stawicielami świata biznesu oraz opiekuna-
mi naukowymi. W wydarzeniu udział wzięło 
blisko 5000 uczestników w tym kilkaset ju-
rorów, menedżerów i dyrektorów z całego 
świata, m.in. przedstawicieli takich firm jak 
KPMG, WalMart i Microsoft. Polskie projek-
ty drużyny Enactus Uniwersytetu Gdańskie-
go: „BoZeWsi” oraz „SLOW – Second Life of 
Waste” zostały wysoko ocenione przez mię-
dzynarodowe jury, stąd też Polska znalazła 
się w półfinale konkursu wśród 16 najlep-
szych drużyn Enactus na świecie! Serdecz-
nie gratulujemy i trzymamy kciuki za drużyny 
Enactus w tym roku.

Na koniec chcielibyśmy dodać, że kolejne spo-
tkanie Liderów Enactus odbyło się w Warsza-
wie w dniu 26 stycznia br., gdzie Agnieszka 
Krogulec rozmawiała ze studentami o ich do-
świadczeniach i oczekiwaniach odnośnie do 

pracy z mentorami PMI PC, którzy chcą się 
dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ucząc 
się nawzajem od siebie (zdjęcie nr 6).

ENACTUS
Enactus Global to międzynarodowa organi-
zacja non-profit skupiająca studentów, wy-
kładowców, liderów biznesu oraz firmy, które 
przedsiębiorczością reagują na problemy eko-
nomiczne, ekologiczne i społeczne. Enac-
tus Polska (reprezentowany w Polsce przez 
Bigram) to kilkanaście wolontariackich ze-
społów uniwersyteckich (Warszawa, Poznań, 
Łódź, Wrocław, Kraków, Kielce), które po-
przez społeczne projekty ma na celu polep-
szenie bytu społeczno-ekonomicznego spo-
łeczności lokalnych. Jest to także polski od-
dział globalnej organizacji, który rozpoczął 
pilotażową współpracę z PMI Poland Chapter 
w zakresie szeroko rozumianego wsparcia dla 
uczestników po stronie Enactus.

Wyróżnione polskie projekty:

BoZeWsi
Grupa docelowa: Rolnicy z obszarów wokół 
Trójmiasta, Mieszkańcy Trójmiasta

Tło – Rolnikom oraz producentom żywności 
nisko przetworzonej  brakuje czasu na równo-
czesne prowadzenie gospodarstwa oraz sprze-
daż produktów w tradycyjny sposób, Wyso-
kie marże produktów nisko przetworzonych 
oraz trudności z dostaniem ich w sklepach; 
Brak poprawnego rozumienia terminu „zdrowa 
żywność”;

Cele i działania planowane – Otworzenie 
nowych bazarów na terenie Trójmiasta, aby 
umożliwić jeszcze większej liczbie osób kupno 
nisko przetworzonej żywności;Współpraca 
z większą liczbą przedszkoli

(SLOW- Second Life of Waste), 
czyli „Daj odpadom drugą szansę” to projekt, 
którego pierwszą, pilotażową edycję prze-
prowadzono  w 2013 r. Codziennie milio-
ny Polaków produkują ogromne ilości odpa-
dów. Nie wszyscy wiedzą o tym, jaką war-
tość mają surowce, które codziennie trafia-
ją do śmietników. Coraz chętniej segreguje-
my odpady, jednak nie zastanawiamy się nad 
tym, w jaki sposób można je ponownie wy-
korzystać. Zespół zauważył możliwości, jakie 
niosą za sobą odpady: butelki PET oraz maku-
latura. „Daj odpadom drugą szansę” jest pro-
jektem, który ma na celu promowanie postaw 
ekologicznych oraz pomoc potrzebującym.

Efekty projektu: Dzięki wszystkim akcjom 
udało nam się zebrać 25 000 butelek PET, 
które przetworzyliśmy na kołdry, które trafiły 
do Trójmiejskich noclegowni. Z 25 000 butelek 
wytworzyliśmy ponad 200 kołder. W proces 
produkcji zaangażowane zostały 4 firmy zaj-
mujące się przetwarzaniem surowca.

STREFA PMI PC
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PMI i Enactus razem dla lokalnych
społeczności
Agnieszka Krogulec, Marcin Kosidłowski
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En(terprenuerial) – Act(ion) – Us lub Enac-
tus, czyli: razem i przedsiębiorczo działamy 
na rzecz lokalnych społeczności – brzmi zna-
jomo? PMI także wyznaje podobne wartości 
i dlatego też podjęto decyzje, aby PMI został 
Złotym (obecnie już Platynowym) Sponsorem 
projektu PMI PC – Enactus i wspomógł stu-
dentów po stronie Enactusa wiedzą i umie-
jętnościami wolontariuszy PMI PC. Będąc na 
półmetku projektu chcielibyśmy Wam przed-
stawić krótkie podsumowanie dotychczaso-
wych osiągnięć.

Wspólny projekt zakłada współpracę pomię-
dzy wolontariuszami PMI i Enactus w celu zre-
alizowania projektów zaplanowanych przez 
studentów zrzeszonych w zespołach projekto-
wych organizacji Enactus. W ramach projek-
tu do tej pory udział biorą studenci z Warsza-
wy: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna 
Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego, Politechnika Warszawska; Wro-
cławia: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersy-
tet Przyrodniczy; Poznania: Politechnika Po-
znańska; Krakowa: Akademia Górniczo-Hutni-
cza; Łodzi: Politechnika Łódzka oraz Uniwer-
sytet Łódzki; a także Gdańska: Politechni-
ka Gdańska i Uniwersytet Gdański. W założe-
niach współpracy znajdziemy udział Mento-
rów ze strony PMI, którzy swoja wiedzą i do-
świadczeniem mają wspomóc zespoły uczel-
niane w doprowadzeniu projektów na czas, 
w zakresie i budżecie, który dodatkowo ma 

zostać zorganizowany przez samych studen-
tów. W ramach współpracy wolontariusze PMI 
Poland Chapter przeszkolą także studentów 
z podstaw zarządzania projektami. Natomiast 
PMI będzie miał okazję do promocji i działań 
PR w szerszym gronie, a także do wymiany 
doświadczeń i sprawdzenia swoich standar-
dów w nowych warunkach. Projekty studenc-
kie odnoszą się głównie do lokalnych społecz-
ności i pomagają w przezwyciężaniu proble-
mów w codziennym życiu i funkcjonowaniu 
w społeczeństwie.

Zespół projektowy po stronie PMI PC skupi się 
przede wszystkim na poniższych punktach za-
kresu projektu: 

Stworzeniu systemu mentoringowego (Pro-
ject Advisory), który ułatwi w przyszło-
ści poszukiwanie kolejnych mentorów – 
wolontariuszy dla zespołów uczelnianych 
Enactus, opisze wymierne efekty i rezultaty 
współpracy, a także zapewni odpowiednie 
narzędzia do współpracy pomiędzy organi-
zacjami i uczestnikami.
Utworzeniu zespołu mentorów – wolon-
tariuszy (Project Advisors), którzy swoją 
wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościa-
mi będą wspierać wysiłki zespołów uczel-
nianych, a także promować wartości przy-
świecające PMI i Enactus.
Przeprowadzeniu 2 ogólnopolskich szkoleń 
dla uczestników Enactusa, a także doraź-
nych spotkań i szkoleń w ramach poszcze-

gólnych zespołów, które będą wspierały pro-
wadzenie projektów przez zespoły uczelnia-
ne, a także będą wpisywały się w wizję pro-
jektów realizowanych przez studentów.
Przygotowaniu pakietu niezbędnej doku-
mentacji dla zespołów studenckich, które 
pomogą poprowadzić projekty według naj-
lepszych praktyk promowanych przez PMI.

Kierownikiem projektu po stronie PMI PC jest 
Marcin Kosidłowski (współpracujący z PMI od 
kilku lat), a roli sponsora podjęła się  Agnieszka 
Krogulec (Członek Zarządu PMI ds. Wolonta-
riuszy), która osobiście rozpoczynała współpra-
cę z Enactus w Polsce. Współpracują oni razem 
z lokalnymi oddziałami PMI PC, które poma-
gają między innymi w identyfikowaniu poten-
cjalnych mentorów. Kierownikiem projektu po 
stronie Enactus jest Tomasz Duda (Bigram).

Obecnie zespół pracuje już pełną parą, a do tej 
pory dzięki współpracy wolontariuszom PMI 
udało się już przeprowadzić 2 ogólnopolskie 
szkolenia dla uczestników Enactus – w marcu 
2014 r. w Łodzi szkolenie zostało przeprowa-
dzone przez Piotra Dzikowskiego przy okazji 
spotkania Liderów (zdjęcie nr 1), a w listopa-
dzie 2014 r. w Warszawie przez Michała Mi-
lewskiego. (Zdjęcie nr 2)

Także zespół mentorów – wolontariuszy (Pro-
ject Advisors) jest już prawie zbudowany (choć 
ciągle jest szansa do nas dołączyć – obecnie 
poszukujemy jeszcze osób chętnych w War-
szawie i Łodzi) i przeprowadził już pierwsze 
spotkania z zespołami uczelnianymi, aby usta-
lić zasady współpracy i oczekiwania po stro-
nie studentów. Obecnie wspieramy zespoły 
projektowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku.

Zespół projektowy i mentorski wspólnie pra-
cują także nad systemem mentoringowym 
(Project Advisory), który będzie aktywnie 
wspierał wspólne wysiłki wolontariuszy po 

stronie PMI i Enactus oraz umożliwiał poszu-
kiwanie nowych wolontariuszy.

Prace nad pakietem startowym dokumenta-
cji także posuwają się do przodu. Pakiet ten 
ma wspomóc przede wszystkim projekty roz-
poczynające w tym roku akademickim, choć 
może być z powodzeniem także zastosowa-
ny w trwających już obecnie inicjatywach. Uni-
wersalność pakietu ma polegać przede wszyst-
kim na ograniczeniu ilości niezbędnej dokumen-
tacji, a także jej uniwersalności, która ma mieć 
zastosowanie w każdym projekcie Enactus.

U podstaw założeń Enactus leży też coroczny 
konkurs krajowy i międzynarodowy, aby ze-
społy mogły się poznać, wymienić doświad-
czeniami i zaprezentować swoje pomysły 
i osiągnięcia. Tradycją jest też, że zwycięzca 
krajowego konkursu reprezentuje swój kraj na 
międzynarodowym konkursie. 

2 czerwca ubiegłego roku w teatrze Kamieni-
ca w Warszawie odbył się konkurs, w jury któ-
rego z ramienia PMI PC zasiedli Michał Rączka 
i Agnieszka Krogulec (zdjęcie nr 3). Natomiast 
w dniach 22-24 października ub. r. w Pekinie 
odbył się Enactus World Cup 2014 w China 
National Convention Center, gdzie przyjecha-
ły 34 zwycięskie zespoły z różnych zakątków 
świata. Agnieszka w ramach dotychczasowej 
współpracy z Enactus została zaproszona jako 
juror do Enactus World Cup, w którym uczest-
niczył również zwycięski zespół z Uniwersyte-
tu Gdańskiego, który doszedł do światowego 
półfinału (zdjęcie nr 4 oraz zdjęcie nr 5).

Jak wspomina Agnieszka bycie jurorem to 
nie tylko ciekawe doświadczenie w ramach 
rozwoju zawodowego, ale i niesamowite 
emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły oglą-
daniu zmagań młodych liderów mistrzow-
skich drużyn, które prezentowały projekty, 
które z sukcesem zmieniają świat na lepszy. 
Poza konkursem w trakcie całego wydarze-
nia odbywały się liczne spotkania, panele 
dyskusyjne oraz debaty sprzyjające wymianie 
doświadczeń pomiędzy studentami a przed-
stawicielami świata biznesu oraz opiekuna-
mi naukowymi. W wydarzeniu udział wzięło 
blisko 5000 uczestników w tym kilkaset ju-
rorów, menedżerów i dyrektorów z całego 
świata, m.in. przedstawicieli takich firm jak 
KPMG, WalMart i Microsoft. Polskie projek-
ty drużyny Enactus Uniwersytetu Gdańskie-
go: „BoZeWsi” oraz „SLOW – Second Life of 
Waste” zostały wysoko ocenione przez mię-
dzynarodowe jury, stąd też Polska znalazła 
się w półfinale konkursu wśród 16 najlep-
szych drużyn Enactus na świecie! Serdecz-
nie gratulujemy i trzymamy kciuki za drużyny 
Enactus w tym roku.

Na koniec chcielibyśmy dodać, że kolejne spo-
tkanie Liderów Enactus odbyło się w Warsza-
wie w dniu 26 stycznia br., gdzie Agnieszka 
Krogulec rozmawiała ze studentami o ich do-
świadczeniach i oczekiwaniach odnośnie do 

pracy z mentorami PMI PC, którzy chcą się 
dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ucząc 
się nawzajem od siebie (zdjęcie nr 6).

ENACTUS
Enactus Global to międzynarodowa organi-
zacja non-profit skupiająca studentów, wy-
kładowców, liderów biznesu oraz firmy, które 
przedsiębiorczością reagują na problemy eko-
nomiczne, ekologiczne i społeczne. Enac-
tus Polska (reprezentowany w Polsce przez 
Bigram) to kilkanaście wolontariackich ze-
społów uniwersyteckich (Warszawa, Poznań, 
Łódź, Wrocław, Kraków, Kielce), które po-
przez społeczne projekty ma na celu polep-
szenie bytu społeczno-ekonomicznego spo-
łeczności lokalnych. Jest to także polski od-
dział globalnej organizacji, który rozpoczął 
pilotażową współpracę z PMI Poland Chapter 
w zakresie szeroko rozumianego wsparcia dla 
uczestników po stronie Enactus.

Wyróżnione polskie projekty:

BoZeWsi
Grupa docelowa: Rolnicy z obszarów wokół 
Trójmiasta, Mieszkańcy Trójmiasta

Tło – Rolnikom oraz producentom żywności 
nisko przetworzonej  brakuje czasu na równo-
czesne prowadzenie gospodarstwa oraz sprze-
daż produktów w tradycyjny sposób, Wyso-
kie marże produktów nisko przetworzonych 
oraz trudności z dostaniem ich w sklepach; 
Brak poprawnego rozumienia terminu „zdrowa 
żywność”;

Cele i działania planowane – Otworzenie 
nowych bazarów na terenie Trójmiasta, aby 
umożliwić jeszcze większej liczbie osób kupno 
nisko przetworzonej żywności;Współpraca 
z większą liczbą przedszkoli

(SLOW- Second Life of Waste), 
czyli „Daj odpadom drugą szansę” to projekt, 
którego pierwszą, pilotażową edycję prze-
prowadzono  w 2013 r. Codziennie milio-
ny Polaków produkują ogromne ilości odpa-
dów. Nie wszyscy wiedzą o tym, jaką war-
tość mają surowce, które codziennie trafia-
ją do śmietników. Coraz chętniej segreguje-
my odpady, jednak nie zastanawiamy się nad 
tym, w jaki sposób można je ponownie wy-
korzystać. Zespół zauważył możliwości, jakie 
niosą za sobą odpady: butelki PET oraz maku-
latura. „Daj odpadom drugą szansę” jest pro-
jektem, który ma na celu promowanie postaw 
ekologicznych oraz pomoc potrzebującym.

Efekty projektu: Dzięki wszystkim akcjom 
udało nam się zebrać 25 000 butelek PET, 
które przetworzyliśmy na kołdry, które trafiły 
do Trójmiejskich noclegowni. Z 25 000 butelek 
wytworzyliśmy ponad 200 kołder. W proces 
produkcji zaangażowane zostały 4 firmy zaj-
mujące się przetwarzaniem surowca.

Agnieszka
Krogulec

Kierownik Działu Projektów w KIR, gdzie 
wspiera kierowników projektów 
w planowaniu, realizacji i monitorowaniu 
projektów oraz szkoli pracowników w tym 
zakresie. Poprzednio pracowała 
w międzynarodowej firmie consultingowej 
Deloitte, gdzie realizowała projekty 
z zakresu optymalizacji procesów 
biznesowych, rozwoju organizacji 
i pracowników dla klientów z różnych branż 
w Polsce i w Europie. Jest certyfikowanym 
Trenerem Biznesu House of Skills, coachem 
metodą TROP, mentorem i wykładowcą 
akademickim. 

Od kilku lat związana ze środowiskiem 
zarządzania projektami i Project 
Management Institute Poland Chapter, 
gdzie obecnie pełni funkcję Członka 
Zarządu ds. Wolontariuszy. W ramach PMI 
PC zrealizowała wiele różnych projektów, 
m.in. jest pomysłodawczynią i inicjatorką 
Project Management Kids Camp 2014.

Miłośniczka podróży, gór i tańca, lubi 
odkrywać nowe zakątki świata, poznawać 
nowe kultury i ciekawych ludzi. Ma też 
duszę społecznika, lubi udzielać się 
w różnych projektach, które zmieniają 
świat na lepszy.

Marcin
Kosidłowski

Z zamiłowania anglista i kierownik 
projektów. Kilka lat temu wybrał ścieżkę 
Lidera Zespołu PMO i od tego czasu 
konsekwentnie wspiera, koordynuje lub 
prowadzi międzynarodowe projekty 
outsourcingowe dla wielu uznanych 
klientów z branży lotniczej, audytorskiej, 
IT czy produkcyjnej. Wcześniej zajmował 
się dostarczaniem projektów w ramach 
PO KL dla kilku tysięcy uczestników 
w województwie łódzkim, małopolskim 
i podkarpackim.

Od kilku lat związany z Project 
Management Institute Poland Chapter, 
gdzie znalazł wielu przyjaciół i mentorów. 
Uważa, że tylko ciągła współpraca i chęć 
rozwoju własnego oraz ludzi z którymi 
współpracuje daje szanse coraz lepszego 
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W wolnym czasie lubi czytać i słuchać 
muzyki. Pasjonuje się motoryzacją 
i sportami motorowymi i twierdzi, że 
największy i najcięższy rajd – to jazda 
polskimi drogami.
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Zarządzaj projektami jak Angel Medinilla!
Spotkaj się z nim i innymi ekspertami nowych trendów Zarządzania Projektami
już w kwietniu na New Trends In Project Management Conference w Gdyni!
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Wielkimi krokami zbliża się kolejne święto 
sympatyków zarządzania projektami – New 
Trends In Project Management Conference! 
W tym roku spotykamy się w dniach 27-28 
kwietnia w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Za 
jego organizacją – jak co roku – stoi Gdański 
Oddział Project Management Institute (PMI), 
który z powodzeniem śledzi najnowsze kie-
runki rozwoju w obszarze optymalizacji pro-
cesów biznesowych i wychodzi im naprzeciw. 
Dzięki temu kompozycja tematyczna wyda-
rzenia zawsze stanowi bodziec do inspirują-
cych wykładów, rozmów i wymiany doświad-
czeń. Jest również okazją do spotkania naj-
wyższej klasy ekspertów i praktyków, którzy 
chętnie dzielą się swoją wiedzą. 

W zeszłorocznym, dwudniowym wydarzeniu 
uczestniczyło 42 polskich i zagranicznych 
prelegentów oraz ponad 300 uczestników, 
którzy mieli możliwość wyboru prelekcji spo-
śród 4 ścieżek wykładowych oraz 2 ścieżek 
warsztatowych.

Czego zatem uczestnicy mogą 
spodziewać się w tym roku?

Inicjatorzy w nadchodzącej edycji duży nacisk 
stawiają na trzy główne ścieżki tematyczne: 
Transformacje Biznesowe, Zarządzanie Pro-
jektami z uwzględnieniem specyfiki różno-
rodnych branż (między innymi skomplikowa-
ne projekty, budownictwo, energetyka, finan-
se, IT, przemysł elektroniczny, samochodowy, 
itp.) oraz Agile/Lean Adoption.

Obecny kierunek rozwoju 
podejścia Agile

W ciągle zmieniających się warunkach biz-
nesowych, „zwinne” zarządzanie w natural-
ny sposób również ulega pewnym modyfika-
cjom. Ta ścieżka obejmuje takie tematy jak: 
Agile w kontekście różnic kulturowych, ela-
styczność projektów, środowisko wirtual-
ne w zarządzaniu projektami (z ang. Virtual 

Environment in Project Management), pla-
nowanie kroczące (z ang. Rolling-wave plan-
ning) oraz wiele innych.

Wyzwania związane z pracą 
projektową w zespołach 
rozproszonych

Ścieżka ta obejmuje zagadnienia związa-
ne z budowaniem zespołu wielokulturowego, 
przeprowadzaniem transformacji na pozio-
mie zespołów lub departamentów, narzędzia-
mi wspierającymi pracę projektową w zespo-
łach rozproszonych. Dotyczy również różnic 
pomiędzy pracą zdalną a pracą w jednej loka-
lizacji oraz prowadzenia programów rozpro-
szonych.

Kariera Kierownika Projektu
Ta ścieżka będzie poświęcona roli kierowni-
ka projektu, programu oraz portfolio. Sposób, 

w jaki kierujemy pracą zespołu projektowe-
go, odpowiednie motywowanie, czy też rozwój 
innych kompetencji miękkich zawsze budziły 
zainteresowanie. Warto odpowiedzieć na pyta-
nia: Jaką drogę należy przebyć, aby zostać sku-
tecznym kierownikiem projektu? Jakie kom-
petencje są ważne w byciu efektywnym PM? 
Jakie wyzwania czekają na PM w XXI wieku?

Retrospektywa
Zakres tematyczny obejmie dobre praktyki 
oraz wymianę doświadczeń w obszarze do-
tyczącym negatywnych wzorców związa-
nych z pracą nad projektami oraz retrospek-
cje w zespołach czy organizacjach. Ścieżka 
obejmuje również studia przypadku dotyczą-
ce wniosków na przyszłość w różnych sekto-
rach biznesu lub w obrębie struktury firmy.

Zarządzanie projektami w 
różnorodnych sektorach (IT, 
elektroniczny, motoryzacy jny)

Obszar ten swoją tematyką obejmie wiele in-
teresujących kwestii związanych z działaniem 
projektowym w różnorodnych branżach. Spoj-
rzenie przez ich pryzmat z pewnością przy-
czyni się do pogłębiania wiedzy i skorzystania 
z cennych doświadczeń. Zagadnienia w obrę-
bie tej ścieżki obejmują branżę motoryzacyj-
ną, energetyczno-ciepłowniczą, budowlaną, 
finansową lub medyczną, ale nie są do nich 
ograniczone.

Project Portfolio Management
Zarządzanie portfolio projektów niesie za sobą 
wiele korzyści, ale również ryzyka. Warto prze-
analizować ten jakże ciekawy sposób uzyska-
nia maksymalnych korzyści biznesowych.

Zarządzanie ryzykiem 
Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczo-
wych tematów, jeżeli chodzi pracę projekto-

wą. Jakie nowe rozwiązania pojawiły się na 
rynku? Być może istnieją aspekty, które warto 
ponownie poruszyć. 

Równolegle z tradycyjnymi prezentacjami pro-
gram obejmie głównych prelegentów (Keynote 
Speakers), różne formy budowania sieci kon-
taktów (World’s Café, speed mentoring, NTPM 
– Short Presentations). W trakcie wieczoru 
w pierwszym dniu konferencji odbędzie się im-
preza integracyjna. Ponadto będzie to dosko-
nała okazja do nawiązania znajomości z pozo-
stałymi uczestnikami konferencji.

Natalia Wiśniewska
Koordynator ds. Marketingu NTPM 2015
natalia.wisniewska@ntpm.pl

Więcej informacji: www.ntpm.pl 
Facebook: New Trends In Project Manage-
ment Conference https://www.facebo-
ok.com/PMIGB.NTPM
Twitter: @NTPM_Poland

Zdjęcia: Ada Grzenkowicz i Robert Rutkowski
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NEW TRENDS IN PROJECT
MANAGEMENT 2014
W maju ubiegłego roku w hotelu Shera-
ton w Sopocie odbyła się trzecia edycja 
konferencji New Trends in Project 
Management (NTPM) 2014. W dwu-
dniowym wydarzeniu uczestniczyło 42 
prelegentów oraz ponad 300 uczest-
ników. Program obejmował 4 ścież-
ki wykładowe oraz 2 ścieżki warsz-
tatowe. Organizatorzy skupili się na 
nowych trendach, samoorganizujących 
się zespołach, przyspieszaniu rozwo-
ju produktów, przywództwie, podejmo-
waniu i zwiększaniu ryzyka. 

Wydarzenie to było wyjątkowe z uwagi 
na fakt, że Project Management In-
stitute Gdańsk Branch (główny or-
ganizator) połączył swoje siły z firmą 
Intel łącząc dwie konferencje: NTPM 
oraz Agile & Lean Development Con-
ference. Wśród prelegentów znaleź-
li się: Dave Snowden, Jorgen Hessle-
berg, Walter Epple, Alan Gladman, 
Allen Price i wielu innych. Konferen-
cja sprzyjała wymianie doświadczeń 
i umożliwiła poznanie specjalistów w 
dziedzinie zarządzania projektami, pra-
cujących w różnych branżach. 

Oprac. Katarzyna Schaefer – 
Koordynator Projektu NTPM 2015

katarzyna.schaefer@ntpm.pl
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łach rozproszonych. Dotyczy również różnic 
pomiędzy pracą zdalną a pracą w jednej loka-
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innych kompetencji miękkich zawsze budziły 
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z cennych doświadczeń. Zagadnienia w obrę-
bie tej ścieżki obejmują branżę motoryzacyj-
ną, energetyczno-ciepłowniczą, budowlaną, 
finansową lub medyczną, ale nie są do nich 
ograniczone.

Project Portfolio Management
Zarządzanie portfolio projektów niesie za sobą 
wiele korzyści, ale również ryzyka. Warto prze-
analizować ten jakże ciekawy sposób uzyska-
nia maksymalnych korzyści biznesowych.

Zarządzanie ryzykiem 
Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczo-
wych tematów, jeżeli chodzi pracę projekto-

wą. Jakie nowe rozwiązania pojawiły się na 
rynku? Być może istnieją aspekty, które warto 
ponownie poruszyć. 

Równolegle z tradycyjnymi prezentacjami pro-
gram obejmie głównych prelegentów (Keynote 
Speakers), różne formy budowania sieci kon-
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– Short Presentations). W trakcie wieczoru 
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Pierwszy od lewej autor artykułu, dalej Adam Jeske po rewelacyjnym wystapieniu.

Tomasz Andreasik pokazuje jak stosując metodę Monte Carlo można oszacować
wysoce prawdopodobnytermin zakończenia projektu

30 STREFA PMI, NR 8, MARZEC 2015, WWW.PMI.ORG.PL

Lubuski oddział PMI Poland Chapter istnieje już pięć lat
To długo i krótko. Długo – jak na twór grupki zapaleńców na co dzień 
parających się zarządzaniem projektami. Opętanych chęcią doskonalenia 
swoich kompetencji, dzielenia się wiedzą i zarażania innych ideą meto-
dycznego zarządzania projektami. Krótko – jak na olbrzymie zapotrzebo-
wanie na wiedzę, techniki, metody profesjonalnego zarządzania projek-
tami w biznesie i administracji. Prawie każdy project manager styka się 
z morzem problemów wynikających z niezrozumienia specyfiki procesów 
zarządczych przy realizowaniu projektów, ról projektowych czy wręcz 
atawistycznego strachu przed wszelkimi formami harmonogramowania. 
Lubuskie PMI od początku położyło duży nacisk na szerzenia wiedzy 
projektowej w jej praktycznym wydaniu. Nasze comiesięczne semina-
ria w minionym roku to przede wszystkim spotkania z „frontowymi” 
project managerami, którzy dzielili się tym, co jest bezcenne – swoimi 
doświadczeniami. 
Andrzej Miładowski i Waldemar Woźniak ze spółki Converse rozpo-
częli miniony rok mocnym uderzeniem. Pokazali metodę praktycznego 
zarządzania finansami projektów w oparciu o dane pozyskiwane z sys-
temów finansowo-księgowych. Prezentowane rozwiązania umożliwiają 
budżetowanie, kontrolowanie i rozliczanie kosztów w czasie rzeczywi-
stym oraz analizę rentowności tworzonych projektów w oparciu o prze-
widywane przychody. 
Po mocno finansowym seminarium kolejne prowadzone przez Adama 
Jeske, prezesa spółki Max Elektronik dotyczyło obszarów podejmowa-
nia decyzji przez kierowników projektów. Managerowie są nie tylko irra-
cjonalni, ale na dodatek przewidywalnie irracjonalni – co oznacza, że 
wpadają w te same pułapki i powtarzają te same błędne zachowania. Ir-
racjonalne działania spowodowane są błędami poznawczymi. Przyczyną 
pojawiania się takich błędów są często: ograniczone zasoby poznawcze, 
nieuwzględnianie praw statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, brak 
czasu lub motywacji do formułowania poprawnych sądów oraz pragnie-
nie zachowania dobrego samopoczucia. Adam Jeske nadzorował wiele 
projektów i wielu project managerów. Jego obserwacje podbudowane 
solidną wiedzą tak się spodobały uczestnikom, że seminarium z plano-
wanych 90 minut przedłużyło się do trzech godzin i zakończyło owacją 
na stojąco. 
Andrzej Cisowski i Andrzej Antosz z Programu Głogów Głęboki Prze-
mysłowy (KGHM Polska Miedź) pokazali „kawał inżynierskiej roboty 
opakowanej w profesjonalny project management” (opinia zasłyszana 
od uczestników). Budowa szybu górniczego na głębokość ponad 1300 m 
i stacji klimatycznej z zastosowaniem trigeneracji, upakowanej w niesa-
mowicie małej przestrzeni niczym tranzystory w chipie, to projekty, do 
których nie co dzień jest się wpuszczanym za kulisy. Przez prawie dwie 
godziny dwóch Andrzejów prezentowało sposoby i przykłady innowacyj-

W poprzednim numerze "Strefy PMI" prezentowaliśmy Czytelnikom działania i osiągnięcia kilku oddziałów PMI 
w 2014 r. i ich plany na 2015 r. Teraz zapraszamy do zapoznania się z oddziałami PMI w Gdańsku i Lubuskiem.

Oddział Lubuski PMI

nego i kreatywnego podejścia w dużych projektach. Mówili o projekto-
waniu wielkich, przemysłowych instalacji, gdzie wirtualnie w 3D doko-
nuje się przeglądu jeszcze na etapie projektowania oraz, jak skrócić wy-
dawałoby się nie do pokonania długie terminy uzgodnień i pozwoleń wy-
nikające z prawa budowlanego, budując jedyną taką w branży stację za-
silającą na wielkich platformach kołowych. Fascynująca podróż w świat 
mega projektów, wielkich budżetów i wielkich wyzwań.
Prezes zarządu Instal-Konsorcjum (członka Grupy EDT, największej 
organizacji zakupowej w Europie), Ryszard Jędrzejewski, pokazał jak 
skutecznym narzędziem do realizacji strategii są sprawnie zarządzane 
projekty. Dziś kierownik projektu powinien być zarówno wizjonerem 
i strategiem, a jednocześnie sprawnym managerem. Niestety bardzo 
często te dwie role są trudne do pogodzenia, co sprawia, że organiza-
cja nabiera coraz większej sprawności w zarządzaniu projektami, ale 
nikt nie wie, po co projekty są realizowane. Na przykładzie paneuropej-
skiego projektu wdrożenia nowego produktu p. Jędrzejewski pokazał 
relacje pomiędzy dobrze opisaną strategią a skutecznie zarządzanymi 
projektami. 
Mocnymi akcentami odsłony jesiennej naszych spotkań były seminaria: 
Tomasza Andreasika, prezesa TenStep Polska i Gustawa Pietrzyka. 
Pierwszy z nich pokazał techniki harmonogramowania, które kompen-
sują niedoskonałości metody ścieżki krytycznej. Zaprezentował bardzo 
ciekawe narzędzia do zarządzania harmonogramem, Barbecana, która 
do swoich inspekcji harmonogramów używa metody Monte Carlo, opra-
cowanej i pierwszy raz zastosowanej przez Stanisława Ulama, polskiego 
matematyka pracującego przy projekcie „Manhattan”. Badany rozkład 
prawdopodobieństw różnych „zachowań” naszego harmonogramu 
w oparciu o stosunkowo dużą losowa próbkę może pokazać (z dużą do-
kładnością) najbardziej prawdopodobny termin zakończenia projektu. 
Takie podejście do harmonogramów w czasach coraz bardziej zmienne-
go czy wręcz turbulentnego otoczenia biznesowego wydaje się już być 
nieuchronne. 
Gustaw Pietrzyk twierdzi, że uczestnicy projektów popełniają błędy, 
bywają nieudolni, ich szefowie bywają „różni”, a użytkownicy marzycie-
lami. Prawdą jest, że sukcesy jak i porażki projektów mają swoje źródło 
w ludziach. Przez ponad godzinę prelegent dzielił się „wiedzą tajemną”, 
jak skutecznie obsłużyć w projekcie całą rzeszę ważnych interesariuszy. 
Warto w tym miejscu wspomnieć o odbywających się nieregularnie jed-
nodniowych warsztatach o zagadkowej nazwie „Wy nam węgiel – my 
wam banany”. Są to samokształceniowe spotkania jedynie dla członków 
PMI. Warto więc płacić składki i być naszym członkiem. 
Miniony rok był dla nas rokiem spotkań z ekspertami-praktykami. 
Duża dawka wiedzy i praktycznych rozwiązań przyciągnęła liczne grono 
słuchaczy.  Rok 2015 planujemy poświęcić na bardziej teoretyczne se-
minaria, poznawanie licznych standardów PMI i pozyskiwanie nowych 
członków, ale o tym następnym razem. Mamy ambicje pozyskać wielu 
nowych członków, aby było komu w odpowiednim czasie przekazać 
ster tej bardzo ciekawej inicjatywy jaką już śmiało można nazwać lubu-
ski oddział PMI Poland Chapter.  

Więcej na: http://pmi.org.pl/index.php/aktualnosci-lubuskie
Kontakt: piotr.filipiuk@pmi.org.pl

STREFA PMI PC Rok 2014 i plany na przyszłość w oddziałach PMI PC
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Oddział Gdański PMI

Gdańsk pod pełnymi żaglami
Rok 2014 to rok niesamowitego rozwoju gdańskiego oddziału PMI. In-
westowaliśmy nasz czas i energię w kilka kluczowych działań, w tym:

Rozwój zaangażowanych wolontariuszy. Na przestrzeni roku 
projekty realizowało ponad 140 osób, działając w kilkunastu ze-
społach projektowych. Dzięki szerokiemu zaangażowaniu profesjo-
nalistów w dziedzinie, udało się dla Wolontariuszy zorganizować 
kilkanaście dedykowanych tematycznych warsztatów poszerzają-
cych kompetencje, takich jak:  planowanie projektowe, zarządzanie 
ryzykiem, skuteczny networking,  zarządzanie interesariuszami, 
cykl życia projektów, komunikacja. 

Zrealizowaliśmy wszystkie zakładane cele i działania na rok 2014 
w zakresie organizacji wydarzeń: 10 seminariów, w tym 2 między-
narodowe, 4 warsztaty, trzecią edycję międzynarodowej konferencji 
New Trends in Project Management, 2 edycje społecznego projektu 
English Camp, serię warsztatów dla nauczycieli z zakresu zarządza-
nia projektami (PM@Schools) oraz pierwszą edycję zajęć dla przed-
siębiorców NTPM Academy. Osiągnęliśmy średni poziom oceny 
zwrotnej z organizowanych przez nas wydarzeń na poziomie 92%.

Wprowadziliśmy synergię działań między wszystkimi głównymi 
projektami PMI GB poprzez przejście na pełen model macierzowe-
go zarządzania organizacją. Dzięki temu zarządzamy naszymi zaso-
bami w sposób kompleksowy i optymalny.

Zbudowaliśmy trwałą platformę współpracy z lokalnymi orga-
nizacjami i przedsiębiorstwami, która skutkuje w stale zwiększa-
jącym się zaangażowaniu ich pracowników w formie wolontariatu 
pracowniczego w nasze działania. Dodatkowo jesteśmy obecnie 
członkami lokalnych klastrów wiedzy, gdzie współpracujemy przy 
tworzeniu koncepcji rozwoju regionu i poszczególnych dziedzin – 
oczywiście dostarczając merytorycznego wsparcia.

Działamy na wielu płaszczyznach i w każdej dziedzinie jesteśmy dumni 
z rezultatów. Fantastycznymi efektami może się poszczycić zarówno 
konferencja New Trends in Project Management, którą realizowali-
śmy w partnerstwie z firmą Intel (300 uczestników, w tym prawie 30% 
międzynarodowych, fenomenalni prelegenci i wielu zaangażowanych 
partnerów), jak i ciągle rozwijający się English Camp, który traktujemy 
już jako dojrzałe, samodzielne przedsięwzięcie zarządzane jak profesjo-
nalny program biznesowy – to tutaj wykorzystujemy umiejętności kie-
rowników projektów do wsparcia społeczności lokalnej (dzieci 
z domów dziecka i trudnych środowisk) oraz kształcenia wolontariuszy.

Zupełnie nowym i unikalnym w skali działań PMI jest natomiast projekt 
NTPM Academy i między innymi z tego powodu skłaniamy się do przy-
znania mu miana najważniejszego wydarzenia minionego roku. Ad-
resatem akademii są przedsiębiorcy. W szczególności ci, którzy nie pro-

wadzą jeszcze dużych organizacji i choć oczywiście ocierają się o dzia-
łania projektowe, realizują je bardziej intuicyjnie niż świadomie. 
W oparciu o przeprowadzone badanie potrzeb takich organizacji propo-
nujemy otwarte, nieodpłatne warsztaty tematyczne z modułów zwią-
zanych z zarządzaniem projektami (jak np. zarządzanie ryzykiem). 
Wszystko z przykładami opartymi o życie małych i średnich organizacji 
biznesowych. 

Informacja zwrotna od uczestników po udziale w pierwszej edycji 
(ponad 100 uczestników akademii) była bardzo pozytywna i już planu-
jemy kontynuację w ramach całościowego programu szkoleniowego. 

Popularnym ostatnimi laty hasłem jest „transformacja biznesowa” or-
ganizacji. Również u nas uznaliśmy, że jest miejsce na usprawnienie 
naszych działań. Po wielogodzinnych warsztatach wypracowaliśmy 
usprawniony model funkcjonowania, który w roku 2015 wdrażamy i te-
stujemy w takich zespołach jak:

Wolontariusze – wspierający rozwój wewnętrzny naszej organiza-
cji – oparty o pracę nad modelem kompetencyjnym każdego wo-
lontariusza. Realizacja strategii rozwoju wolontariuszy oraz kom-
pleksowego cyklu kształcenia kadr PMI. Dodatkowo stawiamy na 
rozwój współpracy z działami HR w ramach wspólnej strategii roz-
woju pracowników;

Członkowie stowarzyszenia – budujący wartość dodaną dla 
członków naszej organizacji (członków PMI), w szczególności po-
przez dedykowane warsztaty i spotkania z ekspertami o wysokim 
stopniu doświadczenia w zarządzaniu projektami;

Finanse – wprowadzamy obecnie system małych grantów, które 
wraz z naszymi partnerami biznesowymi będziemy przyznawać or-
ganizacjom chcącym realizować nowe inicjatywy zgodnie z meto-
dyką projektową. Będziemy również wspierać je mentoringiem;

Edukacja – dopracowujemy model współpracy akademickiej za-
równo z kadrą naukową (w planie wspólne badania w roku 2015) 
oraz studentami (otwarte warsztaty dla kół naukowych, wprowa-
dzenie ambasadorów PMI GB do pomorskich uczelni). Dodatkowo 
znacząco rozszerzamy program PM@Schools;

Kluczowe wydarzenia – oprócz naszych corocznych celów, tj. 10 
seminariów, 4 warsztatów i wydarzeń dedykowanych na uczel-
niach i konferencjach, w tym roku zorganizujemy również pilotażo-
we wydarzenia regionalne. A zatem oprócz Trójmiasta, rozważamy 
wspólne przedsięwzięcia z władzami samorządowymi oraz przed-
stawicielami biznesu w Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Tcze-
wie, Kwidzyniu;

Odpowiedzialność społeczna – zarówno poprzez szerzenie 
wiedzy i dobrych praktyk z zarządzania projektami, jak i poprzez 
dedykowane projekty. W szczególności rozwijamy program English 
Camp o współpracę z zagranicznymi partnerami oraz wprowadza-
my interaktywne formy rozwoju dzieci i młodzieży (warsztaty te-
atralne, programowanie robotów);

Komunikacja – wdrażamy nową strategię komunikacji, która 
uprości i ujednolici całość naszego przekazu, zapewni dostępność 
we wszystkich istotnych środkach przekazu;

Marketing i promocja – aby móc aktywnie promować nasze idee 
i wydarzenia, musimy poznać potrzeby naszych odbiorców, dlatego 
w partnerstwie z PBS przeprowadzimy badanie potrzeb oraz rozpo-
znawalności zagadnień zarządzania projektami;

Współpraca z biznesem – postanowiliśmy jeszcze bardziej zacie-
śnić więzi z naszymi partnerami powołując Radę Programową 
PMI GB.

Powyższe obszary oczywiście zajmują się dużo większą liczbą projek-
tów i tematów, jednak powyższe zagadnienia odzwierciedlają nasze 
główne założenia działalności w roku 2015.  

Więcej na: www.pmi.org.pl/gdansk
Kontakt: gdansk@pmi.org.pl
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Ostatnimi czasy miałem przyjemność recen-
zować najnowsze, trzecie wydanie BABOK® 
Guide (A Guide to the Business Analysis Body 
of Knowledge®), kompendium pochodzenia 
kanadyjskiego, obecnie postrzeganego jako 
jedna kluczowych pozycji nt. analizy bizneso-
wej. W międzyczasie Project Management In-
stitute wydała swój zestaw rekomendacji do 
przeprowadzania analizy biznesowej o nazwie 
Business Analysis for Practitioners: A Practice 
Guide. Co nowego możemy znaleźć w owym 
podręczniku oraz jak podejście PMI różni się 
od podejścia International Institute of Busi-
ness Analysis (IIBA®)? Otóż podręcznik skie-
rowany jest do tej samej roli – analityka biz-
nesowego (częściowo również do analityka 
systemowego) i w swoim przeznaczeniu nie 
różni się znacząco od podejścia IIBA. Jednak 
wprowadza oraz podkreśla sytuacje, kiedy to 
rola kierownika projektu jest połączoną z rolą 
analityka biznesowego, tworząc pewnego ro-
dzaju rolę hybrydową. Stąd też w mojej opinii 
podręcznik jest w szczególności przydatny dla 
osób zajmujących się analizą biznesową, ale 
działających głównie jako kierownicy projek-
tów. Plusem publikacji Project Management 
Institute jest również pełna spójność termi-
nologii z pozostałymi pozycjami z biblioteki 
standardów i podręczników tej organizacji. 

Dobre praktyki analizy biznesowej zostały 
uszeregowane w następujące obszary wiedzy: 

Analiza potrzeb; Planowanie analizy bizneso-
wej; Zbieranie oraz analiza wymagań; Śledze-
nie oraz monitorowanie; Ocena rozwiązania.  
Analiza potrzeb wydaje się być zakresowo 
odrobinę mniejsza w porównaniu do podej-
ścia obecnego w BABOK® Guide, jednak tech-
niki zaprezentowane w tym dziale są szero-
ko dostępnymi oraz akceptowanymi techni-
kami w świecie zarządzania. Na małą korek-
tę zasługuje forma w jakiej prezentowane są 
poszczególne procesy. Z kolei dla wzrokow-
ców miłym dodatkiem byłoby wizualne pod-
sumowanie każdego z procesów, ukazujące 
dokładnie wszystkie wyjścia oraz wejścia.

Podsumowując, najnowsza pozycja PMI, pre-
zentuje solidny zestaw wiedzy z analizy bizne-
sowej, będący idealnym rozszerzeniem kom-
petencji kierownika projektu. Stanowi natural-
ny krok w rozwoju po już zakończonej certy-
fikacji PMP. Dla osób zainteresowanych cer-
tyfikacją PMI-PBA® (PMI Professional in Busi-
ness Analysis) pozycja ta jest kluczowym kom-
pendium wymaganej wiedzy. Czas pokaże, czy 
znaczenie podręcznika PMI na rynku urośnie 
do poziomu konkurencyjnego BABOK® Guide 
i czy z czasem dołączy on do grona PMI-owych 
Practice Standards.

Project Management Institute, Business Analysis for 
Practitioners: A Practice Guide, PMI 2014, ss. 227

Dr inż. Sebastian Wilczewski to praktyk wdro-
żeń narzędzi wspierających zarządzanie pro-
jektami i portfelami z wieloletnim doświad-
czeniem i autor licznych podręczników na ten 
temat. Tym chętniej sięgnąłem po jego publi-
kację nt. narzędzi Microsoft – Project i Project 
Server w ich najnowszej wersji z 2013 r. 

Książka rozpoczyna się od standardowej dla 
podręczników oprogramowania Microsoft 
„podróży” po menu – wstążkach, kartach, 
sekcjach, przyciskach i poleceniach, a tak-
że otwierania i zapisywania plików i szablo-
nów. Nie jest to szczególnie przydatne ko-
muś, kto posiada już doświadczenie z tego 
typu narzędziami, początkującym może jed-
nak ułatwić rozpoczęcie pracy z programem. 
W kolejnych rozdziałach „akcja” się nieco 
rozkręca. Korzystając z instrukcji z podręcz-
nika krok po kroku tworzymy harmonogram 
przeprowadzki firmy do nowej siedziby – od 
zbudowania WBS i diagramu sieciowego, po-
przez przydzielenie zasobów do zadań, aż do 
bilansowania zasobów i optymalizacji pro-
jektu. Opisane są również sposoby nanosze-
nia postępu prac w projekcie, stosowania 
metody Earned Value, analizy i raportowania 
projektu. 

Zaletą podręcznika są liczne wskazówki, któ-
re lepiej wyjaśniają działanie poszczególnych 
funkcji programu oraz porady praktyka, pod-
powiadające, kiedy i w jaki sposób stosować 
liczne funkcje MS Project w realnym świecie. 
Podręcznik w odpowiednich miejscach przy-
pomina niektóre metody czy techniki zarzą-
dzania projektami (np. metody szacowania 

czasu trwania zadań), znane np. z PMBOK. 
To istotna wartość, gdyż pozwala używać MS 
Project także osobom o niewielkiej wiedzy 
i doświadczeniu w zarządzaniu projektami. 
Niewielką wadą podręcznika są natomiast 
powtarzające się te same instrukcje do ćwi-
czeń. Dla początkujących może to być jednak 
pewna pomoc w utrwaleniu zdobytych umie-
jętności. 

Prawdziwym atutem podręcznika i tym, co 
wyróżnia go pośród innych są jednak roz-
działy poświęcone MS Project Server 2013.  
Narzędzie to omówione jest z perspektywy 
zarządzających portfelem i zasobami, kierow-
ników projektów i programów oraz uczestni-
ków projektów. Każda z tych grup użytkow-
ników znajdzie w nim ćwiczenia i instrukcje, 
które pozwolą na wykorzystanie narzędzia 
w spójny sposób na wszystkich szczeblach 
organizacji projektowej. 

Spośród kilku dostępnych w języku polskim 
podręczników użytkowania programu MS 
Project książka Sebastiana Wilczewskiego 
z pewnością wyróżnia się pozytywnie. Na 
pewno najbardziej przyda się początkującym, 
ale uważam, że znacząco ułatwi pracę także 
tym, którzy Microsoft Project poznali wcze-
śniej w „ogniu walki”, bez szkolenia czy lek-
tury podręcznika. A i ci zaawansowani znajdą 
coś dla siebie. Jednym słowem – warto.

Sebastian Wilczewski, MS Project 2013 & MS Project 
Sever 2013. Efektywne zarządzanie projektem I port-
felem projektów, Wydawnictwo HELION, Gliwice 
2014, ss. 496

STREFA RECENZJI

Analiza biznesowa
po amerykańsku
Mirosław Dąbrowski

Praktycznie
i ciekawie
o MS Project
i MS Project Server
Szymon Pawłowski
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Mentoring, teoria, praktyka, studia przypadków 
to niezwykle interesująca książka, w której wy-
czerpująco i jednocześnie w przystępny sposób 
został omówiony temat mentoringu. Opisa-
ne przykłady wdrożeń programów mentorin-
gowych w różnych organizacjach: dużych fir-
mach, w administracji państwowej oraz przy 
realizacji programów pomocy społecznej, przy-
bliżają czytelnikowi temat przede wszystkim 
od strony praktycznej.

Pojęcie relacji mistrz – uczeń wywodzi się 
z czasów starożytnych i w dzisiejszym świe-
cie, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Wiele 
osób sukcesu, które zapytano o ich osiągnię-
cia, mówi o tym, że osiągnęli sukces, ponie-
waż na swej drodze spotkali mistrza. Warto 
więc postawić sobie pytanie, kim jest mistrz 
lub mentor, jaka jest jego rola, jak pracuje 
z podopiecznym. 

We wstępie autorka pisze o głównych różni-
cach pomiędzy coachingiem i mentoringiem, 
o najważniejszych kompetencjach mentora tj. 
wiedzy, umiejętnościach i postawie. Mentor 
musi lubić ludzi i czerpać satysfakcję z ich 
rozwoju. Podstawą współpracy jest zawarcie 
kontraktu pomiędzy podopiecznym i mento-
rem. W relacji mistrz – uczeń, druga strona 
kontraktu, czyli podopieczny, zobowiązuje się 

także przestrzegać zasad – tj. mieć auten-
tyczną chęć rozwoju.

Wprowadzanie mentoringu do organizacji, 
zostało przeanalizowane zarówno z punktu 
widzenia korzyści jak i zagrożeń. W rozdzia-
le poświęconym temu zagadnieniu autorka 
wskazuje grupy pracowników, którym należy 
tę formę wsparcia i współpracy zaoferować. 
Przypisanie mentora nowym pracownikom 
skraca czas ich aklimatyzacji w organizacji. 
W przypadku pozostałych pracowników, po-
zwala poznać rzeczywiste potrzeby oraz do-
pasować ścieżkę rozwoju zawodowego do 
oczekiwań i kompetencji. W książce znajdzie-
my listę pytań, na które powinna odpowie-
dzieć organizacja zanim zdecyduje o wprowa-
dzeniu programu mentoringowego.

Książkę polecam wszystkim, którzy chcieliby 
zapoznać się z teorią mentoringu, oraz tym 
którzy planują wdrożenie projektu mentorin-
gu w organizacji i chcieliby skorzystać z naj-
lepszych praktyk w tym obszarze.

Małgorzata Sidor-Rządkowska (red. nauk.), Mento-
ring, teoria, praktyka, studia przypadków, wydawnic-
two Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, ss. 204

Książka do nabycia w księgarni internetowej 
profinfo.pl

Monografia Jerzego Kisielnickiego jest ob-
szernym kompendium poświęconym realiza-
cji projektów z obszaru badań i rozwoju (BiR). 
Polska przeznacza jedynie 1% swoich wy-
datków na badania i rozwój, aby rozwijać się 
szybciej potrzebujemy rozwoju kompeten-
cji w tym obszarze. Tym bardziej, że po przy-
stąpieniu do Unii Europejskiej przed polską 
gospodarką otworzyły się nowe możliwości 
w zakresie pozyskiwania funduszy na projek-
ty badawczo-rozwojowe.

Realizacja projektów BiR,  stanowi oddziel-
ny element w podejściu projektowym, zarów-
no z prawnego jak i administracyjnego punktu 
widzenia. Projekty z obszaru BiR, z uwagi na 
unikalność wyników, obarczone są wysokim 
ryzykiem, dlatego organizacje realizujące te-
go typu projekty powinny być wnikliwie oce-
niane, zarządzane i bardzo dobrze zorganizo-
wane, a projekty wymagają od kierowników 
i wykonawców rozwoju dodatkowych umie-
jętności.

Autor opisuje, czym jest projekt badawczo roz-
wojowy i wskazuje, co jest niezbędne do sku-
tecznego zarządzania nimi. Jego zdaniem, pod-
czas realizacji projektów z obszaru BiR najważ-
niejsze umiejętności to zarządzanie kompeten-
cjami, talentami, wiedzą, znajomość technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnej posługiwanie 
się metodami systemów wspomagających de-
cyzję oraz systemami BI.

W projektach badawczo rozwojowych niezwy-
kle ważne jest również modelowanie, które po-
winno poprzedzać wdrożenie rozwiązań, gdyż 
korzystanie z uproszczonych modeli rzeczywi-
stości pozwala na obniżenie kosztów wdrożo-
nych rozwiązań.

Autor szczegółowo opisuje elementy budowa-
nia i organizacji zespołu projektowego, narzę-
dzia wspomagające projekty BiR oraz pokazuje 
sposoby wykorzystania dwóch najbardziej zna-
nych metodyk PRINCE2 oraz PMBOK przy re-
alizacji projektów BiR.

Osobnym zagadnieniem, przedstawionym w oma-
wianej publikacji jest tworzenie firm, konsorcjów 
i spółek, których celem jest wdrożenie do sprze-
daży wynalazków powstałych w efekcie realiza-
cji projektów BR.  Przedstawiony materiał uzu-
pełniony został opisami projektów, w których 
autor brał udział.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim 
dla tych, których zadaniem jest organizacja 
projektów z obszaru BiR, a także dla studen-
tów i pracowników uczelni. Ponieważ brakuje 
nam sukcesów w realizacji tego typu projek-
tów, powinniśmy nieustannie podnosić kom-
petencje w tym obszarze.

Jerzy Kisielnicki, Zarządzanie projektami badawczo 
rozwojowymi, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, 
Warszawa 2013, ss. 392

Książka do nabycia w księgarni internetowej 
profinfo.pl

Jak wdrożyć
program
mentoringowy?
Katarzyna Żurowska

Projekty badawczo-
rozwojowe – czym są
i jak nimi zarządzać
Katarzyna Żurowska
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Tu i teraz
Jerzy Stawicki
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Parę lat temu jechałem z lotniska w Szangha-
ju do centrum szybką kolejką. Bardzo szybką, 
gdyż na krótkim odcinku rozpędzała się do 
430 km/godz. Ta krótka podróż to jakby me-
tafora naszych czasów, a także metafora na-
szych projektów. 

Cele i ich osiąganie, nowe cele, produktyw-
ność, wielozadaniowość, utylizacja zasobów 
– to wszystko towarzyszy nam na co dzień 
w biznesie i… projektach. A dodatkowo towa-
rzyszą nam nadmiar: informacji, słów wypo-
wiadanych, maili, esemesów i telefonów, 
a także zmienność i płynność (jak określa 
nasze czasy Zygmunt Bauman). Zdobywamy 
nowe cele, nowe gadgety, pędzimy, pędzimy, 
pędzimy.

Super. A może jednak nie? Może czegoś nie 
zauważamy i coś tracimy? Zróbcie krótki test: 
ile razy w ciągu ostatnich paru dni złapaliście 
się na tym, że nie wiecie jak dotarliście do 
miejsca przeznaczenia, albo na tym, że pogrą-
żeni w swoich myślach nie odnotowaliście 
słów rozmówcy? Mieliście takie doświadcze-
nia? To znaczy, że działaliście na autopilocie, 
trybie pracy mózgu nazywanym fachowo 
„trybem działania”. 

I niestety w miarę upływu czasu może stać 
się to wielkim problemem, gdyż coraz więk-
szą kontrolę nad życiem – łącznie z myślami 
– będziecie przekazywali autopilotowi. I nie-
stety znaczy to także, że stajecie się automa-
tem, sterowanym nawykami i przyzwyczaje-
niami i spędzacie życie we własnej głowie, 
myśląc, porównując, oceniając przeszłość 
i planując przyszłość.

A przecież życie, jak zresztą mówi i filozofia 
buddyjska i stoicka, jest tylko „tu i teraz”. 
Przeszłości już nie ma, a przyszłość to – jak 
mawiał Mrożek: „dziś, tyle, że jutro”. My nato-

miast często doświadczamy stanu ciągłego 
rozpięcia między przeszłością (której ocena 
nie ma żadnego znaczenia, bo już jej nie ma), 
a przyszłością (lękając się, że nie będzie 
zgodna z naszymi wyobrażeniami i oczekiwa-
niami).

Obecność „tu i teraz” to – trzymając się bud-
dyjskiej terminologii – uważność, czyli mind-
fulness. Polega ona na „zanurzeniu się” w te-
raźniejszości, odczuwaniu jej wszystkimi 
zmysłami przy jednoczesnym zachowaniu 
świadomości swoich myśli, intencji, działań.  
A także przy zachowaniu świadomości 
swoich emocji i ich źródeł, czyli naszych in-
terpretacji. John Teasdale, jeden z badaczy 
uważności mówi: „Uważność to nawyk, coś 
takiego, że kiedy to robimy, zwiększamy praw-
dopodobieństwo, że będziemy osiągać pożą-
dany przez nas stan, wkładając w to coraz 
mniejszy wysiłek (…). Tej umiejętności można 
się nauczyć (…). Uważność nie jest trudna. 
Trudno jest pamiętać, by być uważnym”. Tak, 
tak: uważności można się nauczyć. Można się 
nauczyć wykorzystywać posiadane, lecz nie 
uświadamiane możliwości umysłu. Wystar-
czy wkroczyć na ścieżkę codziennej medyta-
cji.

Powiecie: zaraz, zaraz: a co to wszystko ma 
wspólnego z zarządzaniem, menedżerami 
i przywódcami oraz kierownikami projektów? 

Mam coś i dla kierownika projektu, kierowni-
ka zespołu i menedżera i lidera: mindful le-
adership. To taka „zwykła” uważność, ale 
w odniesieniu do działań, podejść i sposobu 
myślenia lidera i menedżera, czyli: uważne 
przywództwo.

Jego elementy to: koncentracja na zadaniu, 
klarowne widzenie (tego co jest, a nie swoich 
oczekiwań i wyobrażeń), kreatywność (wy-

dr Jerzy Stawicki
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magająca spokojnego umysłu) oraz współ-
czucie (m.in. rozumienie innych i ich emocji; 
czyli coś więcej niż empatia). Powiecie: 
dobrze, ale co może dać takie przywództwo? 
Tym razem zamiast odpowiedzi, skieruję Was 
do uważnej lektury felietonu. Sami wtedy 
znajdziecie odpowiedź na to pytanie (dla uła-
twienia powiem, że także „między wiersza-
mi”). 

Wędrowałem ostatnio po Beskidzie Niskim 
i nieistniejących łemkowskich wioskach, 
oglądając pozostałości sadów, piwnice i fun-
damenty domostw oraz łemkowskie cmenta-
rze; jechałem też jak wspominałem na po-
czątku tekstu tą szanghajską super szybką 
kolejką. Zgadnijcie, z której podroży mam 
więcej wspomnień?
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