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Szanowni Czytelnicy!

Mija 2 lata od kiedy pojawił się pierwszy numer „Strefy PMI”. Te 2 lata to 
okres stałego rozwoju naszego kwartalnika, szczególnie szybkiego 
w ostatnich kilku miesiącach. Uruchomiliśmy stronę internetową 
www.strefapmi.pl, jesteśmy obecni i aktywni w mediach społecznościo-
wych (Facebook, Twitter, LinkedIn), obejmujemy patronatem kolejne 
wydarzenia poświęcone zarządzaniu projektami.

Powiększamy nakład, zasięg i objętość naszego pisma – wszystko po to, 
by lepiej realizować naszą misję upowszechniania wiedzy o zarządzaniu 
projektami. Wzbogaciliśmy pismo o nowe działy – Strefa Wydarzeń 
i Strefa Studenta. Jesteśmy z nich szczególnie dumni, pokazują bowiem, 
że stawiamy na współpracę z wieloma środowiskami.

Dziewiąty numer „Strefy PMI” to kolejna – mamy nadzieję – solidna 
dawka wiedzy o zarządzaniu projektami. W dziale Strefa Wiedzy specjal-
nie dla naszego kwartalnika prof. Virginia A. Greiman pisze o tym, że me-
gaprojekty wymagają nie integracji nie tylko procesów czy organizacji, 
ale także ludzi, dlatego kluczowe są umiejętności interpersonalne. Więcej 
o tych umiejętnościach i ich znaczeniu dla kierownika projektu XXI 
wieku pisze Agnieszka Dobosz. Nowy kierownik projektu powinien być 
facylitatorem, którego zadaniem jest udrażnianie komunikacji w zespole 
w celu osiągnięcia wspólnego rezultatu. 

W Strefie Studenta adepci zarządzania projektami przedstawiają swoje 
doświadczenia ze zrealizowanych przedsięwzięć, a swoim świeżym 
spojrzeniem zachęcają do stawiania sobie nowych celów i wyzwań. 

Przekazując w Wasze ręce 9. wydanie „Strefy PMI”, życzymy ciekawej 
intelektualnej podróży w świat projektów.
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Abstract
The subject of integration is rarely discussed 
in the project and program management 
literature, yet it is essential to complex public 
projects, commonly known as megaprojects. 
Since trillions of dollars will be spent globally 
over the next decade on public projects, it 
is essential to evaluate the importance of 
integration in managing these mammoth 
structures. This article looks at how the 
interface between the various components 
of a project drives project outcomes and 
consequently the return on investment 
to society. The current article summarizes 
part of a larger ongoing research study of 
integration mechanisms and outcomes from 
integration as a project management concept 
for achieving success in large scale public 
projects. Future research will examine the 
development of integration mechanisms 
that will o�er frameworks for integrating 
the people, the processes, the project and 
program methodologies and the project and 
operational phases of project delivery.

Introduction
Project integration management is one of the 
Project Management Institute’s ten knowled-
ge areas (PMI PMBOK 2013), yet the literature 
is scarce on integration management in terms 
of its application to large scale projects. Much 
has been written about the other nine know-
ledge areas, particularly scope, cost, schedule, 
risk and communications management, but 

integration may be one of the more significant 
knowledge areas in terms of achieving success 
on large scale projects. PMI in its Standard 
for Program Management defines project 
integration as “the processes and activities 
needed to identify, define, combine unify, and 
coordinate multiple components within the 
program.  It coordinates the various program 
management activities across the program 
life cycles” (PMI 2013).  Coordination of the 
“multiple components” of a project has been 
interpreted in di�erent ways. The coordination 
of program management activities can be 
complex on a small one-o� project, let alone 
a megaproject with hundreds and sometimes 
thousands of smaller projects to coordinate.  
For example, on the Big Dig there were 
more than 9,000 processes and procedures 
that required coordination among 135 major 
contracts and thousands of sub-contracts. 

The question of integration management 
raises the following four key questions that all 
project and program managers must answer 
(Greiman 2013): 

What types of functions or activities 
require coordination in projects? 
How does integration add value to 
projects?  
What is the best way to achieve this 
integration? 
How may these needs change over time?

While most traditional theories on e�ective 
project management emphasize cost and 
schedule controls, quality control, risk mana-

gement control and scope control, there has 
been little discussion on what is meant by 
integration management and how it might 
benefit projects. 

Implementation of Project 
Integration

To truly integrate a project one must look not 
only at the processes and procedures that 
require integration but also other factors.  
In particular, a key element in integration 
that is often overlooked is the integration 
of the project team with the organization 
that will eventually operate the project. As 
an example, Heathrow Terminal 5 (T5) was 
a mega-project that was on schedule and on 
budget since construction had begun, defying 
all the trends of previous mega-projects in 
the UK (Davies et al 2009). T5 was seen as 
the first step in the regeneration of London’s 
main airport in preparation for the 2012 
Olympics. However, on the day the Terminal 
opened in what was to be a grand celebration, 
instead turned into a national disaster due 
to baggage delays, temporary suspension of 
check-in, and the cancellation of 68 flights.  
This failure has been attributed to among 
other things a lack of systems integration 
and coordination between the project and 
the operating organization each operating as 
separate systems.  Once project management 
on Terminal 5 thought they surmounted the 
considerable issues related to building such 
a vast and technologically sophisticated 
terminal they su�ered from technological 

hubris and forgot about the people issues 
related to the successful functioning of any 
large technical system (Brady & Davies 2010). 

What really failed in the Heathrow Terminal 
Case Study was Integrated Project Delivery 
(IPD).  The concept of IPD as defined by the 
American Institute of Architects (AIA), is 
a project delivery approach that integrates 
people, systems, business structures, and 
practices into a process that collaboratively 
harnesses the talents and insights of all 
participants to optimize project results, 
increase value to the owner, reduce waste, 
and maximize e�ciency through all phases 
of design, fabrication, and construction (AIA 
2007).  If there is little integration between 
the project and operations the final outcome 
is most certainly to fail.  Ironically, Heathrow 
Terminal 5 was a model in systems integration 
in many ways, yet the outcome was a failure 
due to the discontinuity in one of the most 
important areas of integration, project delive-
ry.  Integration is important in all aspects of 
a project because it fosters collaboration and 
collaboration fosters knowledge and trust, 
key elements of project success.  In every 
megaproject there is a need to integrate the 
processes and methodologies required to 
deliver the project with those involved in the 
operations of the project’s end result (Davies 
2009).

Project integration has also been discussed in 
the literature in terms of teamwork e�ective-
ness and scholars have found that integration 
is useful for improving the e�ectiveness of 
teamwork, which is a very important tool 
for project delivery (Baiden & Price 2010). 
Practices that meet the various requirements 
of integration either complement or increase 
the likelihood of fulfilling the key elements 
of e�ective teamwork. A common issue in 
large megaprojects that sometimes operate 
nationally or even globally is helping teams 
collaborate across projects to ensure better 
interfaces, and sometimes it requires collabo-
ration across disciplines such as merging 
the expertise of designers, contractors, 
risk managers, economic experts and other 
disciplines. 

Often defined as a criterion for project success, 
project integration essentially means achieving 
coordination and collaboration among project 
teams, internal and external stakeholders, 
project controls and responsibility centers, 
and the entire organization. The coordination 
needs of a megaproject may create unique 
interdependencies between the larger organi-
zation, and the numerous separate projects 
and programs that comprise the organization.  

The question of how one achieves integration 
in large scale projects must be understood in 
the context of the project’s internal and exter-
nal environment.  Complex megaprojects requ-
ire not only the integration of processes and 
procedures but also integration of the people, 

the integration of communities of knowledge 
including business process integration, 
strategic management and methodologies, 
and project activities and programs (Greiman 
2013). For instance, integration of the people 
dimension requires an understanding of the 
relationship between the resources dedicated 
to the project and the people impacted by the 
project. 

Since megaprojects often involve the use 
of multiple standards and methodologies, 
operating at the same time, the integration of 
these standards and methodologies has been 
an important area of interest to practitioners 
around the world.  To address this concern, 
in January 2011, the International Council 
on Systems Engineering (INCOSE) and the 
Project Management Institute (PMI®) formed 
a strategic alliance to advance the integration 
of the systems engineering and program 
management disciplines.  In October 2012, 
the organizations conducted a joint survey 
to better understand the roles of program 
manager and chief systems engineer and to 
gauge their current level of integration. The 
Consortium for Engineering Program Excellen-
ce (CEPE) at the Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) provided strategic support in 
analyzing, reviewing and finalizing the survey 
results with INCOSE and PMI. The results of 
the analysis resulted in the development of 
key requirements in improving the integration 
of Systems Engineering and Program Manage-
ment which included the following:  (1) using 
standards from both domains; (2) formalizing 
the definition of integration; (3) developing 
integrated engineering program assessments; 
and (4) e�ectively sharing responsibility for 
risk management, quality, lifecycle planning 
and external suppliers (Conforto et al 2013).  
This alliance of two major project and program 
management methodologies is a giant step 
forward in project integration and perhaps 
will serve as a model for improvement of all 
aspects of integration in the projects of the 
future.

Conclusions
Developing strategies for maintaining complex 
projects like the Big Dig over a long period of 
time requires a shift from implementing a plan 
of action to establishing a sustainable structu-
re that integrates the people, processes, sys-
tems and programs. The benefits of integration 
include increased e�ciency, reduced costs and 
reduction in redundancy, improved data inte-
gration, better procedures, continuous rela-
tionship building, and the development of a su-
stainable project (Greiman 2013). To achieve 
these benefits will require a much broader view 
of project integration management from the 
initiation of the project to the ultimate opera-
tion of the project deliverables. 

Virginia A. Greiman, Boston University, USA
Copyright © 2015

STREFA WIEDZY
References  

(AIA) American Institute of Architects (2007) 
Integrated Project Delivery: A Guide, Washington, 
D.C.: The American Institute of Architects. 

Baiden, B.K. and Price, A. D. F. (2011) The E�ect of 
Integration on Project Delivery Team E�ectiveness, 
International Journal of Project Management, 29, pp. 
129-136. 

Brady, T. and Davies, A. (2010) From Hero to 
Hubris - Reconsidering The Project Management 
of Heathrow’s Terminal 5, International Journal of 
Project Management, Vol. 28, Iss. 2, pp. 151-157, 
February.

Conforto, E., Rossi, M., Rebentisch, E., Oehmen, 
J. and Pacenza, M. (2013) Survey Report: Improving 
the Integration of Program Management and Systems 
Engineering. Results of a Joint Survey by PMI and 
INCOSE, Whitepaper presented at the 23rd INCOSE 
Annual International Symposium, Philadelphia, USA, 
June, Cambridge, MA: Massachusetts Institute of 
Technology.

Davies, A., Gann, D., and Douglas, T. (2009) Innova-
tion in Megaprojects: Systems Integration at London 
Heathrow Terminal 5, California Management 
Review, Vol. 51, No. 2, Winter.

Greiman, V. (2013) Megaproject Management:  
Lessons on Risk and Project Management from the 
Big Dig, John Wiley & Sons, New York, London, 
Hoboken.

(PMI PMBOK) Project Management Institute. The 
Project Management Body of Knowledge (2013) 5th 
ed. Newtown Square, PA: Project Management 
Institute. 

(PMI) Project Management Institute. The Standard 
for Program Management (2013) 3rd ed. Newtown 
Square, PA:  Project Management Institute.

(1)

(2)

(3)

(4)



5STREFA PMI, NR 9, CZERWIEC 2015, WWW.STREFAPMI.PL

Abstract
The subject of integration is rarely discussed 
in the project and program management 
literature, yet it is essential to complex public 
projects, commonly known as megaprojects. 
Since trillions of dollars will be spent globally 
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and maximize e�ciency through all phases 
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in many ways, yet the outcome was a failure 
due to the discontinuity in one of the most 
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ry.  Integration is important in all aspects of 
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key elements of project success.  In every 
megaproject there is a need to integrate the 
processes and methodologies required to 
deliver the project with those involved in the 
operations of the project’s end result (Davies 
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Project integration has also been discussed in 
the literature in terms of teamwork e�ective-
ness and scholars have found that integration 
is useful for improving the e�ectiveness of 
teamwork, which is a very important tool 
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Practices that meet the various requirements 
of integration either complement or increase 
the likelihood of fulfilling the key elements 
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and programs that comprise the organization.  

The question of how one achieves integration 
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ire not only the integration of processes and 
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the integration of communities of knowledge 
including business process integration, 
strategic management and methodologies, 
and project activities and programs (Greiman 
2013). For instance, integration of the people 
dimension requires an understanding of the 
relationship between the resources dedicated 
to the project and the people impacted by the 
project. 

Since megaprojects often involve the use 
of multiple standards and methodologies, 
operating at the same time, the integration of 
these standards and methodologies has been 
an important area of interest to practitioners 
around the world.  To address this concern, 
in January 2011, the International Council 
on Systems Engineering (INCOSE) and the 
Project Management Institute (PMI®) formed 
a strategic alliance to advance the integration 
of the systems engineering and program 
management disciplines.  In October 2012, 
the organizations conducted a joint survey 
to better understand the roles of program 
manager and chief systems engineer and to 
gauge their current level of integration. The 
Consortium for Engineering Program Excellen-
ce (CEPE) at the Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) provided strategic support in 
analyzing, reviewing and finalizing the survey 
results with INCOSE and PMI. The results of 
the analysis resulted in the development of 
key requirements in improving the integration 
of Systems Engineering and Program Manage-
ment which included the following:  (1) using 
standards from both domains; (2) formalizing 
the definition of integration; (3) developing 
integrated engineering program assessments; 
and (4) e�ectively sharing responsibility for 
risk management, quality, lifecycle planning 
and external suppliers (Conforto et al 2013).  
This alliance of two major project and program 
management methodologies is a giant step 
forward in project integration and perhaps 
will serve as a model for improvement of all 
aspects of integration in the projects of the 
future.

Conclusions
Developing strategies for maintaining complex 
projects like the Big Dig over a long period of 
time requires a shift from implementing a plan 
of action to establishing a sustainable structu-
re that integrates the people, processes, sys-
tems and programs. The benefits of integration 
include increased e�ciency, reduced costs and 
reduction in redundancy, improved data inte-
gration, better procedures, continuous rela-
tionship building, and the development of a su-
stainable project (Greiman 2013). To achieve 
these benefits will require a much broader view 
of project integration management from the 
initiation of the project to the ultimate opera-
tion of the project deliverables. 
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Ukryty potencjał innowacji
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Ciągłe rewolucje biznesowe i technolo-
giczne w naszym otoczeniu spowodowały, 
że podniosła się poprzeczka efektu „wow”. 
Coraz częściej nie dostrzegamy przez to 
potencjału mniejszych zmian, które nadal 
istotnie mogą zmienić to jak prowadzi-
my biznes, projekty czy też zarządzamy 
własnym rozwojem. Do tego wszystkiego, 
zwiększając presję na innowacje w tych 
obszarach sprawiamy, że, paradoksalnie, 
możemy obniżać szanse na ich zaistnienie.

Wielkie buty innowacji
Słowo innowacja zapewne wzięło się z ła-
cińskiego innŏvātĭo. Znaczy ono najzwyczaj-
niej tyle co odnawianie, wymyślanie nowego. 
Tymczasem, w ostatnich latach zrobiono 
z niego sztandar, który coraz trudniej udźwi-
gnąć. W coraz większej liczbie organizacji, 
aby zasłużyć na miano bycia innowacyjnym, 
trzeba niemal nieustannie dokonywać wiel-
kich przełomów i doprowadzać do rewolucji. 
Jakie są tego efekty?
Pierwszym jest powiększający się brak cier-
pliwości w dążeniu do długofalowych celów. 
Wielka nagroda za wielką innowację jest 
często tak kusząca, że skupiamy się wyłącz-
nie na bardzo odległym celu, chcąc jak naj-
szybciej przeskoczyć drobne, nienagradzane 
kroki konieczne do jego osiągnięcia. Presja 
na przełom zabiera nam w ten sposób cier-
pliwość i upór konieczny do przezwyciężania 
dziesiątek wyzwań na drodze do przełomów. 
Przy takim podejściu bardzo trudno o efekt 
„wow” po drodze. W końcu „jeszcze nie je-
steśmy tam gdzie chcemy być”. W efekcie, 
nawet osiągając cząstkowe sukcesy żyjemy 
w ciągłej frustracji. Drobne zmiany, nawet te 
w jak najbardziej właściwym kierunku, prze-
stają cieszyć.
Na koniec, presja na innowacje powoduje, że 
jest o nie… trudniej. Nie brakuje badań po-
kazujących, że skupienie na celu połączo-
ne z silną presją i związanym z nią stresem 

włącza myślenie tunelowe. Przestajemy wi-
dzieć rozwiązania, widzimy tylko cel i zwykle 
obraną na ślepo drogę. Nawet jeżeli przy tej 
drodze ktoś ustawi znak z wielkim napisem 
„Proste, szybkie rozwiązanie”, zwyczajnie 
go nie zauważymy. Paradoksalnie, im bar-
dziej skupiamy się na celu, tym mniej róż-
nych możliwości dotarcia do niego widzimy. 

Jak wygląda alternatywa?
Przede wszystkim alternatywne podejście 
zaczyna się od zadania sobie pytania, czy in-
nowacja musi być wielka. Często pomaga 
w tym retrospektywa działań z przeszło-
ści, które zmieniły coś w naszym otoczeniu 
na lepsze. Zazwyczaj dochodzimy wtedy do 
dwóch bardzo ciekawych wniosków: mamy 
wokół siebie masę istotnych zmian, które 
dzieją się na naszych oczach, ale często 
nawet sami innowatorzy ich nie dostrzega-
ją. Po drugie, wiele kluczowych zmian za-
częło się od czegoś niewielkiego, co w natu-
ralny sposób zapoczątkowało łańcuch zda-
rzeń prowadzących do późniejszej rewolucji. 
Analizując te przykłady wspólnie z zespołem 
możemy odczarować innowację, nadając jej 
na nowo sens.
Po drugie warto przyjrzeć się momentom, 
w których innowacja wiąże się z pozytyw-
nymi reakcjami w projekcie i/lub organizacji. 
Jeżeli dziś jedynym sposobem reakcji na in-
nowację jest np. możliwość wygranej w kon-
kursie, warto przyjrzeć się temu jak nagradza-
my „przegranych” i czy rzeczywiście chcemy, 
żeby drobni innowatorzy właśnie tak się czuli. 
Oczywiście nie chodzi tu o wprowadzenie 
nagród pocieszenia, lecz o docenienie każdej 
innowacji, szczególnie wprowadzonej z wła-
snej inicjatywy członków zespołu. Najczęściej 
wystarczy zwykłe dostrzeżenie tych zmian 
i wykazanie autentycznego zainteresowania 
ich efektami.
Po trzecie, koniecznie należy przyjrzeć się 
sobie jako menedżerowi. Zdumiewająco 
często na pytanie „Kiedy ostatnio zmieni-

łeś/zmieniłaś coś w swoim podejściu do za-
rządzania?” odpowiedzią menedżera żądne-
go innowacji w zespole jest… cisza i zakło-
potanie. Tymczasem, nic nie buduje większej 
otwartości na zmiany w zespole niż przy-
kład lidera. Jeżeli ten stawia na stare, dobre, 
sprawdzone rozwiązania i cały czas powta-
rza, że ma związane ręce… No właśnie…
Gdy potrzeba innowacji wynika ze znalezienia 
się w sytuacji trudnej, czasem wręcz patowej, 
zwróćmy uwagę jak postrzegamy, a przez to 
budujemy, kontekst zmiany. Jeżeli w myśle-
niu i języku lidera dominuje koncentracja na 
tym, w jak beznadziejnej sytuacji znalazł się 
projekt, zespół najczęściej przejmie związa-
ny z tym stres i usztywni się w działaniu. Za-
miast tego warto przyjąć postawę szukania 
związanych z sytuacją okazji (np. możliwość 
rozwoju, stworzenia przełomowego rozwią-
zania, zyskania uznania klienta, awansu) i bu-
dować atmosferę przygody. Pamiętajmy, że 
klimat wokół zmiany jest zazwyczaj konse-
kwencją mniej lub bardziej świadomej posta-
wy lidera.
Zwróćmy też uwagę na strukturę czasu po-
święconego na pracę nad konkretną innowa-
cją. Dzięki licznym badaniom prowadzonych 
przez psychologów wiemy, że znaczna część 
procesów poznawczych związanych z rozwią-
zywaniem trudnych problemów zachodzi pod-
świadomie, w trakcie gdy nasz mózg „błądzi” 
zajmując się pozornie niepowiązanymi tema-
tami i niemal śniąc na jawie. Buduje wtedy 
powiązania pomiędzy odległymi faktami i de 
facto przybliża nas do rozwiązania. Aby osią-
gnąć taki stan, potrzebujemy okresów ode-
rwania od zadań ściśle powiązanych z obra-
nym przez nas celem. W tym czasie nie tylko 
powinniśmy zadbać o odprężenie się, ale rów-
nież stymulować nasz umysł czynnościami, 
które dostarczają mu pożywki w postaci inspi-
racji pochodzących z zupełnie innych obsza-
rów.
Na sam koniec, przestańmy mówić o… in-
nowacji! Chcąc zachęcić ludzi do aktyw-

nego poszukiwania, eksperymentowania 
i zmieniania rzeczywistości, komunikujmy 
rzeczywiste, konkretne i namacalne ob-
szary zmian, na które mogą mieć wpływ, 
i co najważniejsze, z którymi mogą i chcą 
się utożsamiać.
Zamiast wywierać presję na innowacyjny 
proces, warto przejść do budowania środowi-
ska sprzyjającego zmianie, na przykład dając 
zespołowi wolną rękę i środki do wprowadze-
nia zmian, które ułatwią im życie. Zamiast 
mówić o innowacyjnej obsłudze klienta, za-
prośmy klienta i zespół do wspólnego stwo-
rzenia wymarzonego podejścia i wspierają-
cych go narzędzi. W końcu innowacja nigdy 
nie jest celem – jest środkiem do osiągnięcia 
czegoś, co faktycznie zmieni rzeczywistość 
jej beneficjentów.

Innowacja za pieniądze
Pisząc o środowisku do innowacji nie unik-
niemy tematu stymulowania rozwoju przy 
pomocy pieniędzy wypłacanych za zakończo-
ne sukcesem pomysły. Na początek chcę po-
stawić sprawę jasno: nie jestem przeciwni-
kiem wynagradzania za innowację jako takie-
go. Fakt poruszenia tego tematu wynika z ob-
serwacji licznych przypadków, w których ro-
biono to bez analizy konsekwencji o charak-
terze systemowym.
W przypadku, gdy stymulacja finansowa 
jest jedynym sposobem zachęcania do in-
nowacji, ponosimy istotne ryzyko stworze-
nia kultury, w której już sam zespół będzie 
dokonywał oceny opłacalności zmiany z ich 
perspektywy i działał wyłącznie zgodnie 
z tak zdefiniowanym rachunkiem ekono-
micznym. 
W zaskakująco krótkim czasie zamieni to we-
wnętrzną motywację zespołu do innowa-
cji w chłodno skalkulowany interes. Pomi-
jając fakt, że innowacyjność stanie się dla 
nas znacznie bardziej kosztowna, stworzymy 
przez to roszczeniowe postawy wymagające 
ciągłej stymulacji finansowej. Są organizacje, 
w których zarządzający świadomie godzą się 
na takie podejście, rozumiejąc ryzyko z tym 
związane. W zdecydowanej jednak większo-
ści, dopiero wystąpienie negatywnych symp-
tomów powoduje zaskoczenie kadry mene-
dżerskiej.
Właśnie dlatego, budowanie innowacyjności 
należy zacząć przede wszystkim od zbudowa-
nia właściwego środowiska i kultury, a po sty-
mulację pieniędzmi sięgać wyłącznie wtedy, 
gdy inne środki nie są możliwe oraz po do-
kładnej analizie potencjalnego ryzyka zmian 
w wartościach i postawach zespołu.

Warsztat i podejście innowatora
Na koniec kilka słów o metodach i narzę-
dziach. Medialny obraz innowatora często 
sprowadza się do genialnej osoby, która 
w pewnym momencie doznaje „olśnienia” 
i nagle wie jak rozwiązać problem. Nic bar-
dziej błędnego. Innowacja to najczęściej 
żmudna praca nad analizą problemu i ko-
nieczność wsparcia procesu myślenia narzę-
dziami pozwalającymi odkryć zależności lub 
poszerzyć horyzont myślenia.
Dobry innowator nieustannie szuka nowych 
narzędzi wspierających proces kreatywne-

go rozwiązywania problemów. A tych nie bra-
kuje. Począwszy od starych dobrych technik 
analizy przyczyn źródłowych, po komplek-
sowe podejścia, metodyki i zestaw narzędzi 
takie jak TRIZ, Teoria Ograniczeń, Six Sigma, 
Kaizen czy Design Thinking. Przydaje się rów-
nież znajomość różnych podejść do innowacji 
jako takiej. I tu również nie brakuje inspiracji 
w podejściach, chociażby takich jak na przy-
kład Jugaad, Toyota Way czy Lean Startup.
Właściwe narzędzia i koncepcje podejścia 
do rozwiązywania problemów w rękach 
zmotywowanych ludzi potrafią czynić cuda. 
Wystarczy wesprzeć ich w pierwszych kro-
kach i pozwolić na jak najszybsze przejście 
pełnego cyklu zastosowania ich w rzeczy-
wistym problemie dotyczącym zespołu.

Żelazny zestaw innowatora
Przypominając poniżej kilka wybranych na-
rzędzi i porad, w zasadzie nie odkryję niczego 
nowego. Już kilka dziesięcioleci temu, żeby 
nie powiedzieć w połowie ubiegłego wieku, 
zebrano żelazne zasady i wymyślono techni-
ki, które działają do dziś.

Cykl PDCA
Cztery proste kroki, Plan-Do-Check-Act, do-
skonale tworzą fundament działania w małych 
i dużych innowacjach. W zasadzie można 
sprowadzić je do prostej instrukcji:

Pomyśl jak podejść do danego wyzwania,
Spróbuj zastosować wymyślone podejście,
Zobacz czy przynosi zamierzone efekty,
Podejmij decyzję o ulepszeniu lub poszerze-
niu skali stosowania,
Wróć do pierwszego kroku.

Warto uzupełnić go o dwie zasady: Dziel pro-
blem na mniejsze i naucz się przechodzić 
przez pełny cykl jak najczęściej. To fundament 
udanego eksperymentowania w poszukiwa-
niu rozwiązań, pozwalający przynosić szybkie 
efekty, w szczególności w postaci uczenia się.

Schodzenie pod wodę
Osobiście, gdy pracuję z klientem najbardziej 
lubię ten moment. Zbiór symptomów przynie-
sionych przez zespół przeobraża się w nieraz 
zupełnie nieoczekiwane, a post factum oczy-
wiste, 2-3 przyczyny źródłowe, w których 
zmiana przyniesie lawinowy efekt. Zwykle 
używamy prostych narzędzi, np. kombinacji 
drzew i chmury z Teorii Ograniczeń. Zyskujemy 
w ten sposób świeże i dużo dojrzalsze spojrze-
nie na problem. A przede wszystkim, dajemy 
sobie gwarancję, że innowacje na tym pozio-
mie rozwiążą problem na dobre.
Jako ciekawostkę, warto wspomnieć, że 
jednym z najczęstszych obszarów, które przy-
nosi zespół są komunikacja i problemy z do-
trzymaniem harmonogramu. I zwykle są to 
jedynie symptomy zupełnie innych wyzwań. 
Aby odkryć jakich, warto spędzić chwilę na 
analizie każdego z przypadków.

Dekompozycja i mapy drogowe
Bardzo cenne jest odzyskanie radości z małych 
kroków. Aby było to możliwe, warto poku-
sić się o dekompozycję problemu na mniejsze, 
osiągalne kawałki. Nazwanie efektów, któ-
rych spodziewamy się po drodze i naszkicowa-
nie mapy dojścia do celu z zaznaczonymi ka-

mieniami milowymi pozwoli na późniejsze ce-
lebrowanie małych sukcesów i świadome ko-
rekty kursu. A przede wszystkim zbuduje pod-
stawy cierpliwego brnięcia do przodu, które 
zawsze jest łatwiejsze gdy widać postęp. 

Spokojne przeprowadzanie słoni
I znów cierpliwość. Wiele zmian wprowa-
dzanych gwałtownie w dużych grupach ludzi 
przyzwyczajonych przez lata do status quo 
powoduje reakcję podobną do działań wy-
straszonego słonia. To generalnie spokoj-
ne i mądre zwierzę, w sytuacji gdy musi 
gwałtownie zareagować na niespodziewany 
silny bodziec, reaguje paniką, siejąc dooko-
ła zniszczenie. Często przy tym robi krzywdę 
samemu sobie. Właśnie dlatego, próbując na-
uczyć słonia nowego zachowania albo zmie-
niając jego środowisko, należy robić to spo-
kojnie, z wyczuciem i proaktywnie zarządzać 
związanym z tym ryzykiem. Jeżeli konieczna 
jest jednak gwałtowność, warto przynajmniej 
zadbać o bezpieczeństwo.

Obserwacja i reagowanie
Eksperyment to nie tylko uruchomienie stan-
dardowych zadań. To dopiero początek. Klu-
czem jest dobra obserwacja cząstkowych 
rezultatów i ocena czy przyjęty plan działa 
zgodnie z oczekiwaniami. 
Gdy zjeżdżamy z założonej drogi, bądź od-
krywamy, że wybraliśmy niewłaściwy kie-
runek, powinniśmy być gotowi za kierowni-
cą i korygować kurs. Oznacza to, że musimy 
mieć czas nie tylko na realizację zadań, ale 
również na refleksję i podejmowanie decy-
zji. Ten czas należy w projekcie zaplanować 
i zapewnić skuteczne mechanizmy jego eg-
zekwowania. Inaczej bieżąca rzeczywistość 
zawsze wygra i sama „zarządzi zmianą”.

Wańka-Wstańka
Niektórzy z nas pamiętają zabawkę, która po-
pchnięta w dowolną stronę uparcie wracała do 
pozycji pionowej. I właśnie taką zabawkę musi 
wykształcić w sobie innowator. Bo udana in-
nowacja kryje za sobą często masę tych, które 
nie przyniosły efektu. Po każdej z nich trzeba 
wstać, otrzepać się, odrobić lekcję i ruszyć ku 
kolejnej przygodzie.

Wesołego eksperymentowania!

STREFA WIEDZY
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Ciągłe rewolucje biznesowe i technolo-
giczne w naszym otoczeniu spowodowały, 
że podniosła się poprzeczka efektu „wow”. 
Coraz częściej nie dostrzegamy przez to 
potencjału mniejszych zmian, które nadal 
istotnie mogą zmienić to jak prowadzi-
my biznes, projekty czy też zarządzamy 
własnym rozwojem. Do tego wszystkiego, 
zwiększając presję na innowacje w tych 
obszarach sprawiamy, że, paradoksalnie, 
możemy obniżać szanse na ich zaistnienie.

Wielkie buty innowacji
Słowo innowacja zapewne wzięło się z ła-
cińskiego innŏvātĭo. Znaczy ono najzwyczaj-
niej tyle co odnawianie, wymyślanie nowego. 
Tymczasem, w ostatnich latach zrobiono 
z niego sztandar, który coraz trudniej udźwi-
gnąć. W coraz większej liczbie organizacji, 
aby zasłużyć na miano bycia innowacyjnym, 
trzeba niemal nieustannie dokonywać wiel-
kich przełomów i doprowadzać do rewolucji. 
Jakie są tego efekty?
Pierwszym jest powiększający się brak cier-
pliwości w dążeniu do długofalowych celów. 
Wielka nagroda za wielką innowację jest 
często tak kusząca, że skupiamy się wyłącz-
nie na bardzo odległym celu, chcąc jak naj-
szybciej przeskoczyć drobne, nienagradzane 
kroki konieczne do jego osiągnięcia. Presja 
na przełom zabiera nam w ten sposób cier-
pliwość i upór konieczny do przezwyciężania 
dziesiątek wyzwań na drodze do przełomów. 
Przy takim podejściu bardzo trudno o efekt 
„wow” po drodze. W końcu „jeszcze nie je-
steśmy tam gdzie chcemy być”. W efekcie, 
nawet osiągając cząstkowe sukcesy żyjemy 
w ciągłej frustracji. Drobne zmiany, nawet te 
w jak najbardziej właściwym kierunku, prze-
stają cieszyć.
Na koniec, presja na innowacje powoduje, że 
jest o nie… trudniej. Nie brakuje badań po-
kazujących, że skupienie na celu połączo-
ne z silną presją i związanym z nią stresem 

włącza myślenie tunelowe. Przestajemy wi-
dzieć rozwiązania, widzimy tylko cel i zwykle 
obraną na ślepo drogę. Nawet jeżeli przy tej 
drodze ktoś ustawi znak z wielkim napisem 
„Proste, szybkie rozwiązanie”, zwyczajnie 
go nie zauważymy. Paradoksalnie, im bar-
dziej skupiamy się na celu, tym mniej róż-
nych możliwości dotarcia do niego widzimy. 

Jak wygląda alternatywa?
Przede wszystkim alternatywne podejście 
zaczyna się od zadania sobie pytania, czy in-
nowacja musi być wielka. Często pomaga 
w tym retrospektywa działań z przeszło-
ści, które zmieniły coś w naszym otoczeniu 
na lepsze. Zazwyczaj dochodzimy wtedy do 
dwóch bardzo ciekawych wniosków: mamy 
wokół siebie masę istotnych zmian, które 
dzieją się na naszych oczach, ale często 
nawet sami innowatorzy ich nie dostrzega-
ją. Po drugie, wiele kluczowych zmian za-
częło się od czegoś niewielkiego, co w natu-
ralny sposób zapoczątkowało łańcuch zda-
rzeń prowadzących do późniejszej rewolucji. 
Analizując te przykłady wspólnie z zespołem 
możemy odczarować innowację, nadając jej 
na nowo sens.
Po drugie warto przyjrzeć się momentom, 
w których innowacja wiąże się z pozytyw-
nymi reakcjami w projekcie i/lub organizacji. 
Jeżeli dziś jedynym sposobem reakcji na in-
nowację jest np. możliwość wygranej w kon-
kursie, warto przyjrzeć się temu jak nagradza-
my „przegranych” i czy rzeczywiście chcemy, 
żeby drobni innowatorzy właśnie tak się czuli. 
Oczywiście nie chodzi tu o wprowadzenie 
nagród pocieszenia, lecz o docenienie każdej 
innowacji, szczególnie wprowadzonej z wła-
snej inicjatywy członków zespołu. Najczęściej 
wystarczy zwykłe dostrzeżenie tych zmian 
i wykazanie autentycznego zainteresowania 
ich efektami.
Po trzecie, koniecznie należy przyjrzeć się 
sobie jako menedżerowi. Zdumiewająco 
często na pytanie „Kiedy ostatnio zmieni-

łeś/zmieniłaś coś w swoim podejściu do za-
rządzania?” odpowiedzią menedżera żądne-
go innowacji w zespole jest… cisza i zakło-
potanie. Tymczasem, nic nie buduje większej 
otwartości na zmiany w zespole niż przy-
kład lidera. Jeżeli ten stawia na stare, dobre, 
sprawdzone rozwiązania i cały czas powta-
rza, że ma związane ręce… No właśnie…
Gdy potrzeba innowacji wynika ze znalezienia 
się w sytuacji trudnej, czasem wręcz patowej, 
zwróćmy uwagę jak postrzegamy, a przez to 
budujemy, kontekst zmiany. Jeżeli w myśle-
niu i języku lidera dominuje koncentracja na 
tym, w jak beznadziejnej sytuacji znalazł się 
projekt, zespół najczęściej przejmie związa-
ny z tym stres i usztywni się w działaniu. Za-
miast tego warto przyjąć postawę szukania 
związanych z sytuacją okazji (np. możliwość 
rozwoju, stworzenia przełomowego rozwią-
zania, zyskania uznania klienta, awansu) i bu-
dować atmosferę przygody. Pamiętajmy, że 
klimat wokół zmiany jest zazwyczaj konse-
kwencją mniej lub bardziej świadomej posta-
wy lidera.
Zwróćmy też uwagę na strukturę czasu po-
święconego na pracę nad konkretną innowa-
cją. Dzięki licznym badaniom prowadzonych 
przez psychologów wiemy, że znaczna część 
procesów poznawczych związanych z rozwią-
zywaniem trudnych problemów zachodzi pod-
świadomie, w trakcie gdy nasz mózg „błądzi” 
zajmując się pozornie niepowiązanymi tema-
tami i niemal śniąc na jawie. Buduje wtedy 
powiązania pomiędzy odległymi faktami i de 
facto przybliża nas do rozwiązania. Aby osią-
gnąć taki stan, potrzebujemy okresów ode-
rwania od zadań ściśle powiązanych z obra-
nym przez nas celem. W tym czasie nie tylko 
powinniśmy zadbać o odprężenie się, ale rów-
nież stymulować nasz umysł czynnościami, 
które dostarczają mu pożywki w postaci inspi-
racji pochodzących z zupełnie innych obsza-
rów.
Na sam koniec, przestańmy mówić o… in-
nowacji! Chcąc zachęcić ludzi do aktyw-

nego poszukiwania, eksperymentowania 
i zmieniania rzeczywistości, komunikujmy 
rzeczywiste, konkretne i namacalne ob-
szary zmian, na które mogą mieć wpływ, 
i co najważniejsze, z którymi mogą i chcą 
się utożsamiać.
Zamiast wywierać presję na innowacyjny 
proces, warto przejść do budowania środowi-
ska sprzyjającego zmianie, na przykład dając 
zespołowi wolną rękę i środki do wprowadze-
nia zmian, które ułatwią im życie. Zamiast 
mówić o innowacyjnej obsłudze klienta, za-
prośmy klienta i zespół do wspólnego stwo-
rzenia wymarzonego podejścia i wspierają-
cych go narzędzi. W końcu innowacja nigdy 
nie jest celem – jest środkiem do osiągnięcia 
czegoś, co faktycznie zmieni rzeczywistość 
jej beneficjentów.

Innowacja za pieniądze
Pisząc o środowisku do innowacji nie unik-
niemy tematu stymulowania rozwoju przy 
pomocy pieniędzy wypłacanych za zakończo-
ne sukcesem pomysły. Na początek chcę po-
stawić sprawę jasno: nie jestem przeciwni-
kiem wynagradzania za innowację jako takie-
go. Fakt poruszenia tego tematu wynika z ob-
serwacji licznych przypadków, w których ro-
biono to bez analizy konsekwencji o charak-
terze systemowym.
W przypadku, gdy stymulacja finansowa 
jest jedynym sposobem zachęcania do in-
nowacji, ponosimy istotne ryzyko stworze-
nia kultury, w której już sam zespół będzie 
dokonywał oceny opłacalności zmiany z ich 
perspektywy i działał wyłącznie zgodnie 
z tak zdefiniowanym rachunkiem ekono-
micznym. 
W zaskakująco krótkim czasie zamieni to we-
wnętrzną motywację zespołu do innowa-
cji w chłodno skalkulowany interes. Pomi-
jając fakt, że innowacyjność stanie się dla 
nas znacznie bardziej kosztowna, stworzymy 
przez to roszczeniowe postawy wymagające 
ciągłej stymulacji finansowej. Są organizacje, 
w których zarządzający świadomie godzą się 
na takie podejście, rozumiejąc ryzyko z tym 
związane. W zdecydowanej jednak większo-
ści, dopiero wystąpienie negatywnych symp-
tomów powoduje zaskoczenie kadry mene-
dżerskiej.
Właśnie dlatego, budowanie innowacyjności 
należy zacząć przede wszystkim od zbudowa-
nia właściwego środowiska i kultury, a po sty-
mulację pieniędzmi sięgać wyłącznie wtedy, 
gdy inne środki nie są możliwe oraz po do-
kładnej analizie potencjalnego ryzyka zmian 
w wartościach i postawach zespołu.

Warsztat i podejście innowatora
Na koniec kilka słów o metodach i narzę-
dziach. Medialny obraz innowatora często 
sprowadza się do genialnej osoby, która 
w pewnym momencie doznaje „olśnienia” 
i nagle wie jak rozwiązać problem. Nic bar-
dziej błędnego. Innowacja to najczęściej 
żmudna praca nad analizą problemu i ko-
nieczność wsparcia procesu myślenia narzę-
dziami pozwalającymi odkryć zależności lub 
poszerzyć horyzont myślenia.
Dobry innowator nieustannie szuka nowych 
narzędzi wspierających proces kreatywne-

go rozwiązywania problemów. A tych nie bra-
kuje. Począwszy od starych dobrych technik 
analizy przyczyn źródłowych, po komplek-
sowe podejścia, metodyki i zestaw narzędzi 
takie jak TRIZ, Teoria Ograniczeń, Six Sigma, 
Kaizen czy Design Thinking. Przydaje się rów-
nież znajomość różnych podejść do innowacji 
jako takiej. I tu również nie brakuje inspiracji 
w podejściach, chociażby takich jak na przy-
kład Jugaad, Toyota Way czy Lean Startup.
Właściwe narzędzia i koncepcje podejścia 
do rozwiązywania problemów w rękach 
zmotywowanych ludzi potrafią czynić cuda. 
Wystarczy wesprzeć ich w pierwszych kro-
kach i pozwolić na jak najszybsze przejście 
pełnego cyklu zastosowania ich w rzeczy-
wistym problemie dotyczącym zespołu.

Żelazny zestaw innowatora
Przypominając poniżej kilka wybranych na-
rzędzi i porad, w zasadzie nie odkryję niczego 
nowego. Już kilka dziesięcioleci temu, żeby 
nie powiedzieć w połowie ubiegłego wieku, 
zebrano żelazne zasady i wymyślono techni-
ki, które działają do dziś.

Cykl PDCA
Cztery proste kroki, Plan-Do-Check-Act, do-
skonale tworzą fundament działania w małych 
i dużych innowacjach. W zasadzie można 
sprowadzić je do prostej instrukcji:

Pomyśl jak podejść do danego wyzwania,
Spróbuj zastosować wymyślone podejście,
Zobacz czy przynosi zamierzone efekty,
Podejmij decyzję o ulepszeniu lub poszerze-
niu skali stosowania,
Wróć do pierwszego kroku.

Warto uzupełnić go o dwie zasady: Dziel pro-
blem na mniejsze i naucz się przechodzić 
przez pełny cykl jak najczęściej. To fundament 
udanego eksperymentowania w poszukiwa-
niu rozwiązań, pozwalający przynosić szybkie 
efekty, w szczególności w postaci uczenia się.

Schodzenie pod wodę
Osobiście, gdy pracuję z klientem najbardziej 
lubię ten moment. Zbiór symptomów przynie-
sionych przez zespół przeobraża się w nieraz 
zupełnie nieoczekiwane, a post factum oczy-
wiste, 2-3 przyczyny źródłowe, w których 
zmiana przyniesie lawinowy efekt. Zwykle 
używamy prostych narzędzi, np. kombinacji 
drzew i chmury z Teorii Ograniczeń. Zyskujemy 
w ten sposób świeże i dużo dojrzalsze spojrze-
nie na problem. A przede wszystkim, dajemy 
sobie gwarancję, że innowacje na tym pozio-
mie rozwiążą problem na dobre.
Jako ciekawostkę, warto wspomnieć, że 
jednym z najczęstszych obszarów, które przy-
nosi zespół są komunikacja i problemy z do-
trzymaniem harmonogramu. I zwykle są to 
jedynie symptomy zupełnie innych wyzwań. 
Aby odkryć jakich, warto spędzić chwilę na 
analizie każdego z przypadków.

Dekompozycja i mapy drogowe
Bardzo cenne jest odzyskanie radości z małych 
kroków. Aby było to możliwe, warto poku-
sić się o dekompozycję problemu na mniejsze, 
osiągalne kawałki. Nazwanie efektów, któ-
rych spodziewamy się po drodze i naszkicowa-
nie mapy dojścia do celu z zaznaczonymi ka-

mieniami milowymi pozwoli na późniejsze ce-
lebrowanie małych sukcesów i świadome ko-
rekty kursu. A przede wszystkim zbuduje pod-
stawy cierpliwego brnięcia do przodu, które 
zawsze jest łatwiejsze gdy widać postęp. 

Spokojne przeprowadzanie słoni
I znów cierpliwość. Wiele zmian wprowa-
dzanych gwałtownie w dużych grupach ludzi 
przyzwyczajonych przez lata do status quo 
powoduje reakcję podobną do działań wy-
straszonego słonia. To generalnie spokoj-
ne i mądre zwierzę, w sytuacji gdy musi 
gwałtownie zareagować na niespodziewany 
silny bodziec, reaguje paniką, siejąc dooko-
ła zniszczenie. Często przy tym robi krzywdę 
samemu sobie. Właśnie dlatego, próbując na-
uczyć słonia nowego zachowania albo zmie-
niając jego środowisko, należy robić to spo-
kojnie, z wyczuciem i proaktywnie zarządzać 
związanym z tym ryzykiem. Jeżeli konieczna 
jest jednak gwałtowność, warto przynajmniej 
zadbać o bezpieczeństwo.

Obserwacja i reagowanie
Eksperyment to nie tylko uruchomienie stan-
dardowych zadań. To dopiero początek. Klu-
czem jest dobra obserwacja cząstkowych 
rezultatów i ocena czy przyjęty plan działa 
zgodnie z oczekiwaniami. 
Gdy zjeżdżamy z założonej drogi, bądź od-
krywamy, że wybraliśmy niewłaściwy kie-
runek, powinniśmy być gotowi za kierowni-
cą i korygować kurs. Oznacza to, że musimy 
mieć czas nie tylko na realizację zadań, ale 
również na refleksję i podejmowanie decy-
zji. Ten czas należy w projekcie zaplanować 
i zapewnić skuteczne mechanizmy jego eg-
zekwowania. Inaczej bieżąca rzeczywistość 
zawsze wygra i sama „zarządzi zmianą”.

Wańka-Wstańka
Niektórzy z nas pamiętają zabawkę, która po-
pchnięta w dowolną stronę uparcie wracała do 
pozycji pionowej. I właśnie taką zabawkę musi 
wykształcić w sobie innowator. Bo udana in-
nowacja kryje za sobą często masę tych, które 
nie przyniosły efektu. Po każdej z nich trzeba 
wstać, otrzepać się, odrobić lekcję i ruszyć ku 
kolejnej przygodzie.

Wesołego eksperymentowania!
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W poprzednim artykule dla „Strefy PMI” („Czy 
teoria może być praktyczna?”, Strefa PMI, nr 8, 
marzec 2015) pisałam o wzajemnym braku zro-
zumienia między praktykami zarządzania pro-
jektami a badaczami tej dziedziny. Postawiłam 
również hipotezę, że wyniki badań ze świata 
akademickiego (szczególnie z USA i niektó-
rych krajów Europy Zachodniej) mogą stano-
wić cenną inspirację dla praktyków zwykle ob-
racających się w świecie trzech dominujących 
paradygmatów: PMBOK®, PRINCE2® i Agile. 
W poniższym artykule prezentuję siedem głów-
nych nurtów badań prowadzonych w dziedzinie 
zarządzania projektami. Każdy z nich nieco ina-
czej postrzega projekty, stawia sobie inne pyta-
nia badawcze i gdzie indziej widzi podstawowe 
problemy tej dziedziny.

1. Szkoła planistyczna
Szkoła planistyczna postrzega projekt przez 
pryzmat czasu, budżetu i innych zasobów, 
których właściwa optymalizacja doprowadzi 
do jego sukcesu. Takie podejście dominowało 
na początku rozwoju zarządzania projektami 
jako dziedziny naukowej (lata 60. XX wieku). 
Wówczas metody matematyczne stosowane 
w badaniach operacyjnych (modele sieciowe, 
teoria grafów) zostały użyte do optymaliza-
cji zbiorów zadań w harmonogramie projektu. 
Tak powstały między innymi techniki podzia-
łu pracy, CPM i PERT. 
Badania w nurcie planistycznym prowadzone 
są do dziś. Koncentrują się na rozwoju coraz 
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to bardziej zaawansowanych metod i narzędzi 
pozwalających podejmować decyzje dotyczą-
ce układu zadań w czasie, optymalizacji kosz-
towej czy alokacji zasobów. Jednak w związ-
ku z rosnącym skomplikowaniem projektów 
i szybkością zmian w ich otoczeniu badacze 
tej szkoły przyglądają się również ogranicze-
niom technik i narzędzi optymalizacyjnych. 

2. Szkoła czynników sukcesu
Choć metody zarządzania projektami rozwi-
jały się intensywnie od lat 60., kolejne pro-
jekty, w szczególności zaś duże projekty pu-
bliczne, notowały przekroczenia czasu, bu-
dżetu i usterki techniczne. Pojawił się nowy 
nurt, który szukał odpowiedzi na pytania o to, 
co składa się na sukces projektu, jakie kryte-
ria muszą zostać spełnione, by projekt móc 
uznać za sukces i jakie czynniki przyczyniają 
się do jego powodzenia. 
Początkowo postrzeganie sukcesu projektu 
ograniczało się do spełnienia kryteriów efek-
tywnościowych: czasu, budżetu i jakości. 
W latach 80. zostało ono znacząco posze-
rzone o aspekty takie jak wartość dla klien-
ta, wpływ na społeczeństwo czy budowanie 
potencjału organizacji w długim okresie. Wy-
raźnie rozdzielono także pojęcia: sukces pro-
jektu, sukces zarządzania projektem i sukces 
produktu. Obecne badania w tym nurcie kon-
centrują się na lepszym zrozumieniu zmian 
w postrzeganiu sukcesu projektu w czasie 

oraz bardziej precyzyjnym określeniu czynni-
ków sukcesu dla różnych typów projektów. 

3. Szkoła sytuacyjna 
Od samego początku praktyka zarządzania 
projektami (a później i teoria) dążyła do wy-
odrębnienia uniwersalnych zasad zarządzania, 
które będą mogły być stosowane do wszelkie-
go typu tymczasowych przedsięwzięć, cha-
rakteryzujących się pewnym stopniem unika-
towości. 
Szkoła sytuacyjna postulowała coś przeciwne-
go. Badacze tego nurtu twierdzili, że nie istnieje 
(i nie może istnieć) jedyny właściwy sposób za-
rządzania, który sprawdzi się w każdej sytuacji 
i dla każdego projektu. O sposobie zorganizo-
wania i zarządzania przedsięwzięciem decydu-
ją bowiem w praktyce przeróżne uwarunkowa-
nia. Wśród uwarunkowań najczęściej badanych 
znajdują się między innymi: złożoność projektu, 
nowość stosowanej technologii, poziom nie-
pewności, charakter pracy do wykonania, nie-
przesuwalność terminu końca projektu.

4. Szkoła interakcyjna
W większości podejść projekty traktowane są 
jako jedno z wielu rozwiązań organizacyjnych. 
Nurt interakcyjny zauważa, że badania oparte 
na takim podejściu zakładają statyczny cha-
rakter przedmiotu badań, są więc odpowied-
nie dla fenomenów mało zmiennych w czasie. 
Jednak projekt jako przedmiot badań ze swojej 
natury jest dynamiczny, gdyż jego nieodłącz-
ną cechą jest tymczasowość i zmienność. 
Dlatego według badaczy tej szkoły, aby na-
prawdę zrozumieć projekty należy przyjrzeć się 
ich wewnętrznej dynamice i procesom. Należą 
do nich między innymi uczenie się w projek-
tach, wymiana i zarządzanie wiedzą, relacje 
międzyludzkie. Badany jest także wpływ tym-
czasowości projektów na postawy i zachowa-

nie ludzi, budowanie zaufania w zespołach in-
terdyscyplinarnych, rozproszonych i wirtual-
nych, trudności w budowaniu zaangażowania, 
stres związany z pracą pod ciągłą presją termi-
nów itp. 

5. Szkoła nadzoru 
Rozwijana od końca lat 50. szkoła nadzoru jest 
przeniesieniem na grunt projektowy proble-
matyki znanej z ekonomicznych teorii agencji 
i teorii kosztów transakcyjnych. Problem agen-
cji występuje, gdy jedna strona („przełożony”) 
deleguje pracę drugiej („agentowi”), przy czym 
obie strony mogą mieć odmienne interesy, 
a „przełożony” może mieć trudność z weryfika-
cją pracy, a co za tym idzie – pełnieniem sku-
tecznego nadzoru nad pracą „agenta”. W świe-
cie projektowym taka dynamika występuje 
między właścicielem projektu (project owner) 
a wykonawcami (project executor). To od wa-
runków „umowy” pomiędzy tymi stronami za-
leżeć będzie skuteczność nadzoru, a w efekcie 
i sukces projektu (lub jego brak).
W teorii kosztów transakcyjnych głównym 
zagadnieniem jest dylemat między nabywa-
niem dóbr i usług od wyspecjalizowanych jed-
nostek z rynku, a wytwarzaniem tych samych 
dóbr i usług we własnym zakresie. Przedmio-
tem analizy są koszty tych alternatywnych 
rozwiązań. Badacze wskazują między innymi 
na wyższe koszty planowania, koordynowa-
nia, nadzorowania i kontroli prac zleconych 
wykonawcy.

6. Szkoła relacyjna 
Szkoła relacyjna stoi na stanowisku, że losy 
projektu zależą od tego, jak zostanie on zde-
finiowany na samym początku, jakie alianse 
zostaną wówczas zawarte, jacy ważni akto-
rzy się wyłonią i jakie zasady współpracy zo-
staną w tym czasie wypracowane. Dla bada-
czy tej szkoły każde przedsięwzięcie ma cha-
rakter pewnego społecznego konstruktu, któ-
rego zasady kształtują się dynamicznie. 

Najczęściej wykorzystywaną metodą badaw-
czą w tym nurcie są studia przypadku. Anali-
zowane są przede wszystkim duże, złożone in-
westycje, zwykle o charakterze infrastruktu-
ralnym lub międzynarodowym. Główny powód 
niepowodzeń, który identyfikuje szkoła rela-
cyjna leży w tymczasowym charakterze pro-
jektu. Związany z nim brak konieczności utrzy-
mywania długofalowych relacji przez jednost-
ki zaangażowane w projekt skutkuje niewiel-
ką motywacją do kształtowania transparent-
nych relacji, w których wspólne długotermino-
we cele stają się ważniejsze od krótkotermino-
wych partykularnych interesów. 

7. Szkoła decyzyjna 
Szkoła decyzyjna bada sposoby podejmowania 
decyzji o uruchomieniu, zatrzymaniu lub konty-
nuacji projektu. Zwraca uwagę przede wszyst-
kim na nieracjonalność zachowań decydentów 
i przygląda się mechanizmom procesów decyzyj-
nych. Dlaczego tak rzadko zamykane są projekty, 
które ewidentnie mają słabe wyniki i pewne jest, 
że nie zakończą się sukcesem? Dlaczego spra-
wia to tak dużą trudność? Dlaczego taki problem 
sprawia obieg informacji, szczególnie, jeśli są one 
negatywne? Na te i wiele innych pytań szuka 
odpowiedzi szkoła decyzyjna. Odpowiedzi upa-
truje w zagadnieniach natury psychologicznej, 
na przykład poziomu tolerancji na ryzyko, spo-
łecznej i politycznej.

Istotnym wkładem tej szkoły w dziedzinę za-
rządzania projektami jest próba wytłumacze-
nia przyczyn ciągłych przekroczeń czasu i bu-
dżetu kluczowych projektów poprzez nieracjo-
nalne zachowania sponsorów projektów. Pra-
gnąc zagwarantować zgodę na realizację pro-
jektu przedstawiają go w bardziej korzystnych 
barwach, niż wskazują na to analizy – będzie 
tani, skończy się szybko i przyniesie ogromne 
korzyści. Od samego początku decyzja o finan-
sowaniu projektu opiera się więc na zniekształ-
conych (umyślnie lub nie) danych.

STREFA WIEDZY
Podsumowanie

Przez ostatnie 70 lat zarządzanie projektami 
jako dziedzina naukowa rozwijała się bardzo 
intensywnie i zdołała wypracować wiele róż-
nych podejść i szkół badawczych, co świad-
czy o jej rosnącej dojrzałości. Efekty tych prac 
mogą być wartościowym źródłem nowych 
rozwiązań, odkryć i inspiracji w zarządza-
niu projektami, szczególnie dla praktyków, 
od wielu lat przyzwyczajanych do trzech do-
minujących paradygmatów: PMBOK® Guide, 
PRINCE2® i Agile. Warto pamiętać, że mimo 
ogromnej popularności, pierwsze dwa z tych 
standardów zostały opracowane w latach 
80. i od tego czasu nie przeszły żadnej istot-
nej rewolucji. W tym kontekście wnioski prac 
badawczych, szczególnie z ostatniej dekady, 
mogą wnieść dużo świeżości w nasze po-
strzeganie zarządzania projektami.



W poprzednim artykule dla „Strefy PMI” („Czy 
teoria może być praktyczna?”, Strefa PMI, nr 8, 
marzec 2015) pisałam o wzajemnym braku zro-
zumienia między praktykami zarządzania pro-
jektami a badaczami tej dziedziny. Postawiłam 
również hipotezę, że wyniki badań ze świata 
akademickiego (szczególnie z USA i niektó-
rych krajów Europy Zachodniej) mogą stano-
wić cenną inspirację dla praktyków zwykle ob-
racających się w świecie trzech dominujących 
paradygmatów: PMBOK®, PRINCE2® i Agile. 
W poniższym artykule prezentuję siedem głów-
nych nurtów badań prowadzonych w dziedzinie 
zarządzania projektami. Każdy z nich nieco ina-
czej postrzega projekty, stawia sobie inne pyta-
nia badawcze i gdzie indziej widzi podstawowe 
problemy tej dziedziny.

1. Szkoła planistyczna
Szkoła planistyczna postrzega projekt przez 
pryzmat czasu, budżetu i innych zasobów, 
których właściwa optymalizacja doprowadzi 
do jego sukcesu. Takie podejście dominowało 
na początku rozwoju zarządzania projektami 
jako dziedziny naukowej (lata 60. XX wieku). 
Wówczas metody matematyczne stosowane 
w badaniach operacyjnych (modele sieciowe, 
teoria grafów) zostały użyte do optymaliza-
cji zbiorów zadań w harmonogramie projektu. 
Tak powstały między innymi techniki podzia-
łu pracy, CPM i PERT. 
Badania w nurcie planistycznym prowadzone 
są do dziś. Koncentrują się na rozwoju coraz 
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to bardziej zaawansowanych metod i narzędzi 
pozwalających podejmować decyzje dotyczą-
ce układu zadań w czasie, optymalizacji kosz-
towej czy alokacji zasobów. Jednak w związ-
ku z rosnącym skomplikowaniem projektów 
i szybkością zmian w ich otoczeniu badacze 
tej szkoły przyglądają się również ogranicze-
niom technik i narzędzi optymalizacyjnych. 

2. Szkoła czynników sukcesu
Choć metody zarządzania projektami rozwi-
jały się intensywnie od lat 60., kolejne pro-
jekty, w szczególności zaś duże projekty pu-
bliczne, notowały przekroczenia czasu, bu-
dżetu i usterki techniczne. Pojawił się nowy 
nurt, który szukał odpowiedzi na pytania o to, 
co składa się na sukces projektu, jakie kryte-
ria muszą zostać spełnione, by projekt móc 
uznać za sukces i jakie czynniki przyczyniają 
się do jego powodzenia. 
Początkowo postrzeganie sukcesu projektu 
ograniczało się do spełnienia kryteriów efek-
tywnościowych: czasu, budżetu i jakości. 
W latach 80. zostało ono znacząco posze-
rzone o aspekty takie jak wartość dla klien-
ta, wpływ na społeczeństwo czy budowanie 
potencjału organizacji w długim okresie. Wy-
raźnie rozdzielono także pojęcia: sukces pro-
jektu, sukces zarządzania projektem i sukces 
produktu. Obecne badania w tym nurcie kon-
centrują się na lepszym zrozumieniu zmian 
w postrzeganiu sukcesu projektu w czasie 

oraz bardziej precyzyjnym określeniu czynni-
ków sukcesu dla różnych typów projektów. 

3. Szkoła sytuacyjna 
Od samego początku praktyka zarządzania 
projektami (a później i teoria) dążyła do wy-
odrębnienia uniwersalnych zasad zarządzania, 
które będą mogły być stosowane do wszelkie-
go typu tymczasowych przedsięwzięć, cha-
rakteryzujących się pewnym stopniem unika-
towości. 
Szkoła sytuacyjna postulowała coś przeciwne-
go. Badacze tego nurtu twierdzili, że nie istnieje 
(i nie może istnieć) jedyny właściwy sposób za-
rządzania, który sprawdzi się w każdej sytuacji 
i dla każdego projektu. O sposobie zorganizo-
wania i zarządzania przedsięwzięciem decydu-
ją bowiem w praktyce przeróżne uwarunkowa-
nia. Wśród uwarunkowań najczęściej badanych 
znajdują się między innymi: złożoność projektu, 
nowość stosowanej technologii, poziom nie-
pewności, charakter pracy do wykonania, nie-
przesuwalność terminu końca projektu.

4. Szkoła interakcyjna
W większości podejść projekty traktowane są 
jako jedno z wielu rozwiązań organizacyjnych. 
Nurt interakcyjny zauważa, że badania oparte 
na takim podejściu zakładają statyczny cha-
rakter przedmiotu badań, są więc odpowied-
nie dla fenomenów mało zmiennych w czasie. 
Jednak projekt jako przedmiot badań ze swojej 
natury jest dynamiczny, gdyż jego nieodłącz-
ną cechą jest tymczasowość i zmienność. 
Dlatego według badaczy tej szkoły, aby na-
prawdę zrozumieć projekty należy przyjrzeć się 
ich wewnętrznej dynamice i procesom. Należą 
do nich między innymi uczenie się w projek-
tach, wymiana i zarządzanie wiedzą, relacje 
międzyludzkie. Badany jest także wpływ tym-
czasowości projektów na postawy i zachowa-

nie ludzi, budowanie zaufania w zespołach in-
terdyscyplinarnych, rozproszonych i wirtual-
nych, trudności w budowaniu zaangażowania, 
stres związany z pracą pod ciągłą presją termi-
nów itp. 

5. Szkoła nadzoru 
Rozwijana od końca lat 50. szkoła nadzoru jest 
przeniesieniem na grunt projektowy proble-
matyki znanej z ekonomicznych teorii agencji 
i teorii kosztów transakcyjnych. Problem agen-
cji występuje, gdy jedna strona („przełożony”) 
deleguje pracę drugiej („agentowi”), przy czym 
obie strony mogą mieć odmienne interesy, 
a „przełożony” może mieć trudność z weryfika-
cją pracy, a co za tym idzie – pełnieniem sku-
tecznego nadzoru nad pracą „agenta”. W świe-
cie projektowym taka dynamika występuje 
między właścicielem projektu (project owner) 
a wykonawcami (project executor). To od wa-
runków „umowy” pomiędzy tymi stronami za-
leżeć będzie skuteczność nadzoru, a w efekcie 
i sukces projektu (lub jego brak).
W teorii kosztów transakcyjnych głównym 
zagadnieniem jest dylemat między nabywa-
niem dóbr i usług od wyspecjalizowanych jed-
nostek z rynku, a wytwarzaniem tych samych 
dóbr i usług we własnym zakresie. Przedmio-
tem analizy są koszty tych alternatywnych 
rozwiązań. Badacze wskazują między innymi 
na wyższe koszty planowania, koordynowa-
nia, nadzorowania i kontroli prac zleconych 
wykonawcy.

6. Szkoła relacyjna 
Szkoła relacyjna stoi na stanowisku, że losy 
projektu zależą od tego, jak zostanie on zde-
finiowany na samym początku, jakie alianse 
zostaną wówczas zawarte, jacy ważni akto-
rzy się wyłonią i jakie zasady współpracy zo-
staną w tym czasie wypracowane. Dla bada-
czy tej szkoły każde przedsięwzięcie ma cha-
rakter pewnego społecznego konstruktu, któ-
rego zasady kształtują się dynamicznie. 

Najczęściej wykorzystywaną metodą badaw-
czą w tym nurcie są studia przypadku. Anali-
zowane są przede wszystkim duże, złożone in-
westycje, zwykle o charakterze infrastruktu-
ralnym lub międzynarodowym. Główny powód 
niepowodzeń, który identyfikuje szkoła rela-
cyjna leży w tymczasowym charakterze pro-
jektu. Związany z nim brak konieczności utrzy-
mywania długofalowych relacji przez jednost-
ki zaangażowane w projekt skutkuje niewiel-
ką motywacją do kształtowania transparent-
nych relacji, w których wspólne długotermino-
we cele stają się ważniejsze od krótkotermino-
wych partykularnych interesów. 

7. Szkoła decyzyjna 
Szkoła decyzyjna bada sposoby podejmowania 
decyzji o uruchomieniu, zatrzymaniu lub konty-
nuacji projektu. Zwraca uwagę przede wszyst-
kim na nieracjonalność zachowań decydentów 
i przygląda się mechanizmom procesów decyzyj-
nych. Dlaczego tak rzadko zamykane są projekty, 
które ewidentnie mają słabe wyniki i pewne jest, 
że nie zakończą się sukcesem? Dlaczego spra-
wia to tak dużą trudność? Dlaczego taki problem 
sprawia obieg informacji, szczególnie, jeśli są one 
negatywne? Na te i wiele innych pytań szuka 
odpowiedzi szkoła decyzyjna. Odpowiedzi upa-
truje w zagadnieniach natury psychologicznej, 
na przykład poziomu tolerancji na ryzyko, spo-
łecznej i politycznej.

Istotnym wkładem tej szkoły w dziedzinę za-
rządzania projektami jest próba wytłumacze-
nia przyczyn ciągłych przekroczeń czasu i bu-
dżetu kluczowych projektów poprzez nieracjo-
nalne zachowania sponsorów projektów. Pra-
gnąc zagwarantować zgodę na realizację pro-
jektu przedstawiają go w bardziej korzystnych 
barwach, niż wskazują na to analizy – będzie 
tani, skończy się szybko i przyniesie ogromne 
korzyści. Od samego początku decyzja o finan-
sowaniu projektu opiera się więc na zniekształ-
conych (umyślnie lub nie) danych.

Marta
Bobińska

Kierownik projektów wdrożeniowych, wio-
dący konsultant TenStep Polska w zakre-
sie wdrożeń zarządzania projektami, portfela-
mi i budowy PMO. Zajmuje się również opty-
Zmalizacją procesów, harmonogramowaniem 
hybrydowym i zarządzaniem zmianą.
Prowadziła warsztaty i konsultacje dla Klien-
tów takich jak KGHM Polska Miedź SA, 
GAZ-SYSTEM SA, Bonduelle, AFIB Vistula, Mi-
nisterstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
studiów podyplomowych z zakresu zarządza-
nia projektami. Doktorant w anglojęzycznym 
programie Kolegium Gospodarki Światowej 
w Szkole Głównej Handlowej, Doctoral Pro-
gramme in Management and Economics.
W wolnych chwilach dzieli się przemy-
śleniami na temat stanu zarządzania pro-
jektami w Polsce i na świecie na blogu 
(martabobinska.pmblog.pl).

Podsumowanie
Przez ostatnie 70 lat zarządzanie projektami 
jako dziedzina naukowa rozwijała się bardzo 
intensywnie i zdołała wypracować wiele róż-
nych podejść i szkół badawczych, co świad-
czy o jej rosnącej dojrzałości. Efekty tych prac 
mogą być wartościowym źródłem nowych 
rozwiązań, odkryć i inspiracji w zarządza-
niu projektami, szczególnie dla praktyków, 
od wielu lat przyzwyczajanych do trzech do-
minujących paradygmatów: PMBOK® Guide, 
PRINCE2® i Agile. Warto pamiętać, że mimo 
ogromnej popularności, pierwsze dwa z tych 
standardów zostały opracowane w latach 
80. i od tego czasu nie przeszły żadnej istot-
nej rewolucji. W tym kontekście wnioski prac 
badawczych, szczególnie z ostatniej dekady, 
mogą wnieść dużo świeżości w nasze po-
strzeganie zarządzania projektami.

Planowanie, techniki podziału 
pracy, harmonogramowanie 
złożonych zadań

Złożony zestaw czynnościJak zarządzać projektem? Jak 
planować projekt?

Początek lat 60.SZKOŁA 
PLANISTYCZNA

Badania operacyjne, 
matematyka stosowana

GŁÓWNA TEMATYKA 
BADAŃ

JAK JEST ROZUMIANY 
PROJEKT?

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIAKIEDY POWSTAŁA? Z JAKICH DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH CZERPIE?

Czynniki wpływające na 
sukces projektu, rezultaty / 
wyniki projektu

Złożone zadanieCo decyduje o sukcesie 
projektu?

Początek lat 60. (najbardziej 
dynamiczny rozwój – lata 
80.)

SZKOŁA 
CZYNNIKÓW 
SUKCESU

Zarządzanie operacyjne, 
zarządzanie technologią, 
zarządzanie innowacjami i inne

Organizacja projektu, 
projektowa struktura 
organizacyjna

Struktura organizacyjnaDlaczego projekty różnią się 
od siebie?

Koniec lat 60.SZKOŁA 
SYTUACYJNA

Socjologia, teoria organizacji

Zarządzanie / kierowanie 
/ nadzór nad projektami / 
transakcjami

Złożona transakcjaJakie normy i zasady kierują 
szeroko rozumianą organizacją 
projektów?

Koniec lat 50.SZKOŁA NADZORU Ekonomia

Zarządzanie fazą formowania 
się i rozwoju projektów

Sieć powiązań i relacji między 
wieloma aktorami

Jak są zarządzane wczesne 
fazy projektu i jak tworzą się 
projekty?

Lata 90.SZKOŁA RELACYJNA Marketing przemysłowy, 
geografia ekonomiczna

Wzajemna zależność między 
decydentami we wczesnych 
fazach projektu

Inwestycja o wielkiej skaliJak powoływane są projekty, 
dlaczego trwają?

Połowa lat 80.SZKOŁA 
DECYZYJNA

Nauki polityczne, psychologia, 
kognitywistyka

Charakter interakcji i procesy 
społeczne w projektach

Zbiór procesów społecznych 
i organizacyjnych

Jak zachowują się ludzie w 
tymczasowych organizacjach?

Koniec lat 60.SZKOŁA 
INTERAKCYJNA

Zachowanie organizacyjne, 
teoria organizacji, psychologia



Rys. 1. Twardy paradygmat
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Zmiana paradygmatu. Kompetencje
miękkie w zarządzaniu projektami
Agnieszka Dobosz
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POZYTYWIZM
I REALIZM

KIEROWNIK PROJEKTU
JAKO EKSPERT

Trwająca od wielu lat dyskusja 
wśród praktyków i naukowców 
dotycząca pytania, co to znaczy 
być dobrym kierownikiem 
projektu i które kompetencje 
czynią kierowników projektów 
efektywnymi menedżerami skłoniła 
mnie do refleksji i studiów w tym 
temacie. Jako że sama jestem 
z wykształcenia psychologiem, 
który w pewnym momencie 
swojego życia zaczął zajmować 
się zarządzaniem projektami, 
zagadnienie to podwójnie mnie 
zainteresowało i zainspirowało do 
poszukiwań odpowiedzi.

Niektórzy twierdzą, że to kompetencje zwią-
zane z wiedzą, popartą wieloletnim doświad-
czeniem w danym zakresie, w którym realizo-
wany jest projekt są kluczowe. Inni natomiast 
uważają, iż techniczna wiedza i pozycja eks-
perta nie ma tak dużego znaczenia jak umiejęt-
ności typowo menedżerskie i interpersonalne.

Z pewnością odpowiedź; „to zależy” jest jak 
najbardziej uzasadniona. Czynników warunku-
jących to, które kompetencje w największym 
stopniu przyczyniają się do efektywnej pracy 
kierownika projektu jest mnóstwo. Związane 
są one przecież z metodyką, w której realizo-
wany jest projekt, obszarem, którego on doty-
czy, typem projektu czy dojrzałością projekto-
wą organizacji.

Dwa paradygmaty
Spoglądając na ten temat w perspektywie 
czasu i rozwoju tej dyscypliny zarządzania, do-

strzec możemy pewną prawidłowość związa-
ną z przejściem od „twardego do „miękkiego” 
paradygmatu w zarządzaniu projektami.

„Twardy” paradygmat (Rys. 1) powszechnie 
kojarzony jest z takimi określeniami jak po-
zytywizm, redukcjonizm, ilość, obiektywizm, 
racjonalizm. Projekty realizowane w tym pa-
radygmacie cechuje rola kierownika projek-
tu głównie jako eksperta w danej dziedzinie, 
nacisk na strukturę, kontrolę i skuteczność, 
łatwość w zdefiniowaniu celów, niska po-
trzeba partycypacji interesariuszy projektu.

„Miękki” paradygmat (Rys. 2) powszechnie ko-
jarzony jest z takimi określeniami jak interpre-
tywizm, holizm, jakość, subiektywizm, kon-
tekstualność. Projekty realizowane w tym pa-
radygmacie cechuje rola kierownika projek-
tu jako facylitatora, nacisk na efektywność, 
uczenie się, odkrywanie nowego, trudność 
w zdefiniowaniu celów, gdyż są one rozmy-

te lub definiowane w trakcie projektu, wysoka 
potrzeba partycypacji interesariuszy projektu.

„Twardy” paradygmat przestał być wystar-
czającym sposobem, w którym zarządzane są 
projekty złożone i skomplikowane, realizo-
wane przez multidyscyplinarne zespoły, gdzie 
sukces projektu leży poza spełnieniem wyma-
gań związanych z potrójnym ograniczeniem. 
Zmiana obszaru zastosowania zarządzania 
projektami, a konkretnie przejście z obszarów 
inżynierii, obrony, przemysłu lotniczego w ob-
szary związane z implementacją zmian orga-
nizacyjnych, transformacją biznesu, rozwo-
jem systemów informatycznych, wprowadza-
niem i rozwojem nowych produktów wymaga 
od współczesnych kierowników projektów 
innych kompetencji.

W sytuacji, gdy złożoność jak i niepewność 
jest niska, czyli realizujemy projekty w kon-
trolowanym środowisku pozycja kierownika 
projektu jako eksperta w swojej dziedzinie jest 
wystarczająca. W takim przypadku A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide) daje wszystkie odpowiedzi 
dotyczące tego, jak zarządzać projektem.

Lecz w miarę jak rośnie złożoność w pro-
jekcie wymagane są większe kompeten-
cje związane z zarządzaniem ludźmi i inteli-
gencją emocjonalną. Na to zapotrzebowanie 

w pewnym stopniu odpowiada The Organi-
zational Project Management Maturity Model 
(OPM3®) i w stopniu znacznie większym Pro-
ject Management Competency Development 
Framework (PMCDF®). Dokument został 
wydany przez Project Management Institute 
i jest uzupełnieniem PMBOK® Guide o kwe-
stie związaną z oceną kompetencji kierow-
ników projektów, w tym także tych typowo 
„miękkich”, personalnych. Do nich według 
PMCDF® należą: komunikacja, przywódz-
two, zarządzanie, umiejętności poznawcze, 
efektywność, profesjonalizm. W sytuacji gdy 
rośnie niepewność i realizujemy projekty, 
w których jest więcej niewiadomych i zało-
żeń niż odpowiedzi, kompetencje społeczne, 
związane przewodzeniem innymi i umiejęt-
nością pociągnięcia za sobą niezdecydowa-
nych stają się kluczowe. 

Kompetencje miękkie
Emotional Intelligence is twice 
as important as IQ and technical 
skills [. . .] The higher up the 
organisation you go, the more 
important emotional intelligence 
becomes.
Goleman, Boyatzis and McKee, 2002.

Znaczenie miękkich kompetencji w złożonych 
projektach pokazują ciekawe badania przepro-
wadzone na Uniwerstecie w Manchester opi-
sane w artykule „The importance of soft skills 
in complex projects”. Badaniem prowadzo-
nym w formie wywiadu częściowo ustrukturo-
wanego i pytań kwestionariuszowych zostali 
objęci kierownicy projektów pracujący w prze-
myśle lotniczym od 3 do 20 lat.

Wyniki pokazują wyraźnie, iż zdaniem respon-
dentów to „ludzie” w największym stopniu de-
terminują to czy projekt jest złożony czy nie. 
Na drugim i trzecim miejscu są kwestie zwią-
zane z samym produktem i procesami.

Jeżeli więc to czynnik ludzki powoduje naj-
większą złożoność projektu i jednocześnie, 
tak jak zauważają też inni, jest najczęst-
szym powodem tego, że projekty nie kończą 
się sukcesem, to droga do zmiany prowadzi 
właśnie poprzez ludzi i pracę z nimi. 

Stwierdzenie to pokazuje kolejny obszar do 
pracy z kierownikami projektów nie tylko 
w zakresie certyfikacji skupionej wokół kom-
petencji poznawczych i technicznych zwią-
zanych zarządzaniem projektami, ale także 
wokół kompetencji miękkich, pośród których 
bez wątpienia najważniejsze to: 

Komunikacja interpersonalna, jako umiejęt-
ność jasnego wyrażania myśli w formie słow-
nej i pisemnej, słuchania ze zrozumieniem, ba-
dania potrzeb i oczekiwań, dostosowania ko-
munikatu do kontekstu.

Radzenie sobie ze stresem i niejednoznacz-
nością, jako umiejętność zachowania pozy-
tywnego nastawienia i dystansu w trudnych 
sytuacjach, postawa związana z traktowaniem 
porażek i błędów, jako okazji do nauki i zmiany, 
umiejętność szybkiej regeneracji psycho-fi-
zycznej po wytężonej pracy, podejmowania de-
cyzji w warunkach niepewności i ryzyka.

Dojrzałość emocjonalna, jako umiejętność 
samokontroli emocjonalnej i automotywacji, 
samoświadomość swoich mocnych i słabych 
stron, empatia i umiejętność budowania rela-
cji interpersonalnych opartych na wiarygod-
ności i szacunku.

Asertywność, jako skuteczność działania, sta-
nowcza uprzejmość, pewność siebie wynikają-
ca z realnego poczucia własnej wartości, umie-
jętność poszanowania granic swoich i innych.

Tendencję związaną z zauważaniem znacze-
nia kompetencji miękkich w skutecznym za-
rządzaniu projektami widać wyrażanie wśród 
naukowców i praktyków. Kloppenborg i Opfer, 
analizujac 3500 artykułów na temat zarządza-
nia projektami zauważyli ten trend i określi-
li go jako „Evolution of project manager’s role 
to demonstrate their ability as leaders and not 
just managers”.

Przyszłość
Rola kierownika projektu zmieniła się na 
przestrzeni dziesięcioleci od typowo eks-
perckiej do menedżerskiej i wymagała więk-
szych kompetencji miękkich, interperso-
nalnych. Być może w przyszłości kierowni-
cy projektów będą przechodzić testy kompe-
tencji miękkich prowadzonych przez wykwa-
lifikowanych asesorów na przykład w formie 
Assessment Center i taki egzamin trakto-
wany będzie jako komplementarny wymóg 
obok certyfikacji w określonej metodyce lub 
doświadczenia w danym obszarze i statusu 

bycia SME (subject matter expert). W takim 
scenariuszu mielibyśmy w pełni wykwalifiko-
wanych kierowników projektów posiadają-
cych na określonym poziomie zarówno kom-
petencje „twarde” jak i „miękkie”. Myślę, że 
takie certyfikacje byłyby gwarantem tego, 
iż wzrosłaby liczba projektów zarządzanych 
z należytą starannością, także w kwestiach 
miękkich i interpersonalnych.

Podejście do kompetencji miękkich byłoby 
w przyszłości, takie jak na rysunku 5. Byłyby 
one: „Must have as well”.

Nadal w małym stopniu zagospodarowany jest 
obszar, w którym kierownicy projektów mogą 
rozwijać się w zakresie leadershipu. Nie ma 
na ten temat ani jednoznacznych standardów 
ani kompleksowych propozycji, które w tym 
zakresie rzeczywiście by edukowały. Jest to 
przestrzeń do pełniejszego zagospodarowa-
nia przez naukowców i praktyków. Biorąc pod 
uwagę dynamikę zmian otaczającej nas rze-
czywistości niewykluczone, że to kompeten-
cje związane z przywództwem, będą kluczo-
we dla efektywności pracy kierownika pro-
jektu i sukcesu projektu. Taki postulat stawia 
przed nami niemałe wyzwania, gdyż „eduka-
cja” w zakresie przywództwa charyzmatyczne-
go czy autentycznego wymaga podejścia na-
stawionego na długofalowy proces rozwojowy, 
pracę skupioną wokół kształtowania określo-
nych postaw i stworzenia warunków do rze-
czywistego transferu wiedzy i umiejętności do 
realnych sytuacji zawodowych.
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Rys. 2. Miękki paradygmat

Rys. 3. Trójkąt kompetencji
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NIEPEWNOŚĆ

Trwająca od wielu lat dyskusja 
wśród praktyków i naukowców 
dotycząca pytania, co to znaczy 
być dobrym kierownikiem 
projektu i które kompetencje 
czynią kierowników projektów 
efektywnymi menedżerami skłoniła 
mnie do refleksji i studiów w tym 
temacie. Jako że sama jestem 
z wykształcenia psychologiem, 
który w pewnym momencie 
swojego życia zaczął zajmować 
się zarządzaniem projektami, 
zagadnienie to podwójnie mnie 
zainteresowało i zainspirowało do 
poszukiwań odpowiedzi.

Niektórzy twierdzą, że to kompetencje zwią-
zane z wiedzą, popartą wieloletnim doświad-
czeniem w danym zakresie, w którym realizo-
wany jest projekt są kluczowe. Inni natomiast 
uważają, iż techniczna wiedza i pozycja eks-
perta nie ma tak dużego znaczenia jak umiejęt-
ności typowo menedżerskie i interpersonalne.

Z pewnością odpowiedź; „to zależy” jest jak 
najbardziej uzasadniona. Czynników warunku-
jących to, które kompetencje w największym 
stopniu przyczyniają się do efektywnej pracy 
kierownika projektu jest mnóstwo. Związane 
są one przecież z metodyką, w której realizo-
wany jest projekt, obszarem, którego on doty-
czy, typem projektu czy dojrzałością projekto-
wą organizacji.

Dwa paradygmaty
Spoglądając na ten temat w perspektywie 
czasu i rozwoju tej dyscypliny zarządzania, do-

strzec możemy pewną prawidłowość związa-
ną z przejściem od „twardego do „miękkiego” 
paradygmatu w zarządzaniu projektami.

„Twardy” paradygmat (Rys. 1) powszechnie 
kojarzony jest z takimi określeniami jak po-
zytywizm, redukcjonizm, ilość, obiektywizm, 
racjonalizm. Projekty realizowane w tym pa-
radygmacie cechuje rola kierownika projek-
tu głównie jako eksperta w danej dziedzinie, 
nacisk na strukturę, kontrolę i skuteczność, 
łatwość w zdefiniowaniu celów, niska po-
trzeba partycypacji interesariuszy projektu.

„Miękki” paradygmat (Rys. 2) powszechnie ko-
jarzony jest z takimi określeniami jak interpre-
tywizm, holizm, jakość, subiektywizm, kon-
tekstualność. Projekty realizowane w tym pa-
radygmacie cechuje rola kierownika projek-
tu jako facylitatora, nacisk na efektywność, 
uczenie się, odkrywanie nowego, trudność 
w zdefiniowaniu celów, gdyż są one rozmy-

te lub definiowane w trakcie projektu, wysoka 
potrzeba partycypacji interesariuszy projektu.

„Twardy” paradygmat przestał być wystar-
czającym sposobem, w którym zarządzane są 
projekty złożone i skomplikowane, realizo-
wane przez multidyscyplinarne zespoły, gdzie 
sukces projektu leży poza spełnieniem wyma-
gań związanych z potrójnym ograniczeniem. 
Zmiana obszaru zastosowania zarządzania 
projektami, a konkretnie przejście z obszarów 
inżynierii, obrony, przemysłu lotniczego w ob-
szary związane z implementacją zmian orga-
nizacyjnych, transformacją biznesu, rozwo-
jem systemów informatycznych, wprowadza-
niem i rozwojem nowych produktów wymaga 
od współczesnych kierowników projektów 
innych kompetencji.

W sytuacji, gdy złożoność jak i niepewność 
jest niska, czyli realizujemy projekty w kon-
trolowanym środowisku pozycja kierownika 
projektu jako eksperta w swojej dziedzinie jest 
wystarczająca. W takim przypadku A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide) daje wszystkie odpowiedzi 
dotyczące tego, jak zarządzać projektem.

Lecz w miarę jak rośnie złożoność w pro-
jekcie wymagane są większe kompeten-
cje związane z zarządzaniem ludźmi i inteli-
gencją emocjonalną. Na to zapotrzebowanie 

w pewnym stopniu odpowiada The Organi-
zational Project Management Maturity Model 
(OPM3®) i w stopniu znacznie większym Pro-
ject Management Competency Development 
Framework (PMCDF®). Dokument został 
wydany przez Project Management Institute 
i jest uzupełnieniem PMBOK® Guide o kwe-
stie związaną z oceną kompetencji kierow-
ników projektów, w tym także tych typowo 
„miękkich”, personalnych. Do nich według 
PMCDF® należą: komunikacja, przywódz-
two, zarządzanie, umiejętności poznawcze, 
efektywność, profesjonalizm. W sytuacji gdy 
rośnie niepewność i realizujemy projekty, 
w których jest więcej niewiadomych i zało-
żeń niż odpowiedzi, kompetencje społeczne, 
związane przewodzeniem innymi i umiejęt-
nością pociągnięcia za sobą niezdecydowa-
nych stają się kluczowe. 

Kompetencje miękkie
Emotional Intelligence is twice 
as important as IQ and technical 
skills [. . .] The higher up the 
organisation you go, the more 
important emotional intelligence 
becomes.
Goleman, Boyatzis and McKee, 2002.

Znaczenie miękkich kompetencji w złożonych 
projektach pokazują ciekawe badania przepro-
wadzone na Uniwerstecie w Manchester opi-
sane w artykule „The importance of soft skills 
in complex projects”. Badaniem prowadzo-
nym w formie wywiadu częściowo ustrukturo-
wanego i pytań kwestionariuszowych zostali 
objęci kierownicy projektów pracujący w prze-
myśle lotniczym od 3 do 20 lat.

Wyniki pokazują wyraźnie, iż zdaniem respon-
dentów to „ludzie” w największym stopniu de-
terminują to czy projekt jest złożony czy nie. 
Na drugim i trzecim miejscu są kwestie zwią-
zane z samym produktem i procesami.

Jeżeli więc to czynnik ludzki powoduje naj-
większą złożoność projektu i jednocześnie, 
tak jak zauważają też inni, jest najczęst-
szym powodem tego, że projekty nie kończą 
się sukcesem, to droga do zmiany prowadzi 
właśnie poprzez ludzi i pracę z nimi. 

Stwierdzenie to pokazuje kolejny obszar do 
pracy z kierownikami projektów nie tylko 
w zakresie certyfikacji skupionej wokół kom-
petencji poznawczych i technicznych zwią-
zanych zarządzaniem projektami, ale także 
wokół kompetencji miękkich, pośród których 
bez wątpienia najważniejsze to: 

Komunikacja interpersonalna, jako umiejęt-
ność jasnego wyrażania myśli w formie słow-
nej i pisemnej, słuchania ze zrozumieniem, ba-
dania potrzeb i oczekiwań, dostosowania ko-
munikatu do kontekstu.

Radzenie sobie ze stresem i niejednoznacz-
nością, jako umiejętność zachowania pozy-
tywnego nastawienia i dystansu w trudnych 
sytuacjach, postawa związana z traktowaniem 
porażek i błędów, jako okazji do nauki i zmiany, 
umiejętność szybkiej regeneracji psycho-fi-
zycznej po wytężonej pracy, podejmowania de-
cyzji w warunkach niepewności i ryzyka.

Dojrzałość emocjonalna, jako umiejętność 
samokontroli emocjonalnej i automotywacji, 
samoświadomość swoich mocnych i słabych 
stron, empatia i umiejętność budowania rela-
cji interpersonalnych opartych na wiarygod-
ności i szacunku.

Asertywność, jako skuteczność działania, sta-
nowcza uprzejmość, pewność siebie wynikają-
ca z realnego poczucia własnej wartości, umie-
jętność poszanowania granic swoich i innych.

Tendencję związaną z zauważaniem znacze-
nia kompetencji miękkich w skutecznym za-
rządzaniu projektami widać wyrażanie wśród 
naukowców i praktyków. Kloppenborg i Opfer, 
analizujac 3500 artykułów na temat zarządza-
nia projektami zauważyli ten trend i określi-
li go jako „Evolution of project manager’s role 
to demonstrate their ability as leaders and not 
just managers”.

Przyszłość
Rola kierownika projektu zmieniła się na 
przestrzeni dziesięcioleci od typowo eks-
perckiej do menedżerskiej i wymagała więk-
szych kompetencji miękkich, interperso-
nalnych. Być może w przyszłości kierowni-
cy projektów będą przechodzić testy kompe-
tencji miękkich prowadzonych przez wykwa-
lifikowanych asesorów na przykład w formie 
Assessment Center i taki egzamin trakto-
wany będzie jako komplementarny wymóg 
obok certyfikacji w określonej metodyce lub 
doświadczenia w danym obszarze i statusu 

bycia SME (subject matter expert). W takim 
scenariuszu mielibyśmy w pełni wykwalifiko-
wanych kierowników projektów posiadają-
cych na określonym poziomie zarówno kom-
petencje „twarde” jak i „miękkie”. Myślę, że 
takie certyfikacje byłyby gwarantem tego, 
iż wzrosłaby liczba projektów zarządzanych 
z należytą starannością, także w kwestiach 
miękkich i interpersonalnych.

Podejście do kompetencji miękkich byłoby 
w przyszłości, takie jak na rysunku 5. Byłyby 
one: „Must have as well”.

Nadal w małym stopniu zagospodarowany jest 
obszar, w którym kierownicy projektów mogą 
rozwijać się w zakresie leadershipu. Nie ma 
na ten temat ani jednoznacznych standardów 
ani kompleksowych propozycji, które w tym 
zakresie rzeczywiście by edukowały. Jest to 
przestrzeń do pełniejszego zagospodarowa-
nia przez naukowców i praktyków. Biorąc pod 
uwagę dynamikę zmian otaczającej nas rze-
czywistości niewykluczone, że to kompeten-
cje związane z przywództwem, będą kluczo-
we dla efektywności pracy kierownika pro-
jektu i sukcesu projektu. Taki postulat stawia 
przed nami niemałe wyzwania, gdyż „eduka-
cja” w zakresie przywództwa charyzmatyczne-
go czy autentycznego wymaga podejścia na-
stawionego na długofalowy proces rozwojowy, 
pracę skupioną wokół kształtowania określo-
nych postaw i stworzenia warunków do rze-
czywistego transferu wiedzy i umiejętności do 
realnych sytuacji zawodowych.
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Rys. 4. Procesy, produkt i ludzie a złożoność projektu.

Rys. 6. W kierunku autentycznego przywództwa
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Kierownik projektu TenStep, trener i coach. 
Absolwentka psychologii, Szkoły Trenerów 
Biznesu Grupy Trop, Otwartej Szkoły Trene-
rów TenStep Polska, a także kursów coachin-
gu zakończonych uzyskaniem certyfikatów 
CoachWise Coaching Essentials™ i CoachWise 
Equipped Coach™.
Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji szko-
leń rozwojowych dotyczących umiejętności 
osobistych, menedżerskich oraz z zarządza-
nia projektami, skierowanych do kierowników 
projektów, członków zespołów projektowych, 
sponsorów. Prowadzi warsztaty od 2007 roku. 
Na sali szkoleniowej i na pracy indywidualnej 
z klientem spędziła ponad 3000 godzin. 
Realizuje projekty związane z działaniami z ob-
szaru zarządzania przez kompetencje, tworząc 
i wdrażając modele kompetencji w organizacji 
a także projektując działania szkoleniowo roz-
wojowe. Obecnie pracuje w firmie Vivus Finan-
ce, odpowiadając za obszar szkoleń i rozwoju 
pracowników.
Pracowała dla: KGHM Polska Miedź S.A., Gaz 
System S.A., PGE S.A., Bonduelle Baltics, Kabel 
Technik Polska, Posnet Polska S.A., Rovese 
Group S.A., Niczuk Metall-PL, ESBank, Wy-
dawnictwo Municypium S.A.
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Trwająca od wielu lat dyskusja 
wśród praktyków i naukowców 
dotycząca pytania, co to znaczy 
być dobrym kierownikiem 
projektu i które kompetencje 
czynią kierowników projektów 
efektywnymi menedżerami skłoniła 
mnie do refleksji i studiów w tym 
temacie. Jako że sama jestem 
z wykształcenia psychologiem, 
który w pewnym momencie 
swojego życia zaczął zajmować 
się zarządzaniem projektami, 
zagadnienie to podwójnie mnie 
zainteresowało i zainspirowało do 
poszukiwań odpowiedzi.

Niektórzy twierdzą, że to kompetencje zwią-
zane z wiedzą, popartą wieloletnim doświad-
czeniem w danym zakresie, w którym realizo-
wany jest projekt są kluczowe. Inni natomiast 
uważają, iż techniczna wiedza i pozycja eks-
perta nie ma tak dużego znaczenia jak umiejęt-
ności typowo menedżerskie i interpersonalne.

Z pewnością odpowiedź; „to zależy” jest jak 
najbardziej uzasadniona. Czynników warunku-
jących to, które kompetencje w największym 
stopniu przyczyniają się do efektywnej pracy 
kierownika projektu jest mnóstwo. Związane 
są one przecież z metodyką, w której realizo-
wany jest projekt, obszarem, którego on doty-
czy, typem projektu czy dojrzałością projekto-
wą organizacji.

Dwa paradygmaty
Spoglądając na ten temat w perspektywie 
czasu i rozwoju tej dyscypliny zarządzania, do-

strzec możemy pewną prawidłowość związa-
ną z przejściem od „twardego do „miękkiego” 
paradygmatu w zarządzaniu projektami.

„Twardy” paradygmat (Rys. 1) powszechnie 
kojarzony jest z takimi określeniami jak po-
zytywizm, redukcjonizm, ilość, obiektywizm, 
racjonalizm. Projekty realizowane w tym pa-
radygmacie cechuje rola kierownika projek-
tu głównie jako eksperta w danej dziedzinie, 
nacisk na strukturę, kontrolę i skuteczność, 
łatwość w zdefiniowaniu celów, niska po-
trzeba partycypacji interesariuszy projektu.

„Miękki” paradygmat (Rys. 2) powszechnie ko-
jarzony jest z takimi określeniami jak interpre-
tywizm, holizm, jakość, subiektywizm, kon-
tekstualność. Projekty realizowane w tym pa-
radygmacie cechuje rola kierownika projek-
tu jako facylitatora, nacisk na efektywność, 
uczenie się, odkrywanie nowego, trudność 
w zdefiniowaniu celów, gdyż są one rozmy-

te lub definiowane w trakcie projektu, wysoka 
potrzeba partycypacji interesariuszy projektu.

„Twardy” paradygmat przestał być wystar-
czającym sposobem, w którym zarządzane są 
projekty złożone i skomplikowane, realizo-
wane przez multidyscyplinarne zespoły, gdzie 
sukces projektu leży poza spełnieniem wyma-
gań związanych z potrójnym ograniczeniem. 
Zmiana obszaru zastosowania zarządzania 
projektami, a konkretnie przejście z obszarów 
inżynierii, obrony, przemysłu lotniczego w ob-
szary związane z implementacją zmian orga-
nizacyjnych, transformacją biznesu, rozwo-
jem systemów informatycznych, wprowadza-
niem i rozwojem nowych produktów wymaga 
od współczesnych kierowników projektów 
innych kompetencji.

W sytuacji, gdy złożoność jak i niepewność 
jest niska, czyli realizujemy projekty w kon-
trolowanym środowisku pozycja kierownika 
projektu jako eksperta w swojej dziedzinie jest 
wystarczająca. W takim przypadku A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide) daje wszystkie odpowiedzi 
dotyczące tego, jak zarządzać projektem.

Lecz w miarę jak rośnie złożoność w pro-
jekcie wymagane są większe kompeten-
cje związane z zarządzaniem ludźmi i inteli-
gencją emocjonalną. Na to zapotrzebowanie 

w pewnym stopniu odpowiada The Organi-
zational Project Management Maturity Model 
(OPM3®) i w stopniu znacznie większym Pro-
ject Management Competency Development 
Framework (PMCDF®). Dokument został 
wydany przez Project Management Institute 
i jest uzupełnieniem PMBOK® Guide o kwe-
stie związaną z oceną kompetencji kierow-
ników projektów, w tym także tych typowo 
„miękkich”, personalnych. Do nich według 
PMCDF® należą: komunikacja, przywódz-
two, zarządzanie, umiejętności poznawcze, 
efektywność, profesjonalizm. W sytuacji gdy 
rośnie niepewność i realizujemy projekty, 
w których jest więcej niewiadomych i zało-
żeń niż odpowiedzi, kompetencje społeczne, 
związane przewodzeniem innymi i umiejęt-
nością pociągnięcia za sobą niezdecydowa-
nych stają się kluczowe. 

Kompetencje miękkie
Emotional Intelligence is twice 
as important as IQ and technical 
skills [. . .] The higher up the 
organisation you go, the more 
important emotional intelligence 
becomes.
Goleman, Boyatzis and McKee, 2002.

Znaczenie miękkich kompetencji w złożonych 
projektach pokazują ciekawe badania przepro-
wadzone na Uniwerstecie w Manchester opi-
sane w artykule „The importance of soft skills 
in complex projects”. Badaniem prowadzo-
nym w formie wywiadu częściowo ustrukturo-
wanego i pytań kwestionariuszowych zostali 
objęci kierownicy projektów pracujący w prze-
myśle lotniczym od 3 do 20 lat.

Wyniki pokazują wyraźnie, iż zdaniem respon-
dentów to „ludzie” w największym stopniu de-
terminują to czy projekt jest złożony czy nie. 
Na drugim i trzecim miejscu są kwestie zwią-
zane z samym produktem i procesami.

Jeżeli więc to czynnik ludzki powoduje naj-
większą złożoność projektu i jednocześnie, 
tak jak zauważają też inni, jest najczęst-
szym powodem tego, że projekty nie kończą 
się sukcesem, to droga do zmiany prowadzi 
właśnie poprzez ludzi i pracę z nimi. 

Stwierdzenie to pokazuje kolejny obszar do 
pracy z kierownikami projektów nie tylko 
w zakresie certyfikacji skupionej wokół kom-
petencji poznawczych i technicznych zwią-
zanych zarządzaniem projektami, ale także 
wokół kompetencji miękkich, pośród których 
bez wątpienia najważniejsze to: 

Komunikacja interpersonalna, jako umiejęt-
ność jasnego wyrażania myśli w formie słow-
nej i pisemnej, słuchania ze zrozumieniem, ba-
dania potrzeb i oczekiwań, dostosowania ko-
munikatu do kontekstu.

Radzenie sobie ze stresem i niejednoznacz-
nością, jako umiejętność zachowania pozy-
tywnego nastawienia i dystansu w trudnych 
sytuacjach, postawa związana z traktowaniem 
porażek i błędów, jako okazji do nauki i zmiany, 
umiejętność szybkiej regeneracji psycho-fi-
zycznej po wytężonej pracy, podejmowania de-
cyzji w warunkach niepewności i ryzyka.

Dojrzałość emocjonalna, jako umiejętność 
samokontroli emocjonalnej i automotywacji, 
samoświadomość swoich mocnych i słabych 
stron, empatia i umiejętność budowania rela-
cji interpersonalnych opartych na wiarygod-
ności i szacunku.

Asertywność, jako skuteczność działania, sta-
nowcza uprzejmość, pewność siebie wynikają-
ca z realnego poczucia własnej wartości, umie-
jętność poszanowania granic swoich i innych.

Tendencję związaną z zauważaniem znacze-
nia kompetencji miękkich w skutecznym za-
rządzaniu projektami widać wyrażanie wśród 
naukowców i praktyków. Kloppenborg i Opfer, 
analizujac 3500 artykułów na temat zarządza-
nia projektami zauważyli ten trend i określi-
li go jako „Evolution of project manager’s role 
to demonstrate their ability as leaders and not 
just managers”.

Przyszłość
Rola kierownika projektu zmieniła się na 
przestrzeni dziesięcioleci od typowo eks-
perckiej do menedżerskiej i wymagała więk-
szych kompetencji miękkich, interperso-
nalnych. Być może w przyszłości kierowni-
cy projektów będą przechodzić testy kompe-
tencji miękkich prowadzonych przez wykwa-
lifikowanych asesorów na przykład w formie 
Assessment Center i taki egzamin trakto-
wany będzie jako komplementarny wymóg 
obok certyfikacji w określonej metodyce lub 
doświadczenia w danym obszarze i statusu 

bycia SME (subject matter expert). W takim 
scenariuszu mielibyśmy w pełni wykwalifiko-
wanych kierowników projektów posiadają-
cych na określonym poziomie zarówno kom-
petencje „twarde” jak i „miękkie”. Myślę, że 
takie certyfikacje byłyby gwarantem tego, 
iż wzrosłaby liczba projektów zarządzanych 
z należytą starannością, także w kwestiach 
miękkich i interpersonalnych.

Podejście do kompetencji miękkich byłoby 
w przyszłości, takie jak na rysunku 5. Byłyby 
one: „Must have as well”.

Nadal w małym stopniu zagospodarowany jest 
obszar, w którym kierownicy projektów mogą 
rozwijać się w zakresie leadershipu. Nie ma 
na ten temat ani jednoznacznych standardów 
ani kompleksowych propozycji, które w tym 
zakresie rzeczywiście by edukowały. Jest to 
przestrzeń do pełniejszego zagospodarowa-
nia przez naukowców i praktyków. Biorąc pod 
uwagę dynamikę zmian otaczającej nas rze-
czywistości niewykluczone, że to kompeten-
cje związane z przywództwem, będą kluczo-
we dla efektywności pracy kierownika pro-
jektu i sukcesu projektu. Taki postulat stawia 
przed nami niemałe wyzwania, gdyż „eduka-
cja” w zakresie przywództwa charyzmatyczne-
go czy autentycznego wymaga podejścia na-
stawionego na długofalowy proces rozwojowy, 
pracę skupioną wokół kształtowania określo-
nych postaw i stworzenia warunków do rze-
czywistego transferu wiedzy i umiejętności do 
realnych sytuacji zawodowych.
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Trwającej od niemal dwóch dekad inflacji magi-
strów, w ostatnich latach zaczęła towarzyszyć 
inflacja certyfikacji zawodowych. Na całym 
świecie rosną jak grzyby po deszczu nowe pro-
gramy oraz organizacje certyfikujące. W dużej 
części zjawisko to zawdzięczamy szerokiej do-
stępności technologii internetowych, takich jak 
LMS (Learning Management Systems), dzięki 
którym próg wejścia na rynek usług certyfika-
cyjnych znacząco obniżył się na przestrzeni lat. 
Z drugiej strony szybki rozwój tych usług wy-
wołany został przez wciąż rosnące zapotrzebo-
wanie na certyfikaty ze strony aktywnych za-
wodowo osób, chcących wyróżniać się na rynku 
pracy. Obserwując ten rozkwit na przestrzeni 
ostatnich lat można wyciągnąć wnioski, że nie-
które systemy certyfikacyjne należy postrzegać 
mniej jako rzetelną edukację i potwierdzenie 
kompetencji posiadaczy certyfikatów, a coraz 
bardziej, niestety, jako okazję do łatwego zdo-
bycia dobrze brzmiącego tytułu. W skrajnych 
przypadkach stanowią wręcz absolutną podsta-
wę egzystencji niektórych instytucji certyfikują-
cych czy firm szkoleniowych. Nie ma w tym nic 
złego, można wręcz rzec jakie realia taki rynek. 
Jednak powinniśmy poruszać się w nim świado-
mie, aby dokonywać właściwych wyborów.

W przypadku certyfikacji w obszarze Agile sy-
tuacja wygląda podobnie. Agile to filozofia, styl 
pracy, interpretowany przez szereg różnych or-
ganizacji, metod i frameworków: Scrum, DAD, 
LeSS, SAFe, DSDM, AgilePM, AgilePgM, żeby 
wymienić tylko kilka najbardziej znanych. Do 
tego dochodzą praktyki/techniki zgodne z fi-
lozofią Agile takie jak: KanBan, Lean IT czy 
DevOps. Mnogość i różnorodność certyfikacji 
stale rośnie, a wraz z nią piętrzą się wątpliwo-
ści i powstają dyskusje na temat ich wartości 
merytorycznej oraz biznesowej.

Scrum
Mimo szerokiej promocji i rozpoznawalno-
ści, Scrum przez wielu jest błędnie identyfi-
kowany jako „metodyka zarządzania projek-
tami” czy wręcz synonim słowa Agile. Cer-
tyfikacji z frameworka Scrum jest więcej niż 
jakichkolwiek innych z obszaru Agile. Bez-
dyskusyjnie największą rozpoznawalnością 
na rynku cieszą się organizacje Scrum.org 
oraz Scrum Alliance. Jedną z głównych przy-
czyn tego stanu jest fakt, że zostały założone 
przez twórców Scruma, a rozłam między nimi 
stał się sprawą szeroko znaną i komentowa-
ną. Dwie najbardziej popularne certyfikacje 
Scrum to Professional Scrum Master poziom 
1 (PSM I, Scrum.org), oraz Certified Scrum-
Master (CSM, Scrum Alliance), między który-
mi istnieje bardzo duża rozbieżność w pozio-
mie trudności. O ile PSM I wymaga zrozumie-
nia logiki oraz bardzo dogłębnego poznania 
Scruma, tak aby rozumieć dlaczego i w jaki 
sposób Scrum działa, to CSM skupia się jedy-
nie na samej teorii i nawet pasywna obecność 
na szkoleniu CSM (która jest niestety wyma-
gana) wystarczy, aby bezstresowo zdać egza-
min przy pierwszym podejściu. Choć meryto-
rycznie obie certyfikacje znacząco się różnią, 
wydaje się, że ich uznanie na polskim rynku 
jest niemal identyczne.

Z mojego doświadczenia oraz indywidual-
nych rozmów z osobami, które zdały egza-
min PSM I, wynika, że znacząca liczba osób 
przygotowuje się do egzaminu samodziel-
nie, do czego również sam gorąco zachęcam. 
Poziom trudności egzaminu można określić 
jako średni lub średnio trudny. Zakres wyma-
ganej wiedzy to bardzo dogłębne zrozumienie 
na poziomie teoretycznym (ale nie wyucze-
nie się) zasad Scruma zawartych w oficjalnym 

The Scrum Guide (www.scrumguides.org). 
Certyfikacja PSM I nie wymaga żadnego do-
świadczenia praktycznego, nie musimy więc 
wysyłać naszego CV czy listy projektów pro-
wadzonych według Scrum. 

Scrum.org ma również coraz mniej wymagają-
cy egzamin dla Właścicieli Produktów (ang. Pro-
duct Owner). Przygotowując się do egzaminu 
PSPO I, oprócz wielokrotnego (10+) wykonania 
darmowego testu Scrum Open, który sprawdzi 
nasze podstawy, wymagane również na egza-
minie PSPO I, warto także perfekcyjnie opano-
wać Burndown Charts, Evidence Based Measu-
res oraz artykuł „The New New Product Owner”.

DSDM Consortium
W Wielkiej Brytanii organizacją popularyzują-
cą już od ponad 20 lat zwinne zarządzanie jest 
DSDM Consortium. Konsorcjum oferuje cer-
tyfikacje z trzech metod: Dynamic Systems 
Development Method (DSDM), Agile Project 
Management (AgilePM) oraz Agile Program-
me Management (AgilePgM). Niektóre certy-
fikacje są oferowane bezpośrednio przez kon-
sorcjum (takie jak DSDM Advanced Practi-
tioner, DSDM Trainer, DSDM Coach, DSDM 
Consultant), a niektóre we współpracy z firmą 
APMG-International (AgilePM, AgilePgM, 
a za kilka miesięcy dostępny będzie AgileBA 
– Agile Business Analysis). Egzaminy ofero-
wane bezpośrednio przez DSDM są stosunko-
wo mało znane, natomiast certyfikacje ofero-
wane przy współpracy z APMG cieszą się sporą 
popularnością. Według danych ze stycznia 
2015 r. liczba osób certyfikowanych z AgilePM 
na świecie przekroczyła 20 000 osób, przy 
czym Polska jest trzecim krajem pod wzglę-
dem liczby zdanych egzaminów. Dzieje się tak 
dlatego, że AgilePM jeszcze do niedawna był 
jedyną „zwinną” (obecnie są dwie) certyfika-
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cją oferowaną przez APMG, w gronie ponad 
50 produktów tej organizacji. Renoma APMG 
powstała w dużej mierze dzięki certyfikacjom 
typu PRINCE2 (ponad 1 mln egzaminów) oraz 
ITIL (blisko 1,5 mln), co, wraz globalną obec-
nością APMG na rynku, znacznie ułatwiło or-
ganizacji promocję metody AgilePM na świe-
cie. Biorąc pod uwagę, że certyfikacja AgilePM 
obecna jest od pięciu lat na przetartym marke-
tingowo rynku, jest to całkiem dobry wynik.

Najbardziej popularnym produktem kon-
sorcjum jest więc metoda AgilePM. Egza-
miny AgilePM podzielone są na dwa pozio-
my: Foundation (zdawalność w Polsce na po-
ziomie ponad 98%) oraz Practitioner (zda-
walność ponad 90%). Są one pod wzglę-
dem formy wręcz identyczne jak egzaminy 
PRINCE2. Oznacza to, że pod względem trud-
ności, podobnie jak w przypadku PRINCE2, 
można je zaklasyfikować jako bardzo łatwe 
(Foundation) oraz średnie (Practitioner). Przy-
kładowy, oficjalny (czyli zgodny z formą i ro-
dzajem pytań) egzamin AgilePM jest dostęp-
ny pod adresem: www.apmg-exams.com

Ucząc się do egzaminu warto pamiętać o zmia-
nach i kolejnych wersjach metody AgilePM. 
W momencie pisania tego artykułu APMG 
wdraża zmiany w systemie certyfikacji i planuje 
oparcie go na najnowszej wersji AgilePM v 2.0 
(obecnie egzaminy oparte są wciąż na starszej 
wersji 1.2). Merytoryczną podstawą dla obu po-
ziomów certyfikacji (Foundation oraz Practitio-

ner) jest podręcznik AgilePM Agile Project Ma-
nagement Handbook V2. Nic więcej nie potrze-
bujemy, aby samodzielnie przygotować się do 
egzaminów. Niestety, do tej pory wciąż nie do-
czekaliśmy się tłumaczenia tego podręcznika 
na język polski, mimo, że egzaminy Foundation 
są już dostępne po polsku (przetłumaczony jest 
jedynie glosariusz).

Wbrew powszechnie panującemu w Polsce 
przekonaniu, podejście do jakiegokolwiek eg-
zaminu APMG bez uczestnictwa w akredyto-
wanym (oficjalnym) szkoleniu jest jak najbar-
dziej możliwe. W takim przypadku należy za-
rejestrować się na egzamin w ramach polskie-
go wydziału British Council.

PMI Agile Certified Practitioner 
(PMI-ACP)

Dla wielu Project Management Institute wciąż 
kojarzy się z tradycyjnym zarządzaniem projekta-
mi, certyfikacją PMP oraz PMBOK Guide, jednak 
PMI również posiada certyfikację z obszaru Agile. 
Celem włączenia certyfikacji PMI Agile Certified 
Practitioner do systemu certyfikacyjnego PMI 
jest między innymi promocja Agile w dziedzinach 
innych niż IT, skąd się wywodzi.

Egzamin PMI-ACP wymaga dogłębnego zrozu-
mienia filozofii Agile. Oczekuje myślenia oraz 
logiki, a nie opanowania formułek i definicji na 
pamięć. Egzamin wyróżnia się również dość 
szerokim zakresem koniecznej do opanowania 

wiedzy. Podchodząc do testu należy poznać 
na poziomie teoretycznym Scrum, Kanban, XP, 
Lean, DSDM, TDD, ATDD oraz inne podejścia 
zwinne.

W mojej opinii najlepszym sposobem, aby samo-
dzielnie przygotować się do egzaminu jest książ-
ka Mike’a Gri�thsa – PMI-ACP Exam Prep (sama 
nazwa czytelne pokazuje przeznaczenie książki). 
Do tego jako uzupełnienie The Scrum Guide oraz 
pozycje nt. Kanban i eXtreme Programming (XP). 
Warto pamiętać, że egzamin nie sprawdza głę-
bokiej wiedzy z konkretnych metod.

Dodatkowo certyfikacja PMI-ACP wymaga do-
świadczenia praktycznego: 1500 godzin do-
świadczenia Agile oraz 2000 godzin doświad-
czenia w zarządzaniu projektami. Pełen zestaw 
wymaganego doświadczenia dostępny jest pod 
adresem: www.pmi.org.

Disciplined Agile Delivery (DAD)
Kolejną wyróżniającą się, ale mniej znaną 
w Polsce, metodą zwinnego zarządzania jest 
Disciplined Agile Delivery (DAD) autorstwa 
Scotta Amblera (IBM). Metoda została opraco-
wana z myślą o większych organizacjach, kor-
poracjach, które doceniają znaczenie standa-
ryzacji oraz architektury korporacyjnej. Widać 
to między innymi poprzez liczbę ról oraz odwo-
łania do programów i portfela inwestycyjne-
go, jak również wielu wzmianek na temat ar-
chitektury rozwiązania. Co za tym idzie jest to 
metoda, która aspiruje do bycia zestawem do-

brych praktyk przy wdrażaniu Agile na pozio-
mie całej organizacji.

Certyfikacja DAD podzielona jest na 4 poziomy: 
White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black 
Belt. Certyfikację możemy rozpocząć od pozio-
mu White lub Yellow. Poziom White otrzyma-
my niemalże automatycznie po uczestnictwie 
w akredytowanym szkoleniu DA101 lub DA104, 
natomiast poziom Yellow wymaga zdania egza-
minu online, do którego możemy przygotować 
się samodzielnie (szkolenie nie jest wymagane). 
W przypadku samodzielnej nauki, najważniejszą 
pozycją książkową jest Disciplined Agile Deliv-
ery: A Practitioner's Guide to Agile Software De-
livery in the Enterprise.

Poziom Yellow wymaga dwóch lat doświad-
czenia w stosowaniu DAD oraz referencji 
z dwóch projektów prowadzonych według 
DAD. Na najwyższy poziom Black wymagane 
jest pięć lat doświadczenia w DAD oraz dwa 
lata coachingu DAD.

Certyfikaty DAD są nowością na rynku, poja-
wiły się na początku 2013 roku i z uwagi na 
okres tylko dwóch lat istnienia oraz ich mniej-
szą popularność, statystyki dotyczące certy-
fikacji DAD nie są dostępne. 

Scaled Agile Framework (SAFe)
Coraz większe uznanie, w szczególności 
w świecie złożonych organizacji, zdobywa fra-
mework SAFe, a wraz z nim bogaty zestaw 
certyfikacji. W programie certyfikacji mamy do 
wyboru SAFe Agilist (SA), SAFe Program Con-
sultant (SPC), SAFe Practitioner (SP), SAFe 
Program Consultant Trainer (SPCT) oraz SAFe 
Product Manager/Product Owner (SPMPO). 
Wszystkie wymienione certyfikacje są w de-
talach opisane pod adresem: www.scaledagi-
leacademy.com

Program certyfikacji SAFe jest bardzo obszer-
ny i obejmuje zespoły projektowe, Scrum Ma-
sterów, Lean, architekturę Agile, przywództwo 
oraz zmiany w organizacji. W mojej opinii jest to 
jeden z bardziej dojrzałych frameworków, który 
wspólnie z DAD oraz LeSS należy do najpełniej-
szych metod wspomagających transformację 
organizacji w stronę zwinności.

W przypadku SAFe samodzielna nauka do eg-
zaminu nie jest wskazana. Został on stworzo-
ny z myślą o dużych organizacjach posiadają-
cych budżet szkoleniowy i w takim przypadku 
nikogo nie powinien dziwić fakt, że uczestnic-
two w szkoleniu jest wymagane, przed podej-
ściem do egzaminu. Stąd też w obecność szko-
leń oraz egzaminów SAFe w Polsce jest bardzo 
niska – pierwsze autoryzowane szkolenie SAFe 
odbyło się dopiero w ostatnim kwartale 2014 
roku.

Agile Consortium
Na koniec warto także wspomnieć o certy-
fikatach oferowanych przez Agile Consor-
tium, którego założycielem jest jeden z twór-
ców manifestu Agile – Arie von Bennekum. 
Celem konsorcjum jest promowanie praktyk 
Agile bez przywiązywania się i promocji tylko 
jednej, wybranej metody Agile. Możemy po-
siadać wiedzę i doświadczenie w jakikolwiek 

metodzie Agile aby móc podejść do egzami-
nów oferowanych przez tą instytucję. Organi-
zacja oferuje program certyfikacyjny o nazwie 
Certify to Inspire (www.certifytoinspire.com), 
w którym dostępne są trzy poziomy egzami-
nów: Foundation, Practitioner oraz Master.

Poziom Foundation opiera się na teorii Agile 
i nie jest specjalnie trudny do zdania. Jest to 
egzamin wprowadzający w formie 60 pytań 
jednokrotnego wyboru spośród 4 odpowiedzi.

Na poziomie Practitioner wymagane jest prze-
słanie konspektu (ang. synopsis) opisującego 
nasze praktyczne doświadczenie stosowania 
Agile z ostatnich 6 miesięcy wraz z aktualnym 
CV. Streszczenie jest analizowanie przez dwóch 
niezależnych audytorów i kiedy zostanie pozy-
tywnie rozpatrzone trafiamy do trzeciego etapu 
– egzamin ustny, gdzie podczas szczegółowego 
wywiadu przeprowadzanego przez dwóch eg-
zaminatorów opisujemy nasze doświadczenia 
oraz projekty Agile i bronimy przyjętych przez 
siebie rozwiązań i podjętych decyzji.

Ostatni, najwyższy poziom Master jest kie-
rowany dla Agile Coachów oraz Agentów 
Zmian, którzy przeprowadzają całą organi-
zację w stronę zwinności, wdrażając prakty-
ki Agile, Lean (wliczając elementy Kanban, 
DevOps). Jest to bardzo rzadka i wymagająca 
certyfikacja liczona obecnie na świecie w za-
ledwie kilku sztukach.

Agile Consortium przygotowało w mojej opinii 
najbardziej złożony i wymagający dla kandyda-
ta proces certyfikacji. Również dlatego, że nie 
jest związany z zasadami konkretnej zwinnej 
metody. Promuje otwartość, integrację stylów 
i praktyk zwinnych, oczekując rozwiązania do-
stosowanego do potrzeb klienta.

Podsumowanie
Nie sposób w tym artykule wymienić i opisać 
galaktykę certyfikacji Agile. Pominąłem wiele  
organizacji certyfikujących, między innymi: 
ScrumStudy, International Scrum Institute, 
International Consortium for Agile (ICAgile), 
Agile Certification Institute. Nie zostały 
także przedstawione certyfikacje z tematów 
powiązanych takich jak: KanBan, Lean IT, 
DevOps oraz Rugged DevOps. Podobnie jak 
w latach 90-tych toczyły się spory o najbar-
dziej wszechstronną notację do modelowania 
systemów IT, tak dziś trwają dyskusje w ob-
szarach wdrażania kultury Agile na przestrze-
ni całej organizacji (tzw. skalowanie Agile).

Osobiście uważam, że bez względu na nasze 
personalne predyspozycje, powinniśmy poznać 
jak najwięcej metod Agile, aby mieć jak naj-
szerszy obraz tego, jak wygląda rynek. Po-
winniśmy zaszczepić w sobie dyscyplinę nie-
ustannej, ciągłej nauki, aby certyfikat był jedy-
nie przystankiem na zawodowej drodze, a nie 
celem samym w sobie. Wybierając certyfika-
cje kierujmy się dojrzałą i przemyślaną decy-
zją. W praktyce bądźmy otwarci i kreatywni, 
łączmy dyscypliny i metody Agile w celu uzy-
skania jak najlepszego efektu.

Warto pamiętać o tym, że żadna certyfikacja 
nie jest świętym Graalem. Nowy tytuł nie zrobi 
z nas lepszych kierowników projektów, Scrum 
Masterów czy Właścicieli Produktów, a jedy-

nie może nam w tym pomóc. Zwinne prakty-
ki powinny naturalnie wejść nam w krew, kiedy 
zaczniemy je stosować w codziennych projek-
tach. Charakteryzujące je logika, zdrowy roz-
sądek oraz naturalność są bardzo widoczne we 
wszystkich ich aspektach.

Patrzmy również z pewną dozą dystansu na 
listy korzyści płynących z certyfikacji, dołączo-
ne do agend szkoleń przygotowujących do 
egzaminów. Zostały one skrzętnie opracowane 
przez działy sprzedaży firm szkoleniowych. 
Takie szkolenia w swoim przeznaczeniu mają 
nas nauczyć jak zdać egzamin, a nie praktyki 
zarządzania. I nic w tym złego, po prostu 
faktem jest, że mają czytelnie określony cel. 

Pamiętajmy, że ocena naszej wartości jako do-
brego kierownika projektów będzie się bardziej 
koncentrowała na naszej pasji, osobowości, 
zaangażowaniu, inteligencji emocjonalnej, kre-
atywności, ciekawości, dociekliwości, doświad-
czeniu i umiejętnościach twardych, a w dalszej 
kolejności na zdobytych certyfikatach.

Natomiast jeśli znajdziemy się w roli zatrud-
niających – zamiast o certyfikaty pytajmy 
o doświadczenie i wnioski, o to, czy dana 
osoba dostrzega słabości i niedoskonałości 
konkretnych metod, gdzie widzi miejsce na 
ich poprawę, w jaki sposób dostosowałaby 
je do warunków konkretnego projektu czy 
firmy? Czy tworzy coś w wybranym temacie 
(blog, artykuły, webinaria, podcasty, filmy), 
czy i w jaki sposób dzieli się swoją wiedzą 
i doświadczeniem?

Agile to dyscyplina i dobre nawyki, nowy tytuł 
nie zmieni tego z dnia na dzień. Parafrazując 
„Misia” – „Dajcie spokój z Tym ministrem, 
Product Owner teraz jestem”.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do 
kontaktu. Kontakt nic nie kosztuje, a pomaga 
w podjęciu decyzji, którą drogę certyfikacji 
wybrać, dla siebie czy swojej firmy.
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Trwającej od niemal dwóch dekad inflacji magi-
strów, w ostatnich latach zaczęła towarzyszyć 
inflacja certyfikacji zawodowych. Na całym 
świecie rosną jak grzyby po deszczu nowe pro-
gramy oraz organizacje certyfikujące. W dużej 
części zjawisko to zawdzięczamy szerokiej do-
stępności technologii internetowych, takich jak 
LMS (Learning Management Systems), dzięki 
którym próg wejścia na rynek usług certyfika-
cyjnych znacząco obniżył się na przestrzeni lat. 
Z drugiej strony szybki rozwój tych usług wy-
wołany został przez wciąż rosnące zapotrzebo-
wanie na certyfikaty ze strony aktywnych za-
wodowo osób, chcących wyróżniać się na rynku 
pracy. Obserwując ten rozkwit na przestrzeni 
ostatnich lat można wyciągnąć wnioski, że nie-
które systemy certyfikacyjne należy postrzegać 
mniej jako rzetelną edukację i potwierdzenie 
kompetencji posiadaczy certyfikatów, a coraz 
bardziej, niestety, jako okazję do łatwego zdo-
bycia dobrze brzmiącego tytułu. W skrajnych 
przypadkach stanowią wręcz absolutną podsta-
wę egzystencji niektórych instytucji certyfikują-
cych czy firm szkoleniowych. Nie ma w tym nic 
złego, można wręcz rzec jakie realia taki rynek. 
Jednak powinniśmy poruszać się w nim świado-
mie, aby dokonywać właściwych wyborów.

W przypadku certyfikacji w obszarze Agile sy-
tuacja wygląda podobnie. Agile to filozofia, styl 
pracy, interpretowany przez szereg różnych or-
ganizacji, metod i frameworków: Scrum, DAD, 
LeSS, SAFe, DSDM, AgilePM, AgilePgM, żeby 
wymienić tylko kilka najbardziej znanych. Do 
tego dochodzą praktyki/techniki zgodne z fi-
lozofią Agile takie jak: KanBan, Lean IT czy 
DevOps. Mnogość i różnorodność certyfikacji 
stale rośnie, a wraz z nią piętrzą się wątpliwo-
ści i powstają dyskusje na temat ich wartości 
merytorycznej oraz biznesowej.

Scrum
Mimo szerokiej promocji i rozpoznawalno-
ści, Scrum przez wielu jest błędnie identyfi-
kowany jako „metodyka zarządzania projek-
tami” czy wręcz synonim słowa Agile. Cer-
tyfikacji z frameworka Scrum jest więcej niż 
jakichkolwiek innych z obszaru Agile. Bez-
dyskusyjnie największą rozpoznawalnością 
na rynku cieszą się organizacje Scrum.org 
oraz Scrum Alliance. Jedną z głównych przy-
czyn tego stanu jest fakt, że zostały założone 
przez twórców Scruma, a rozłam między nimi 
stał się sprawą szeroko znaną i komentowa-
ną. Dwie najbardziej popularne certyfikacje 
Scrum to Professional Scrum Master poziom 
1 (PSM I, Scrum.org), oraz Certified Scrum-
Master (CSM, Scrum Alliance), między który-
mi istnieje bardzo duża rozbieżność w pozio-
mie trudności. O ile PSM I wymaga zrozumie-
nia logiki oraz bardzo dogłębnego poznania 
Scruma, tak aby rozumieć dlaczego i w jaki 
sposób Scrum działa, to CSM skupia się jedy-
nie na samej teorii i nawet pasywna obecność 
na szkoleniu CSM (która jest niestety wyma-
gana) wystarczy, aby bezstresowo zdać egza-
min przy pierwszym podejściu. Choć meryto-
rycznie obie certyfikacje znacząco się różnią, 
wydaje się, że ich uznanie na polskim rynku 
jest niemal identyczne.

Z mojego doświadczenia oraz indywidual-
nych rozmów z osobami, które zdały egza-
min PSM I, wynika, że znacząca liczba osób 
przygotowuje się do egzaminu samodziel-
nie, do czego również sam gorąco zachęcam. 
Poziom trudności egzaminu można określić 
jako średni lub średnio trudny. Zakres wyma-
ganej wiedzy to bardzo dogłębne zrozumienie 
na poziomie teoretycznym (ale nie wyucze-
nie się) zasad Scruma zawartych w oficjalnym 

The Scrum Guide (www.scrumguides.org). 
Certyfikacja PSM I nie wymaga żadnego do-
świadczenia praktycznego, nie musimy więc 
wysyłać naszego CV czy listy projektów pro-
wadzonych według Scrum. 

Scrum.org ma również coraz mniej wymagają-
cy egzamin dla Właścicieli Produktów (ang. Pro-
duct Owner). Przygotowując się do egzaminu 
PSPO I, oprócz wielokrotnego (10+) wykonania 
darmowego testu Scrum Open, który sprawdzi 
nasze podstawy, wymagane również na egza-
minie PSPO I, warto także perfekcyjnie opano-
wać Burndown Charts, Evidence Based Measu-
res oraz artykuł „The New New Product Owner”.

DSDM Consortium
W Wielkiej Brytanii organizacją popularyzują-
cą już od ponad 20 lat zwinne zarządzanie jest 
DSDM Consortium. Konsorcjum oferuje cer-
tyfikacje z trzech metod: Dynamic Systems 
Development Method (DSDM), Agile Project 
Management (AgilePM) oraz Agile Program-
me Management (AgilePgM). Niektóre certy-
fikacje są oferowane bezpośrednio przez kon-
sorcjum (takie jak DSDM Advanced Practi-
tioner, DSDM Trainer, DSDM Coach, DSDM 
Consultant), a niektóre we współpracy z firmą 
APMG-International (AgilePM, AgilePgM, 
a za kilka miesięcy dostępny będzie AgileBA 
– Agile Business Analysis). Egzaminy ofero-
wane bezpośrednio przez DSDM są stosunko-
wo mało znane, natomiast certyfikacje ofero-
wane przy współpracy z APMG cieszą się sporą 
popularnością. Według danych ze stycznia 
2015 r. liczba osób certyfikowanych z AgilePM 
na świecie przekroczyła 20 000 osób, przy 
czym Polska jest trzecim krajem pod wzglę-
dem liczby zdanych egzaminów. Dzieje się tak 
dlatego, że AgilePM jeszcze do niedawna był 
jedyną „zwinną” (obecnie są dwie) certyfika-

cją oferowaną przez APMG, w gronie ponad 
50 produktów tej organizacji. Renoma APMG 
powstała w dużej mierze dzięki certyfikacjom 
typu PRINCE2 (ponad 1 mln egzaminów) oraz 
ITIL (blisko 1,5 mln), co, wraz globalną obec-
nością APMG na rynku, znacznie ułatwiło or-
ganizacji promocję metody AgilePM na świe-
cie. Biorąc pod uwagę, że certyfikacja AgilePM 
obecna jest od pięciu lat na przetartym marke-
tingowo rynku, jest to całkiem dobry wynik.

Najbardziej popularnym produktem kon-
sorcjum jest więc metoda AgilePM. Egza-
miny AgilePM podzielone są na dwa pozio-
my: Foundation (zdawalność w Polsce na po-
ziomie ponad 98%) oraz Practitioner (zda-
walność ponad 90%). Są one pod wzglę-
dem formy wręcz identyczne jak egzaminy 
PRINCE2. Oznacza to, że pod względem trud-
ności, podobnie jak w przypadku PRINCE2, 
można je zaklasyfikować jako bardzo łatwe 
(Foundation) oraz średnie (Practitioner). Przy-
kładowy, oficjalny (czyli zgodny z formą i ro-
dzajem pytań) egzamin AgilePM jest dostęp-
ny pod adresem: www.apmg-exams.com

Ucząc się do egzaminu warto pamiętać o zmia-
nach i kolejnych wersjach metody AgilePM. 
W momencie pisania tego artykułu APMG 
wdraża zmiany w systemie certyfikacji i planuje 
oparcie go na najnowszej wersji AgilePM v 2.0 
(obecnie egzaminy oparte są wciąż na starszej 
wersji 1.2). Merytoryczną podstawą dla obu po-
ziomów certyfikacji (Foundation oraz Practitio-

ner) jest podręcznik AgilePM Agile Project Ma-
nagement Handbook V2. Nic więcej nie potrze-
bujemy, aby samodzielnie przygotować się do 
egzaminów. Niestety, do tej pory wciąż nie do-
czekaliśmy się tłumaczenia tego podręcznika 
na język polski, mimo, że egzaminy Foundation 
są już dostępne po polsku (przetłumaczony jest 
jedynie glosariusz).

Wbrew powszechnie panującemu w Polsce 
przekonaniu, podejście do jakiegokolwiek eg-
zaminu APMG bez uczestnictwa w akredyto-
wanym (oficjalnym) szkoleniu jest jak najbar-
dziej możliwe. W takim przypadku należy za-
rejestrować się na egzamin w ramach polskie-
go wydziału British Council.

PMI Agile Certified Practitioner 
(PMI-ACP)

Dla wielu Project Management Institute wciąż 
kojarzy się z tradycyjnym zarządzaniem projekta-
mi, certyfikacją PMP oraz PMBOK Guide, jednak 
PMI również posiada certyfikację z obszaru Agile. 
Celem włączenia certyfikacji PMI Agile Certified 
Practitioner do systemu certyfikacyjnego PMI 
jest między innymi promocja Agile w dziedzinach 
innych niż IT, skąd się wywodzi.

Egzamin PMI-ACP wymaga dogłębnego zrozu-
mienia filozofii Agile. Oczekuje myślenia oraz 
logiki, a nie opanowania formułek i definicji na 
pamięć. Egzamin wyróżnia się również dość 
szerokim zakresem koniecznej do opanowania 

wiedzy. Podchodząc do testu należy poznać 
na poziomie teoretycznym Scrum, Kanban, XP, 
Lean, DSDM, TDD, ATDD oraz inne podejścia 
zwinne.

W mojej opinii najlepszym sposobem, aby samo-
dzielnie przygotować się do egzaminu jest książ-
ka Mike’a Gri�thsa – PMI-ACP Exam Prep (sama 
nazwa czytelne pokazuje przeznaczenie książki). 
Do tego jako uzupełnienie The Scrum Guide oraz 
pozycje nt. Kanban i eXtreme Programming (XP). 
Warto pamiętać, że egzamin nie sprawdza głę-
bokiej wiedzy z konkretnych metod.

Dodatkowo certyfikacja PMI-ACP wymaga do-
świadczenia praktycznego: 1500 godzin do-
świadczenia Agile oraz 2000 godzin doświad-
czenia w zarządzaniu projektami. Pełen zestaw 
wymaganego doświadczenia dostępny jest pod 
adresem: www.pmi.org.

Disciplined Agile Delivery (DAD)
Kolejną wyróżniającą się, ale mniej znaną 
w Polsce, metodą zwinnego zarządzania jest 
Disciplined Agile Delivery (DAD) autorstwa 
Scotta Amblera (IBM). Metoda została opraco-
wana z myślą o większych organizacjach, kor-
poracjach, które doceniają znaczenie standa-
ryzacji oraz architektury korporacyjnej. Widać 
to między innymi poprzez liczbę ról oraz odwo-
łania do programów i portfela inwestycyjne-
go, jak również wielu wzmianek na temat ar-
chitektury rozwiązania. Co za tym idzie jest to 
metoda, która aspiruje do bycia zestawem do-

brych praktyk przy wdrażaniu Agile na pozio-
mie całej organizacji.

Certyfikacja DAD podzielona jest na 4 poziomy: 
White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black 
Belt. Certyfikację możemy rozpocząć od pozio-
mu White lub Yellow. Poziom White otrzyma-
my niemalże automatycznie po uczestnictwie 
w akredytowanym szkoleniu DA101 lub DA104, 
natomiast poziom Yellow wymaga zdania egza-
minu online, do którego możemy przygotować 
się samodzielnie (szkolenie nie jest wymagane). 
W przypadku samodzielnej nauki, najważniejszą 
pozycją książkową jest Disciplined Agile Deliv-
ery: A Practitioner's Guide to Agile Software De-
livery in the Enterprise.

Poziom Yellow wymaga dwóch lat doświad-
czenia w stosowaniu DAD oraz referencji 
z dwóch projektów prowadzonych według 
DAD. Na najwyższy poziom Black wymagane 
jest pięć lat doświadczenia w DAD oraz dwa 
lata coachingu DAD.

Certyfikaty DAD są nowością na rynku, poja-
wiły się na początku 2013 roku i z uwagi na 
okres tylko dwóch lat istnienia oraz ich mniej-
szą popularność, statystyki dotyczące certy-
fikacji DAD nie są dostępne. 

Scaled Agile Framework (SAFe)
Coraz większe uznanie, w szczególności 
w świecie złożonych organizacji, zdobywa fra-
mework SAFe, a wraz z nim bogaty zestaw 
certyfikacji. W programie certyfikacji mamy do 
wyboru SAFe Agilist (SA), SAFe Program Con-
sultant (SPC), SAFe Practitioner (SP), SAFe 
Program Consultant Trainer (SPCT) oraz SAFe 
Product Manager/Product Owner (SPMPO). 
Wszystkie wymienione certyfikacje są w de-
talach opisane pod adresem: www.scaledagi-
leacademy.com

Program certyfikacji SAFe jest bardzo obszer-
ny i obejmuje zespoły projektowe, Scrum Ma-
sterów, Lean, architekturę Agile, przywództwo 
oraz zmiany w organizacji. W mojej opinii jest to 
jeden z bardziej dojrzałych frameworków, który 
wspólnie z DAD oraz LeSS należy do najpełniej-
szych metod wspomagających transformację 
organizacji w stronę zwinności.

W przypadku SAFe samodzielna nauka do eg-
zaminu nie jest wskazana. Został on stworzo-
ny z myślą o dużych organizacjach posiadają-
cych budżet szkoleniowy i w takim przypadku 
nikogo nie powinien dziwić fakt, że uczestnic-
two w szkoleniu jest wymagane, przed podej-
ściem do egzaminu. Stąd też w obecność szko-
leń oraz egzaminów SAFe w Polsce jest bardzo 
niska – pierwsze autoryzowane szkolenie SAFe 
odbyło się dopiero w ostatnim kwartale 2014 
roku.

Agile Consortium
Na koniec warto także wspomnieć o certy-
fikatach oferowanych przez Agile Consor-
tium, którego założycielem jest jeden z twór-
ców manifestu Agile – Arie von Bennekum. 
Celem konsorcjum jest promowanie praktyk 
Agile bez przywiązywania się i promocji tylko 
jednej, wybranej metody Agile. Możemy po-
siadać wiedzę i doświadczenie w jakikolwiek 

metodzie Agile aby móc podejść do egzami-
nów oferowanych przez tą instytucję. Organi-
zacja oferuje program certyfikacyjny o nazwie 
Certify to Inspire (www.certifytoinspire.com), 
w którym dostępne są trzy poziomy egzami-
nów: Foundation, Practitioner oraz Master.

Poziom Foundation opiera się na teorii Agile 
i nie jest specjalnie trudny do zdania. Jest to 
egzamin wprowadzający w formie 60 pytań 
jednokrotnego wyboru spośród 4 odpowiedzi.

Na poziomie Practitioner wymagane jest prze-
słanie konspektu (ang. synopsis) opisującego 
nasze praktyczne doświadczenie stosowania 
Agile z ostatnich 6 miesięcy wraz z aktualnym 
CV. Streszczenie jest analizowanie przez dwóch 
niezależnych audytorów i kiedy zostanie pozy-
tywnie rozpatrzone trafiamy do trzeciego etapu 
– egzamin ustny, gdzie podczas szczegółowego 
wywiadu przeprowadzanego przez dwóch eg-
zaminatorów opisujemy nasze doświadczenia 
oraz projekty Agile i bronimy przyjętych przez 
siebie rozwiązań i podjętych decyzji.

Ostatni, najwyższy poziom Master jest kie-
rowany dla Agile Coachów oraz Agentów 
Zmian, którzy przeprowadzają całą organi-
zację w stronę zwinności, wdrażając prakty-
ki Agile, Lean (wliczając elementy Kanban, 
DevOps). Jest to bardzo rzadka i wymagająca 
certyfikacja liczona obecnie na świecie w za-
ledwie kilku sztukach.

Agile Consortium przygotowało w mojej opinii 
najbardziej złożony i wymagający dla kandyda-
ta proces certyfikacji. Również dlatego, że nie 
jest związany z zasadami konkretnej zwinnej 
metody. Promuje otwartość, integrację stylów 
i praktyk zwinnych, oczekując rozwiązania do-
stosowanego do potrzeb klienta.

Podsumowanie
Nie sposób w tym artykule wymienić i opisać 
galaktykę certyfikacji Agile. Pominąłem wiele  
organizacji certyfikujących, między innymi: 
ScrumStudy, International Scrum Institute, 
International Consortium for Agile (ICAgile), 
Agile Certification Institute. Nie zostały 
także przedstawione certyfikacje z tematów 
powiązanych takich jak: KanBan, Lean IT, 
DevOps oraz Rugged DevOps. Podobnie jak 
w latach 90-tych toczyły się spory o najbar-
dziej wszechstronną notację do modelowania 
systemów IT, tak dziś trwają dyskusje w ob-
szarach wdrażania kultury Agile na przestrze-
ni całej organizacji (tzw. skalowanie Agile).

Osobiście uważam, że bez względu na nasze 
personalne predyspozycje, powinniśmy poznać 
jak najwięcej metod Agile, aby mieć jak naj-
szerszy obraz tego, jak wygląda rynek. Po-
winniśmy zaszczepić w sobie dyscyplinę nie-
ustannej, ciągłej nauki, aby certyfikat był jedy-
nie przystankiem na zawodowej drodze, a nie 
celem samym w sobie. Wybierając certyfika-
cje kierujmy się dojrzałą i przemyślaną decy-
zją. W praktyce bądźmy otwarci i kreatywni, 
łączmy dyscypliny i metody Agile w celu uzy-
skania jak najlepszego efektu.

Warto pamiętać o tym, że żadna certyfikacja 
nie jest świętym Graalem. Nowy tytuł nie zrobi 
z nas lepszych kierowników projektów, Scrum 
Masterów czy Właścicieli Produktów, a jedy-Tabela nie obejmuje certyfikacji z zakresu KanBan, Lean, Lean IT, DevOps oraz Rugged DevOps które są również postrzegane jako certyfikacje blisko związane ze światem Agile.

* ICAgile - International Consortium for Agile, ACI – Agile Certification Institute, ISI - International Scrum Institute

Scrum.org: PSM I, PSM II, PSPO I, PSPO II, PSD I
Scrum Alliance: CSM, CSPO, CSD, CSP, CST

Ponadto: ICAgile* (blisko 20 certyfikatów), ACI*
(8 certyfikatów), ISI* (6 certyfikatów),
ScrumStudy (7 certyfikatów)

PMI Agile Certified
Professional (PMI-ACP)

SAFe: SA, SPC, SP,
SPCT, SPMPO

LeSS: Certified LeSS
Practitioner,
Certified LeSS
for Executives

DAD: White Belt,
Yellow Belt, Green Belt,
Black Belt

DSDM Consortium:
DSDM Advanced Practitioner,
Trainer, Coach, Consultant
we współpracy z APMG: AgilePM
Foundation i Practitioner, AgilePgM
Foundation, DSDM Foundation

Agile Consortium:
Agile Foundation,
Agile Practitioner,
Agile Master

Scrum.org: PSM I: 35.269, PSM II: 224,
PSPO I: 4.393, PSPO II: 62, PSD I: 2082
Scrum Alliance: CSM: 274.132, CSPO: 52.097,
CSD: 2.480, CSP: 3.230, CSC: 70, CST: 179
ACI: b.d.
ISI: b.d.
SCRUMStudy: b.d.

7.528 b.d. b.d. b.d. AgilePM Foundation i Practitioner
wspólnie: 20.000
AgilePgM Foundation: 25
DSDM Foundation, Advanced Practitioner,
Coach, Trainer, Consultant: b.d.

Agile Foundation: 90+
Agile Practitioner: 20+
Agile Master: 10+

www.scrumguides.org PMI-ACP Exam Prep Oficjalna strona
SAFe

Large-Scale Scrum:
More with LeSS

Disciplined Agile Delivery:
A Practitioner's Guide to
Agile Software Delivery
in the Enterprise

Odpowiednio:
Agile Project Management Handbook V2;
Agile Programme Management Handbook;
The DSDM Agile Project Framework

Brak jednego źródła
wiedzy; certyfikacje
obejmują bardzo szeroki
zbiór metod zwinnych

Scrum.org: dożywotnio
Scrum Alliance: okresowe opłaty
ICAgile: dożywotnio
ACI: co 4 lata
ISI: dożywotnio
SCRUMStudy: Re-certification units co 2/3 lata

TAK
(punkty PDU; 3 letnia
ważność certyfikatu)

TAK
(opłaty roczne)

NIE
(przyznawane
dożywotnio)

TAK
(wybrane certyfikacje
wymagają publikacji,
aktywności
w społeczności)

Foundation - dożywotnio
Pozostałe - recertyfikacja

NIE
(przyznawane
dożywotnio)

Kierując się wartością biznesową oraz
merytoryczną certyfikacji Scrum warto
w pierwszej kolejności wybrać egzaminy
Scrum.org – PSM I, PSPO I

Certyfikacja zakresem
obejmuje projekty
zwinne (nie obejmuje
całej organizacji).
Stanowi rozszerzenie
kompetencji PM’a

Certyfikacja
przeznaczona
wdrażaniu Agile
w całej organizacji:
projekt, program,
portfel.

Certyfikacja
przeznaczona
adaptacji Scruma
na do 8 zespołów.
Istnieje również
odmiana Less Huge.

Certyfikacja zalecana
dla osób pracujących
w dużych organizacjach
wymagających ładu oraz
architektury rozwiązań IT

Certyfikacje DSDM/AgilePM są hybrydą
łączącą Scruma na najniższym poziomie
zarządzania wraz z elementami
klasycznego zarządzania jednak wciąż
będąc w pełni zgodne z Agile.

Certyfikacja zalecana
dla Agile Coachów
pracujących jako
niezależni konsultanci,
eksperci Agile.

www.scrum.org
www.scrumalliance.org
www.icagile.com
www.agilecertifications.org
www.scrum-institute.org
www.scrumstudy.com

www.pmi.org www.scaledagile→
framework.com

www.less.works www.disciplinedagile→
delivery.com

www.dsdm.org
www.apmg-international.com

www.certifytoinspire.com

Scrum.org: brak
Scrum Alliance: uczestnictwo w autoryzowanym
szkoleniu; CSP wymaga posiadania aktywnych
certyfikacji CSM, CSPO lub CSD
ACI: 1/1.5 roku doświadczenia praktycznego
ISI: brak
SCRUMStudy: brak; ESMC wymaga 3 lata
doświadczenia w projektach Scrum/Agile

2000 h w projektach
lub posiadanie
PMP/PgMP; 1500 h
w projektach zwinnych;
21 h szkoleń z metod
zwinnych

Uczestnictwo
w autoryzowanym
szkoleniu

Uczestnictwo
w autoryzowanym
szkoleniu,
po szkoleniu
otrzymujemy
certyfikat,
brak egzaminu

Uczestnictwo
w autoryzowanym
szkoleniu w przypadku
wybranych egzaminów

AgilePM Foundation: brak
AgilePM Practitoner: wymagany zdany
egzamin Foundation
DSDM Trainer i Coach: DSDM Advanced
Practitioner

Uczestnictwo w autoryzowanym
szkoleniu nie jest wymagane

Konspekty opisujące
przeprowadzone
projekty (Practitioner
oraz Master)
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nie może nam w tym pomóc. Zwinne prakty-
ki powinny naturalnie wejść nam w krew, kiedy 
zaczniemy je stosować w codziennych projek-
tach. Charakteryzujące je logika, zdrowy roz-
sądek oraz naturalność są bardzo widoczne we 
wszystkich ich aspektach.

Patrzmy również z pewną dozą dystansu na 
listy korzyści płynących z certyfikacji, dołączo-
ne do agend szkoleń przygotowujących do 
egzaminów. Zostały one skrzętnie opracowane 
przez działy sprzedaży firm szkoleniowych. 
Takie szkolenia w swoim przeznaczeniu mają 
nas nauczyć jak zdać egzamin, a nie praktyki 
zarządzania. I nic w tym złego, po prostu 
faktem jest, że mają czytelnie określony cel. 

Pamiętajmy, że ocena naszej wartości jako do-
brego kierownika projektów będzie się bardziej 
koncentrowała na naszej pasji, osobowości, 
zaangażowaniu, inteligencji emocjonalnej, kre-
atywności, ciekawości, dociekliwości, doświad-
czeniu i umiejętnościach twardych, a w dalszej 
kolejności na zdobytych certyfikatach.

Natomiast jeśli znajdziemy się w roli zatrud-
niających – zamiast o certyfikaty pytajmy 
o doświadczenie i wnioski, o to, czy dana 
osoba dostrzega słabości i niedoskonałości 
konkretnych metod, gdzie widzi miejsce na 
ich poprawę, w jaki sposób dostosowałaby 
je do warunków konkretnego projektu czy 
firmy? Czy tworzy coś w wybranym temacie 
(blog, artykuły, webinaria, podcasty, filmy), 
czy i w jaki sposób dzieli się swoją wiedzą 
i doświadczeniem?

Agile to dyscyplina i dobre nawyki, nowy tytuł 
nie zmieni tego z dnia na dzień. Parafrazując 
„Misia” – „Dajcie spokój z Tym ministrem, 
Product Owner teraz jestem”.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do 
kontaktu. Kontakt nic nie kosztuje, a pomaga 
w podjęciu decyzji, którą drogę certyfikacji 
wybrać, dla siebie czy swojej firmy.



15STREFA PMI, NR 9, CZERWIEC 2015, WWW.STREFAPMI.PL

Trwającej od niemal dwóch dekad inflacji magi-
strów, w ostatnich latach zaczęła towarzyszyć 
inflacja certyfikacji zawodowych. Na całym 
świecie rosną jak grzyby po deszczu nowe pro-
gramy oraz organizacje certyfikujące. W dużej 
części zjawisko to zawdzięczamy szerokiej do-
stępności technologii internetowych, takich jak 
LMS (Learning Management Systems), dzięki 
którym próg wejścia na rynek usług certyfika-
cyjnych znacząco obniżył się na przestrzeni lat. 
Z drugiej strony szybki rozwój tych usług wy-
wołany został przez wciąż rosnące zapotrzebo-
wanie na certyfikaty ze strony aktywnych za-
wodowo osób, chcących wyróżniać się na rynku 
pracy. Obserwując ten rozkwit na przestrzeni 
ostatnich lat można wyciągnąć wnioski, że nie-
które systemy certyfikacyjne należy postrzegać 
mniej jako rzetelną edukację i potwierdzenie 
kompetencji posiadaczy certyfikatów, a coraz 
bardziej, niestety, jako okazję do łatwego zdo-
bycia dobrze brzmiącego tytułu. W skrajnych 
przypadkach stanowią wręcz absolutną podsta-
wę egzystencji niektórych instytucji certyfikują-
cych czy firm szkoleniowych. Nie ma w tym nic 
złego, można wręcz rzec jakie realia taki rynek. 
Jednak powinniśmy poruszać się w nim świado-
mie, aby dokonywać właściwych wyborów.

W przypadku certyfikacji w obszarze Agile sy-
tuacja wygląda podobnie. Agile to filozofia, styl 
pracy, interpretowany przez szereg różnych or-
ganizacji, metod i frameworków: Scrum, DAD, 
LeSS, SAFe, DSDM, AgilePM, AgilePgM, żeby 
wymienić tylko kilka najbardziej znanych. Do 
tego dochodzą praktyki/techniki zgodne z fi-
lozofią Agile takie jak: KanBan, Lean IT czy 
DevOps. Mnogość i różnorodność certyfikacji 
stale rośnie, a wraz z nią piętrzą się wątpliwo-
ści i powstają dyskusje na temat ich wartości 
merytorycznej oraz biznesowej.

Scrum
Mimo szerokiej promocji i rozpoznawalno-
ści, Scrum przez wielu jest błędnie identyfi-
kowany jako „metodyka zarządzania projek-
tami” czy wręcz synonim słowa Agile. Cer-
tyfikacji z frameworka Scrum jest więcej niż 
jakichkolwiek innych z obszaru Agile. Bez-
dyskusyjnie największą rozpoznawalnością 
na rynku cieszą się organizacje Scrum.org 
oraz Scrum Alliance. Jedną z głównych przy-
czyn tego stanu jest fakt, że zostały założone 
przez twórców Scruma, a rozłam między nimi 
stał się sprawą szeroko znaną i komentowa-
ną. Dwie najbardziej popularne certyfikacje 
Scrum to Professional Scrum Master poziom 
1 (PSM I, Scrum.org), oraz Certified Scrum-
Master (CSM, Scrum Alliance), między który-
mi istnieje bardzo duża rozbieżność w pozio-
mie trudności. O ile PSM I wymaga zrozumie-
nia logiki oraz bardzo dogłębnego poznania 
Scruma, tak aby rozumieć dlaczego i w jaki 
sposób Scrum działa, to CSM skupia się jedy-
nie na samej teorii i nawet pasywna obecność 
na szkoleniu CSM (która jest niestety wyma-
gana) wystarczy, aby bezstresowo zdać egza-
min przy pierwszym podejściu. Choć meryto-
rycznie obie certyfikacje znacząco się różnią, 
wydaje się, że ich uznanie na polskim rynku 
jest niemal identyczne.

Z mojego doświadczenia oraz indywidual-
nych rozmów z osobami, które zdały egza-
min PSM I, wynika, że znacząca liczba osób 
przygotowuje się do egzaminu samodziel-
nie, do czego również sam gorąco zachęcam. 
Poziom trudności egzaminu można określić 
jako średni lub średnio trudny. Zakres wyma-
ganej wiedzy to bardzo dogłębne zrozumienie 
na poziomie teoretycznym (ale nie wyucze-
nie się) zasad Scruma zawartych w oficjalnym 

The Scrum Guide (www.scrumguides.org). 
Certyfikacja PSM I nie wymaga żadnego do-
świadczenia praktycznego, nie musimy więc 
wysyłać naszego CV czy listy projektów pro-
wadzonych według Scrum. 

Scrum.org ma również coraz mniej wymagają-
cy egzamin dla Właścicieli Produktów (ang. Pro-
duct Owner). Przygotowując się do egzaminu 
PSPO I, oprócz wielokrotnego (10+) wykonania 
darmowego testu Scrum Open, który sprawdzi 
nasze podstawy, wymagane również na egza-
minie PSPO I, warto także perfekcyjnie opano-
wać Burndown Charts, Evidence Based Measu-
res oraz artykuł „The New New Product Owner”.

DSDM Consortium
W Wielkiej Brytanii organizacją popularyzują-
cą już od ponad 20 lat zwinne zarządzanie jest 
DSDM Consortium. Konsorcjum oferuje cer-
tyfikacje z trzech metod: Dynamic Systems 
Development Method (DSDM), Agile Project 
Management (AgilePM) oraz Agile Program-
me Management (AgilePgM). Niektóre certy-
fikacje są oferowane bezpośrednio przez kon-
sorcjum (takie jak DSDM Advanced Practi-
tioner, DSDM Trainer, DSDM Coach, DSDM 
Consultant), a niektóre we współpracy z firmą 
APMG-International (AgilePM, AgilePgM, 
a za kilka miesięcy dostępny będzie AgileBA 
– Agile Business Analysis). Egzaminy ofero-
wane bezpośrednio przez DSDM są stosunko-
wo mało znane, natomiast certyfikacje ofero-
wane przy współpracy z APMG cieszą się sporą 
popularnością. Według danych ze stycznia 
2015 r. liczba osób certyfikowanych z AgilePM 
na świecie przekroczyła 20 000 osób, przy 
czym Polska jest trzecim krajem pod wzglę-
dem liczby zdanych egzaminów. Dzieje się tak 
dlatego, że AgilePM jeszcze do niedawna był 
jedyną „zwinną” (obecnie są dwie) certyfika-

cją oferowaną przez APMG, w gronie ponad 
50 produktów tej organizacji. Renoma APMG 
powstała w dużej mierze dzięki certyfikacjom 
typu PRINCE2 (ponad 1 mln egzaminów) oraz 
ITIL (blisko 1,5 mln), co, wraz globalną obec-
nością APMG na rynku, znacznie ułatwiło or-
ganizacji promocję metody AgilePM na świe-
cie. Biorąc pod uwagę, że certyfikacja AgilePM 
obecna jest od pięciu lat na przetartym marke-
tingowo rynku, jest to całkiem dobry wynik.

Najbardziej popularnym produktem kon-
sorcjum jest więc metoda AgilePM. Egza-
miny AgilePM podzielone są na dwa pozio-
my: Foundation (zdawalność w Polsce na po-
ziomie ponad 98%) oraz Practitioner (zda-
walność ponad 90%). Są one pod wzglę-
dem formy wręcz identyczne jak egzaminy 
PRINCE2. Oznacza to, że pod względem trud-
ności, podobnie jak w przypadku PRINCE2, 
można je zaklasyfikować jako bardzo łatwe 
(Foundation) oraz średnie (Practitioner). Przy-
kładowy, oficjalny (czyli zgodny z formą i ro-
dzajem pytań) egzamin AgilePM jest dostęp-
ny pod adresem: www.apmg-exams.com

Ucząc się do egzaminu warto pamiętać o zmia-
nach i kolejnych wersjach metody AgilePM. 
W momencie pisania tego artykułu APMG 
wdraża zmiany w systemie certyfikacji i planuje 
oparcie go na najnowszej wersji AgilePM v 2.0 
(obecnie egzaminy oparte są wciąż na starszej 
wersji 1.2). Merytoryczną podstawą dla obu po-
ziomów certyfikacji (Foundation oraz Practitio-

ner) jest podręcznik AgilePM Agile Project Ma-
nagement Handbook V2. Nic więcej nie potrze-
bujemy, aby samodzielnie przygotować się do 
egzaminów. Niestety, do tej pory wciąż nie do-
czekaliśmy się tłumaczenia tego podręcznika 
na język polski, mimo, że egzaminy Foundation 
są już dostępne po polsku (przetłumaczony jest 
jedynie glosariusz).

Wbrew powszechnie panującemu w Polsce 
przekonaniu, podejście do jakiegokolwiek eg-
zaminu APMG bez uczestnictwa w akredyto-
wanym (oficjalnym) szkoleniu jest jak najbar-
dziej możliwe. W takim przypadku należy za-
rejestrować się na egzamin w ramach polskie-
go wydziału British Council.

PMI Agile Certified Practitioner 
(PMI-ACP)

Dla wielu Project Management Institute wciąż 
kojarzy się z tradycyjnym zarządzaniem projekta-
mi, certyfikacją PMP oraz PMBOK Guide, jednak 
PMI również posiada certyfikację z obszaru Agile. 
Celem włączenia certyfikacji PMI Agile Certified 
Practitioner do systemu certyfikacyjnego PMI 
jest między innymi promocja Agile w dziedzinach 
innych niż IT, skąd się wywodzi.

Egzamin PMI-ACP wymaga dogłębnego zrozu-
mienia filozofii Agile. Oczekuje myślenia oraz 
logiki, a nie opanowania formułek i definicji na 
pamięć. Egzamin wyróżnia się również dość 
szerokim zakresem koniecznej do opanowania 

wiedzy. Podchodząc do testu należy poznać 
na poziomie teoretycznym Scrum, Kanban, XP, 
Lean, DSDM, TDD, ATDD oraz inne podejścia 
zwinne.

W mojej opinii najlepszym sposobem, aby samo-
dzielnie przygotować się do egzaminu jest książ-
ka Mike’a Gri�thsa – PMI-ACP Exam Prep (sama 
nazwa czytelne pokazuje przeznaczenie książki). 
Do tego jako uzupełnienie The Scrum Guide oraz 
pozycje nt. Kanban i eXtreme Programming (XP). 
Warto pamiętać, że egzamin nie sprawdza głę-
bokiej wiedzy z konkretnych metod.

Dodatkowo certyfikacja PMI-ACP wymaga do-
świadczenia praktycznego: 1500 godzin do-
świadczenia Agile oraz 2000 godzin doświad-
czenia w zarządzaniu projektami. Pełen zestaw 
wymaganego doświadczenia dostępny jest pod 
adresem: www.pmi.org.

Disciplined Agile Delivery (DAD)
Kolejną wyróżniającą się, ale mniej znaną 
w Polsce, metodą zwinnego zarządzania jest 
Disciplined Agile Delivery (DAD) autorstwa 
Scotta Amblera (IBM). Metoda została opraco-
wana z myślą o większych organizacjach, kor-
poracjach, które doceniają znaczenie standa-
ryzacji oraz architektury korporacyjnej. Widać 
to między innymi poprzez liczbę ról oraz odwo-
łania do programów i portfela inwestycyjne-
go, jak również wielu wzmianek na temat ar-
chitektury rozwiązania. Co za tym idzie jest to 
metoda, która aspiruje do bycia zestawem do-

brych praktyk przy wdrażaniu Agile na pozio-
mie całej organizacji.

Certyfikacja DAD podzielona jest na 4 poziomy: 
White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black 
Belt. Certyfikację możemy rozpocząć od pozio-
mu White lub Yellow. Poziom White otrzyma-
my niemalże automatycznie po uczestnictwie 
w akredytowanym szkoleniu DA101 lub DA104, 
natomiast poziom Yellow wymaga zdania egza-
minu online, do którego możemy przygotować 
się samodzielnie (szkolenie nie jest wymagane). 
W przypadku samodzielnej nauki, najważniejszą 
pozycją książkową jest Disciplined Agile Deliv-
ery: A Practitioner's Guide to Agile Software De-
livery in the Enterprise.

Poziom Yellow wymaga dwóch lat doświad-
czenia w stosowaniu DAD oraz referencji 
z dwóch projektów prowadzonych według 
DAD. Na najwyższy poziom Black wymagane 
jest pięć lat doświadczenia w DAD oraz dwa 
lata coachingu DAD.

Certyfikaty DAD są nowością na rynku, poja-
wiły się na początku 2013 roku i z uwagi na 
okres tylko dwóch lat istnienia oraz ich mniej-
szą popularność, statystyki dotyczące certy-
fikacji DAD nie są dostępne. 

Scaled Agile Framework (SAFe)
Coraz większe uznanie, w szczególności 
w świecie złożonych organizacji, zdobywa fra-
mework SAFe, a wraz z nim bogaty zestaw 
certyfikacji. W programie certyfikacji mamy do 
wyboru SAFe Agilist (SA), SAFe Program Con-
sultant (SPC), SAFe Practitioner (SP), SAFe 
Program Consultant Trainer (SPCT) oraz SAFe 
Product Manager/Product Owner (SPMPO). 
Wszystkie wymienione certyfikacje są w de-
talach opisane pod adresem: www.scaledagi-
leacademy.com

Program certyfikacji SAFe jest bardzo obszer-
ny i obejmuje zespoły projektowe, Scrum Ma-
sterów, Lean, architekturę Agile, przywództwo 
oraz zmiany w organizacji. W mojej opinii jest to 
jeden z bardziej dojrzałych frameworków, który 
wspólnie z DAD oraz LeSS należy do najpełniej-
szych metod wspomagających transformację 
organizacji w stronę zwinności.

W przypadku SAFe samodzielna nauka do eg-
zaminu nie jest wskazana. Został on stworzo-
ny z myślą o dużych organizacjach posiadają-
cych budżet szkoleniowy i w takim przypadku 
nikogo nie powinien dziwić fakt, że uczestnic-
two w szkoleniu jest wymagane, przed podej-
ściem do egzaminu. Stąd też w obecność szko-
leń oraz egzaminów SAFe w Polsce jest bardzo 
niska – pierwsze autoryzowane szkolenie SAFe 
odbyło się dopiero w ostatnim kwartale 2014 
roku.

Agile Consortium
Na koniec warto także wspomnieć o certy-
fikatach oferowanych przez Agile Consor-
tium, którego założycielem jest jeden z twór-
ców manifestu Agile – Arie von Bennekum. 
Celem konsorcjum jest promowanie praktyk 
Agile bez przywiązywania się i promocji tylko 
jednej, wybranej metody Agile. Możemy po-
siadać wiedzę i doświadczenie w jakikolwiek 

metodzie Agile aby móc podejść do egzami-
nów oferowanych przez tą instytucję. Organi-
zacja oferuje program certyfikacyjny o nazwie 
Certify to Inspire (www.certifytoinspire.com), 
w którym dostępne są trzy poziomy egzami-
nów: Foundation, Practitioner oraz Master.

Poziom Foundation opiera się na teorii Agile 
i nie jest specjalnie trudny do zdania. Jest to 
egzamin wprowadzający w formie 60 pytań 
jednokrotnego wyboru spośród 4 odpowiedzi.

Na poziomie Practitioner wymagane jest prze-
słanie konspektu (ang. synopsis) opisującego 
nasze praktyczne doświadczenie stosowania 
Agile z ostatnich 6 miesięcy wraz z aktualnym 
CV. Streszczenie jest analizowanie przez dwóch 
niezależnych audytorów i kiedy zostanie pozy-
tywnie rozpatrzone trafiamy do trzeciego etapu 
– egzamin ustny, gdzie podczas szczegółowego 
wywiadu przeprowadzanego przez dwóch eg-
zaminatorów opisujemy nasze doświadczenia 
oraz projekty Agile i bronimy przyjętych przez 
siebie rozwiązań i podjętych decyzji.

Ostatni, najwyższy poziom Master jest kie-
rowany dla Agile Coachów oraz Agentów 
Zmian, którzy przeprowadzają całą organi-
zację w stronę zwinności, wdrażając prakty-
ki Agile, Lean (wliczając elementy Kanban, 
DevOps). Jest to bardzo rzadka i wymagająca 
certyfikacja liczona obecnie na świecie w za-
ledwie kilku sztukach.

Agile Consortium przygotowało w mojej opinii 
najbardziej złożony i wymagający dla kandyda-
ta proces certyfikacji. Również dlatego, że nie 
jest związany z zasadami konkretnej zwinnej 
metody. Promuje otwartość, integrację stylów 
i praktyk zwinnych, oczekując rozwiązania do-
stosowanego do potrzeb klienta.

Podsumowanie
Nie sposób w tym artykule wymienić i opisać 
galaktykę certyfikacji Agile. Pominąłem wiele  
organizacji certyfikujących, między innymi: 
ScrumStudy, International Scrum Institute, 
International Consortium for Agile (ICAgile), 
Agile Certification Institute. Nie zostały 
także przedstawione certyfikacje z tematów 
powiązanych takich jak: KanBan, Lean IT, 
DevOps oraz Rugged DevOps. Podobnie jak 
w latach 90-tych toczyły się spory o najbar-
dziej wszechstronną notację do modelowania 
systemów IT, tak dziś trwają dyskusje w ob-
szarach wdrażania kultury Agile na przestrze-
ni całej organizacji (tzw. skalowanie Agile).

Osobiście uważam, że bez względu na nasze 
personalne predyspozycje, powinniśmy poznać 
jak najwięcej metod Agile, aby mieć jak naj-
szerszy obraz tego, jak wygląda rynek. Po-
winniśmy zaszczepić w sobie dyscyplinę nie-
ustannej, ciągłej nauki, aby certyfikat był jedy-
nie przystankiem na zawodowej drodze, a nie 
celem samym w sobie. Wybierając certyfika-
cje kierujmy się dojrzałą i przemyślaną decy-
zją. W praktyce bądźmy otwarci i kreatywni, 
łączmy dyscypliny i metody Agile w celu uzy-
skania jak najlepszego efektu.

Warto pamiętać o tym, że żadna certyfikacja 
nie jest świętym Graalem. Nowy tytuł nie zrobi 
z nas lepszych kierowników projektów, Scrum 
Masterów czy Właścicieli Produktów, a jedy-

Mirosław
Dąbrowski

Praktyk, trener, architekt, doradca w zakre-
sie projektowania rozwiązań IT (specjalizacja 
JEE) oraz zarządzania projektami i programa-
mi. Anglojęzyczny międzynarodowy trener 
i wykładowca z 10 letnią praktyką, przeszko-
lonymi 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. Ofi-
cjalny ambasador holenderskiej fundacji ASL 
BiSL Foundation. Oficjalny ambasador meto-
dyki OBASHI. Autor szeregu artykułów nt. 
zarządzania projektami. Twórca 50+ interak-
tywnych map myśli nt. zarządzania o popu-
larności przekraczającej ponad 1 mln odwie-
dzin: www.miroslawdabrowski.com

nie może nam w tym pomóc. Zwinne prakty-
ki powinny naturalnie wejść nam w krew, kiedy 
zaczniemy je stosować w codziennych projek-
tach. Charakteryzujące je logika, zdrowy roz-
sądek oraz naturalność są bardzo widoczne we 
wszystkich ich aspektach.

Patrzmy również z pewną dozą dystansu na 
listy korzyści płynących z certyfikacji, dołączo-
ne do agend szkoleń przygotowujących do 
egzaminów. Zostały one skrzętnie opracowane 
przez działy sprzedaży firm szkoleniowych. 
Takie szkolenia w swoim przeznaczeniu mają 
nas nauczyć jak zdać egzamin, a nie praktyki 
zarządzania. I nic w tym złego, po prostu 
faktem jest, że mają czytelnie określony cel. 

Pamiętajmy, że ocena naszej wartości jako do-
brego kierownika projektów będzie się bardziej 
koncentrowała na naszej pasji, osobowości, 
zaangażowaniu, inteligencji emocjonalnej, kre-
atywności, ciekawości, dociekliwości, doświad-
czeniu i umiejętnościach twardych, a w dalszej 
kolejności na zdobytych certyfikatach.

Natomiast jeśli znajdziemy się w roli zatrud-
niających – zamiast o certyfikaty pytajmy 
o doświadczenie i wnioski, o to, czy dana 
osoba dostrzega słabości i niedoskonałości 
konkretnych metod, gdzie widzi miejsce na 
ich poprawę, w jaki sposób dostosowałaby 
je do warunków konkretnego projektu czy 
firmy? Czy tworzy coś w wybranym temacie 
(blog, artykuły, webinaria, podcasty, filmy), 
czy i w jaki sposób dzieli się swoją wiedzą 
i doświadczeniem?

Agile to dyscyplina i dobre nawyki, nowy tytuł 
nie zmieni tego z dnia na dzień. Parafrazując 
„Misia” – „Dajcie spokój z Tym ministrem, 
Product Owner teraz jestem”.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do 
kontaktu. Kontakt nic nie kosztuje, a pomaga 
w podjęciu decyzji, którą drogę certyfikacji 
wybrać, dla siebie czy swojej firmy.
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Wolters Kluwer SA jest największym wydawcą 
publikacji prawniczych i biznesowych na rynku 
polskim. Od lat dostarcza wiedzę, nowoczesne 
rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonali-
stów z branż: prawniczej, podatkowej, biznesu, 
ochrony zdrowia, edukacji, administracji pań-
stwowej i  samorządowej. W Wolters Kluwer re-
alizujemy projekty z różnych obszarów: rozwo-
ju produktów online i software’owych, aplika-
cji mobilnych, optymalizacji procesów. Najczę-
ściej zespoły projektowe składają się pracowni-
ków z biznesu oraz zespołów developerskich.

W 2008 r. Zarząd Wolters Kluwer SA podjął de-
cyzję o powołaniu Biura Projektów i Rozwoju 
(zwane dalej: PMO) oraz wdrożeniu zasad za-
rządzana projektami. PMO w strukturze orga-
nizacyjnej miało podlegać Prezesowi Zarządu 
Spółki. Wdrożenie zasad zarządzania projekta-
mi zbiegło się z wprowadzeniem w organizacji 
struktury macierzowej. Jednym z elementów 
tego typu organizacji jest praca w interdyscy-
plinarnych zespołach nad realizacją projektów. 

Główne zadania, które zostały postawione 
przed Biurem Projektów i Rozwoju to:

zebranie wszystkich realizowanych ini-
cjatyw w organizacji, utworzenie portfela 
projektów, który pozwoli na większą kon-
trolę na realizacją zadań;
lepsza alokacja zasobów (przede wszyst-
kim IT), od tej pory mieliśmy realizować pro-
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jekty, które są zgodne ze strategią organiza-
cji, przyczyniają się do zwiększenia zysków 
firmy, optymalizują procesy i prowadzą do 
wdrożenia oszczędności;
ujednolicenie działań operacyjnych; 
w dużych organizacjach różne departa-
menty organizują podobne lub zbliżone za-
kresowo projekty, jeden portfel projektów 
obejmujący wszystkie inicjatywy pozwa-
la unikać takich sytuacji, lepiej zarządzać 
priorytetami;
wykorzystanie wartościowych infor-
macji, najlepszych praktyk, wniosków 
z doświadczeń, unikanie powielania tych 
samych błędów, wyważania otwartych 
drzwi.

Zespół, który miał się zająć wdrożeniem zasad 
zarządzania projektami został utworzony 
z pracowników firmy. Zarząd uznał, że w ten 
sposób proces wdrożenia zmiany zostanie 
przeprowadzony szybciej. Łatwiej będzie 
pokonać opór wewnątrz organizacji, który 
zwykle pojawia się podczas wprowadzania 
takich zmian, jeśli zaangażujemy pracowni-
ków z firmy, znających specyfikę realizowa-
nych projektów.

Wiele firm tworząc biura zarządzania projek-
tami, szuka specjalistów na rynku, wierząc, 
że przyniosą do organizacji procesy i narzę-

dzia, które uda się wdrożyć. W naszym przy-
padku wdrożenie zasad zarządzania projekta-
mi przez zewnętrzny zespół znacznie wydłu-
żyłoby proces z uwagi na specyfikę inicjatyw 
realizowanych w firmie. Dodatkowo chcie-
liśmy stworzyć metodykę, która pasuje do 
naszej organizacji. Przyjęte zostało optymal-
ne rozwiązanie. Zespół PMO otrzymał silne 
wsparcie od Zarządu firmy oraz działu HR.

Z kolei do pomocy w przygotowaniu metody-
ki zarządzania projektami została zatrudnio-
na zewnętrzna firma szkoleniowa. Trenerzy 
we współpracy z Zarządem spółki oraz Biurem 
Projektów i Rozwoju przygotowali szablony 
dokumentów projektowych oraz przewodnik 
zarządzania projektami. Przygotowane zo-
stały także szkolenia dla sponsorów i kierow-
ników projektów. Celem szkoleń było prze-
szkolenie jak największej liczby pracowników, 
którzy w przyszłości mieli pracować nad reali-
zacją projektów. Podczas szkoleń zostały za-
prezentowane zasady zarządzania projektami, 
które miały obowiązywać w firmie, ćwiczyli-
śmy także w jaki sposób przygotować doku-
mentację projektową.

Metodyka zarządzania projektami obowią-
zująca w Wolters Kluwer ma swoje korzenie 
w PRINCE2, jednak zarówno procesy jak i do-
kumentacja projektowa zostały uproszczone 
i dopasowane do charakteru firmy. Obowią-
zują szablony dokumentów:

Project Outline Document (POD) – inicjuje 
projekt,
Project Brief – kończy etap Analizy biznesowej,
Project Initiation Document (PID) – jest do-
kumentem, który powstaje na etapie plano-

wania realizacji, jego akceptacja uruchamia 
projekt,
Miesięczny raport postępu prac – służy do 
raportowania postępu prac w projekcie na 
etapie Realizacji,
Dokument zgłoszenia zmiany,
Raport podsumowania dla projektu.

Dokumenty na przestrzeni lat zostały zmody-
fikowane na podstawie naszych najlepszych 
praktyk. Project Brief i PID zastąpiły dokument 
Uzasadnienie biznesowe dla projektu.

Proces zarządzania projektami
W Wolters Kluwer każdy pracownik może 
zgłosić pomysł na projekt w formie dokumen-
tu Project Outline Document, jeśli tylko pomysł 
uzyskał akceptację menadżera działu. Po ak-
ceptacji POD, projekt przechodzi do kolejnego 
etapu – Analizy biznesowej, celem której jest 
opracowanie koncepcji uzasadnienia bizneso-
wego dla projektu – etap kończy przygotowa-
nie dokumentu Project Brief. Na etapie Plano-
wania realizacji należy opracować koncepcję 
realizacji projektu, przygotować harmonogram 
projektu oraz analizę kosztów i przychodów. 
Akceptacja PID przenosi projekt do etapu Re-
alizacji. Na tym etapie kierownik projektu pla-
nuje realizację prac wpisując zadania do planu 
zasobów IT oraz raportuje postęp prac w pro-
jekcie do Biura Projektów i Rozwoju. Podczas 
etapu zamykania należy zakończyć i zweryfi-
kować wszystkie prace projektowe oraz zebrać 
najlepsze praktyki z realizacji projektu. Dla pro-
jektów, które nie dotyczą wytworzenia nowych 
produktów została wprowadzona tak zwana 
„skrócona ścieżka”: po akceptacji pomysłu na 
projekt kierownik przygotowuje dokument ini-
cjujący projekt – PID.

Repozytorium projektów
Jednym z ważnych etapów wdrożenia zarzą-
dzania projektami było zaprojektowanie i im-
plementacja  online’owego repozytorium do-
kumentów projektowych – Portfela Projek-
tów. Aplikacja umożliwia przechowywanie 
dokumentów projektowych, zgodnie ze zde-
finiowaną przez PMO strukturą folderów oraz 
konsultacje i akceptację online dokumentów 
projektowych przez członków Komitetu Pro-
jektowego. Jest to baza wiedzy projektowej, 
do której sięgają kierownicy projektów, pra-
cownicy Biura Projektów i Rozwoju. Aplika-
cja umożliwia sortowanie i przeszukiwanie 
listy projektów według metadanych takich 
jak: nazwa projektu, kierownik, sponsor, etap 
projektu. Poziom dostępów do dokumentacji 
projektowej został ustalony zgodnie z macie-
rzą odpowiedzialności RACI (Responsible, Ac-
countable, Consulted, Informed).

Analiza inicjatyw w organizacji
Etap analizy inicjatyw trwał kilka miesięcy 
i wymagał bardzo dobrej znajomości organiza-
cji oraz rozwiniętych umiejętności komunika-

cyjnych, tak by nie zniechęcić osób zaangażo-
wanych oraz przedstawić zarządzanie projek-
tami jako narzędzie wspierające pracę, a nie 
kolejne utrudnienie. We współpracy z me-
nadżerami działów zostały przeanalizowane 
wszystkie inicjatywy, zgodnie z przyjętymi za-
sadami czym jest projekt w WK.

Jako projekt w WK Polska kwalifikują się dzia-
łania, które:

mogą wpłynąć na zmianę cen produktów,
są innowacyjne,
mają pracochłonność ponad 20 osobodni,
muszą uzyskać akceptację Dyrektora jed-
nostki organizacyjnej.

Kierownicy projektów zostali poproszeni o do-
starczenie materiałów dotyczących realizo-
wanych projektów takich jak: zakres, budżet, 
status projektu. Dla projektów na etapie Re-
alizacji postanowiliśmy monitorować jedynie 
ich status. Wszystkie nowe zgłoszenia należa-
ło zgłosić w formie inicjatywy projektowej, do-
kumentu Project Outline Document (POD). Do 
każdej inicjatywy podeszliśmy indywidualnie.

Komitet Projektowy
Wraz z wprowadzeniem zarządzania projek-
tami, powołany został Komitet Projektowy 
w składzie: Prezes Zarządu, Dyrektorzy Mega 
Segmentów, Dyrektor Finansowy, Dyrektor 
działu IT, Dyrektor Sprzedaży oraz Dyrektor 
Biura Projektów i Rozwoju. Do zadań Komite-
tu Projektowego należy: 

przyjmowanie i opiniowanie kluczowych 
dokumentów projektowych (Project Out-
line Document, Project Brief, Project Initia-
tion Document, Raport podsumowania pro-
jektu),
priorytetyzacja projektów w portfelu,
uruchamianie, wstrzymywanie, zawieszanie 
i zamykanie projektów,
rozwiązywanie problemów eskalowanych 
przez sponsorów projektów,
podejmowanie decyzji wymaganych do ko-
ordynacji portfela projektów,
uzgadnianie alokacji (priorytetów) zasobów, 
proponowanie alternatywnych scenariuszy 
i terminarzy projektów,
analizę raportów i monitorowanie postępu 
prac projektowych,
odbieranie raportów podsumowania projek-
tów od sponsorów.

Spotkania Komitetu Projektowego odbywają 
się raz w miesiącu, informacje o terminach pu-
blikowane są w lokalnym Intranecie. Po spo-
tkaniu decyzje rozsyłane są do wszystkich me-
nadżerów działów oraz kierowników projek-
tów. Za organizację spotkań, przepływ infor-
macji odpowiada kierownik portfela projektów.

Biuro Projektów i Rozwoju 

PMO w Wolters Kluwer odpowiada za proce-
sy zarządzania projektami. Podczas budowa-
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nia zespołu Biura Projektów i Rozwoju szu-
kaliśmy specjalistów poza organizacją. Dzięki 
temu stworzyliśmy zespół project manage-
rów, którzy wspierają najważniejsze obsza-
ry projektowe w organizacji. Szkolimy z zasad 
zarządzania projektami, wspieramy kierowni-
ków w przygotowaniu dokumentów projekto-
wych, realizacji projektów, zarzadzaniu pro-
jektami, dzielimy się najlepszymi praktykami. 
Pracownicy PMO delegowani są także do re-
alizacji szczególnie trudnych projektów. Ciągle 
podnosimy nasze kompetencje – zdobywając 
kolejne certyfikaty, uczestnicząc w konferen-
cjach, realizując międzynarodowe projekty. Do 
sukcesów można zaliczyć to, że procesy za-
rządzania projektami wdrażane są także w eu-
ropejskich oddziałach spółki. 

Wnioski
Większość prac w naszej organizacji ma cha-
rakter projektowy. Na początku nie udało nam 
się uniknąć zarzutów, że praca w charakterze 
kierownika projektu to dodatkowy obowią-
zek. Bardzo pomocne w tej sytuacji stały się 
cele roczne w których przełożeni, po uzgod-
nieniu z pracownikami, wpisują zadania zwią-
zane z zarządzaniem projektami. 

Korzyści z wdrożenia zarządzania projekta-
mi w organizacji dostrzegamy wiele, przede 
wszystkim optymalnie wykorzystujemy do-
stępne zasoby, realizując projekty, które przy-
niosą zysk organizacji, realizują cele strate-
giczne oraz przyczyniają się do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie dzięki 
zarządzaniu wiedzą projektową i najlepszymi 
praktykami minimalizujemy ryzyko porażek 
projektowych.



Wolters Kluwer SA jest największym wydawcą 
publikacji prawniczych i biznesowych na rynku 
polskim. Od lat dostarcza wiedzę, nowoczesne 
rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonali-
stów z branż: prawniczej, podatkowej, biznesu, 
ochrony zdrowia, edukacji, administracji pań-
stwowej i  samorządowej. W Wolters Kluwer re-
alizujemy projekty z różnych obszarów: rozwo-
ju produktów online i software’owych, aplika-
cji mobilnych, optymalizacji procesów. Najczę-
ściej zespoły projektowe składają się pracowni-
ków z biznesu oraz zespołów developerskich.

W 2008 r. Zarząd Wolters Kluwer SA podjął de-
cyzję o powołaniu Biura Projektów i Rozwoju 
(zwane dalej: PMO) oraz wdrożeniu zasad za-
rządzana projektami. PMO w strukturze orga-
nizacyjnej miało podlegać Prezesowi Zarządu 
Spółki. Wdrożenie zasad zarządzania projekta-
mi zbiegło się z wprowadzeniem w organizacji 
struktury macierzowej. Jednym z elementów 
tego typu organizacji jest praca w interdyscy-
plinarnych zespołach nad realizacją projektów. 

Główne zadania, które zostały postawione 
przed Biurem Projektów i Rozwoju to:

zebranie wszystkich realizowanych ini-
cjatyw w organizacji, utworzenie portfela 
projektów, który pozwoli na większą kon-
trolę na realizacją zadań;
lepsza alokacja zasobów (przede wszyst-
kim IT), od tej pory mieliśmy realizować pro-
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jekty, które są zgodne ze strategią organiza-
cji, przyczyniają się do zwiększenia zysków 
firmy, optymalizują procesy i prowadzą do 
wdrożenia oszczędności;
ujednolicenie działań operacyjnych; 
w dużych organizacjach różne departa-
menty organizują podobne lub zbliżone za-
kresowo projekty, jeden portfel projektów 
obejmujący wszystkie inicjatywy pozwa-
la unikać takich sytuacji, lepiej zarządzać 
priorytetami;
wykorzystanie wartościowych infor-
macji, najlepszych praktyk, wniosków 
z doświadczeń, unikanie powielania tych 
samych błędów, wyważania otwartych 
drzwi.

Zespół, który miał się zająć wdrożeniem zasad 
zarządzania projektami został utworzony 
z pracowników firmy. Zarząd uznał, że w ten 
sposób proces wdrożenia zmiany zostanie 
przeprowadzony szybciej. Łatwiej będzie 
pokonać opór wewnątrz organizacji, który 
zwykle pojawia się podczas wprowadzania 
takich zmian, jeśli zaangażujemy pracowni-
ków z firmy, znających specyfikę realizowa-
nych projektów.

Wiele firm tworząc biura zarządzania projek-
tami, szuka specjalistów na rynku, wierząc, 
że przyniosą do organizacji procesy i narzę-

dzia, które uda się wdrożyć. W naszym przy-
padku wdrożenie zasad zarządzania projekta-
mi przez zewnętrzny zespół znacznie wydłu-
żyłoby proces z uwagi na specyfikę inicjatyw 
realizowanych w firmie. Dodatkowo chcie-
liśmy stworzyć metodykę, która pasuje do 
naszej organizacji. Przyjęte zostało optymal-
ne rozwiązanie. Zespół PMO otrzymał silne 
wsparcie od Zarządu firmy oraz działu HR.

Z kolei do pomocy w przygotowaniu metody-
ki zarządzania projektami została zatrudnio-
na zewnętrzna firma szkoleniowa. Trenerzy 
we współpracy z Zarządem spółki oraz Biurem 
Projektów i Rozwoju przygotowali szablony 
dokumentów projektowych oraz przewodnik 
zarządzania projektami. Przygotowane zo-
stały także szkolenia dla sponsorów i kierow-
ników projektów. Celem szkoleń było prze-
szkolenie jak największej liczby pracowników, 
którzy w przyszłości mieli pracować nad reali-
zacją projektów. Podczas szkoleń zostały za-
prezentowane zasady zarządzania projektami, 
które miały obowiązywać w firmie, ćwiczyli-
śmy także w jaki sposób przygotować doku-
mentację projektową.

Metodyka zarządzania projektami obowią-
zująca w Wolters Kluwer ma swoje korzenie 
w PRINCE2, jednak zarówno procesy jak i do-
kumentacja projektowa zostały uproszczone 
i dopasowane do charakteru firmy. Obowią-
zują szablony dokumentów:

Project Outline Document (POD) – inicjuje 
projekt,
Project Brief – kończy etap Analizy biznesowej,
Project Initiation Document (PID) – jest do-
kumentem, który powstaje na etapie plano-

wania realizacji, jego akceptacja uruchamia 
projekt,
Miesięczny raport postępu prac – służy do 
raportowania postępu prac w projekcie na 
etapie Realizacji,
Dokument zgłoszenia zmiany,
Raport podsumowania dla projektu.

Dokumenty na przestrzeni lat zostały zmody-
fikowane na podstawie naszych najlepszych 
praktyk. Project Brief i PID zastąpiły dokument 
Uzasadnienie biznesowe dla projektu.

Proces zarządzania projektami
W Wolters Kluwer każdy pracownik może 
zgłosić pomysł na projekt w formie dokumen-
tu Project Outline Document, jeśli tylko pomysł 
uzyskał akceptację menadżera działu. Po ak-
ceptacji POD, projekt przechodzi do kolejnego 
etapu – Analizy biznesowej, celem której jest 
opracowanie koncepcji uzasadnienia bizneso-
wego dla projektu – etap kończy przygotowa-
nie dokumentu Project Brief. Na etapie Plano-
wania realizacji należy opracować koncepcję 
realizacji projektu, przygotować harmonogram 
projektu oraz analizę kosztów i przychodów. 
Akceptacja PID przenosi projekt do etapu Re-
alizacji. Na tym etapie kierownik projektu pla-
nuje realizację prac wpisując zadania do planu 
zasobów IT oraz raportuje postęp prac w pro-
jekcie do Biura Projektów i Rozwoju. Podczas 
etapu zamykania należy zakończyć i zweryfi-
kować wszystkie prace projektowe oraz zebrać 
najlepsze praktyki z realizacji projektu. Dla pro-
jektów, które nie dotyczą wytworzenia nowych 
produktów została wprowadzona tak zwana 
„skrócona ścieżka”: po akceptacji pomysłu na 
projekt kierownik przygotowuje dokument ini-
cjujący projekt – PID.

Repozytorium projektów
Jednym z ważnych etapów wdrożenia zarzą-
dzania projektami było zaprojektowanie i im-
plementacja  online’owego repozytorium do-
kumentów projektowych – Portfela Projek-
tów. Aplikacja umożliwia przechowywanie 
dokumentów projektowych, zgodnie ze zde-
finiowaną przez PMO strukturą folderów oraz 
konsultacje i akceptację online dokumentów 
projektowych przez członków Komitetu Pro-
jektowego. Jest to baza wiedzy projektowej, 
do której sięgają kierownicy projektów, pra-
cownicy Biura Projektów i Rozwoju. Aplika-
cja umożliwia sortowanie i przeszukiwanie 
listy projektów według metadanych takich 
jak: nazwa projektu, kierownik, sponsor, etap 
projektu. Poziom dostępów do dokumentacji 
projektowej został ustalony zgodnie z macie-
rzą odpowiedzialności RACI (Responsible, Ac-
countable, Consulted, Informed).

Analiza inicjatyw w organizacji
Etap analizy inicjatyw trwał kilka miesięcy 
i wymagał bardzo dobrej znajomości organiza-
cji oraz rozwiniętych umiejętności komunika-

cyjnych, tak by nie zniechęcić osób zaangażo-
wanych oraz przedstawić zarządzanie projek-
tami jako narzędzie wspierające pracę, a nie 
kolejne utrudnienie. We współpracy z me-
nadżerami działów zostały przeanalizowane 
wszystkie inicjatywy, zgodnie z przyjętymi za-
sadami czym jest projekt w WK.

Jako projekt w WK Polska kwalifikują się dzia-
łania, które:

mogą wpłynąć na zmianę cen produktów,
są innowacyjne,
mają pracochłonność ponad 20 osobodni,
muszą uzyskać akceptację Dyrektora jed-
nostki organizacyjnej.

Kierownicy projektów zostali poproszeni o do-
starczenie materiałów dotyczących realizo-
wanych projektów takich jak: zakres, budżet, 
status projektu. Dla projektów na etapie Re-
alizacji postanowiliśmy monitorować jedynie 
ich status. Wszystkie nowe zgłoszenia należa-
ło zgłosić w formie inicjatywy projektowej, do-
kumentu Project Outline Document (POD). Do 
każdej inicjatywy podeszliśmy indywidualnie.

Komitet Projektowy
Wraz z wprowadzeniem zarządzania projek-
tami, powołany został Komitet Projektowy 
w składzie: Prezes Zarządu, Dyrektorzy Mega 
Segmentów, Dyrektor Finansowy, Dyrektor 
działu IT, Dyrektor Sprzedaży oraz Dyrektor 
Biura Projektów i Rozwoju. Do zadań Komite-
tu Projektowego należy: 

przyjmowanie i opiniowanie kluczowych 
dokumentów projektowych (Project Out-
line Document, Project Brief, Project Initia-
tion Document, Raport podsumowania pro-
jektu),
priorytetyzacja projektów w portfelu,
uruchamianie, wstrzymywanie, zawieszanie 
i zamykanie projektów,
rozwiązywanie problemów eskalowanych 
przez sponsorów projektów,
podejmowanie decyzji wymaganych do ko-
ordynacji portfela projektów,
uzgadnianie alokacji (priorytetów) zasobów, 
proponowanie alternatywnych scenariuszy 
i terminarzy projektów,
analizę raportów i monitorowanie postępu 
prac projektowych,
odbieranie raportów podsumowania projek-
tów od sponsorów.

Spotkania Komitetu Projektowego odbywają 
się raz w miesiącu, informacje o terminach pu-
blikowane są w lokalnym Intranecie. Po spo-
tkaniu decyzje rozsyłane są do wszystkich me-
nadżerów działów oraz kierowników projek-
tów. Za organizację spotkań, przepływ infor-
macji odpowiada kierownik portfela projektów.

Biuro Projektów i Rozwoju 

PMO w Wolters Kluwer odpowiada za proce-
sy zarządzania projektami. Podczas budowa-

Katarzyna Żurowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, 
na wydziale Wydział Lingwistyki Stosowanej 
i Filologii Wschodniosłowiańskich oraz stu-
diów podyplomowych w Akademii Leona 
Koźmińskiego  z zakresu public relations i za-
rządzania projektami. Umiejętności zawodo-
we rozwijała realizując różnorodne projekty, 
uczestnicząc w wielu szkoleniach poświęco-
nych tematyce zarządzania projektami. Wie-
loletni menadżer portfela projektów i kie-
rownik projektów w firmie Wolters Kluwer 
SA, odpowiada za stworzenie metodologii 
zarządzania projektami, optymalizację port-
fela projektów, priorytetyzację projektów, 
alokacje zasobów projektowych. Szkoli kie-
rowników projektów z zasad zarządzania 
projektami w Polsce i za granicą. Menadżer 
projektów realizowanych w zespołach krajo-
wych i międzynarodowych. Różnorodne do-
świadczenia sprawiły, że jest specjalistą 
w budowaniu i pogłębianiu relacji interperso-
nalnych. Lubi skomplikowane projekty, pracę 
pod presją czasu. Pracuje z pasją, zaangażo-
waniem, koncentruje się na efektywności 
i osiąganiu wyznaczonych celów w połącze-
niu z dbałością o relacje międzyludzkie. 
Pasje: literatura, kino, podróże, jazda na ro-
werze, gotowanie, wzornictwo.

nia zespołu Biura Projektów i Rozwoju szu-
kaliśmy specjalistów poza organizacją. Dzięki 
temu stworzyliśmy zespół project manage-
rów, którzy wspierają najważniejsze obsza-
ry projektowe w organizacji. Szkolimy z zasad 
zarządzania projektami, wspieramy kierowni-
ków w przygotowaniu dokumentów projekto-
wych, realizacji projektów, zarzadzaniu pro-
jektami, dzielimy się najlepszymi praktykami. 
Pracownicy PMO delegowani są także do re-
alizacji szczególnie trudnych projektów. Ciągle 
podnosimy nasze kompetencje – zdobywając 
kolejne certyfikaty, uczestnicząc w konferen-
cjach, realizując międzynarodowe projekty. Do 
sukcesów można zaliczyć to, że procesy za-
rządzania projektami wdrażane są także w eu-
ropejskich oddziałach spółki. 

Wnioski
Większość prac w naszej organizacji ma cha-
rakter projektowy. Na początku nie udało nam 
się uniknąć zarzutów, że praca w charakterze 
kierownika projektu to dodatkowy obowią-
zek. Bardzo pomocne w tej sytuacji stały się 
cele roczne w których przełożeni, po uzgod-
nieniu z pracownikami, wpisują zadania zwią-
zane z zarządzaniem projektami. 

Korzyści z wdrożenia zarządzania projekta-
mi w organizacji dostrzegamy wiele, przede 
wszystkim optymalnie wykorzystujemy do-
stępne zasoby, realizując projekty, które przy-
niosą zysk organizacji, realizują cele strate-
giczne oraz przyczyniają się do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie dzięki 
zarządzaniu wiedzą projektową i najlepszymi 
praktykami minimalizujemy ryzyko porażek 
projektowych.



Rys. 1. Zastosowanie modelu Kano przy opracowaniu koncepcji dobrego podręcznika
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Jak projektem zmieniać świat?
Pisanie podręcznika do rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem modelu Kano 
Krzysztof Kowal
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Houston, mamy problem! Być może gdyby 
pod takim tytułem przedstawić w codzien-
nej prasie wyniki statystyki czytania w Polce 
więcej osób zwróciłoby uwagę na to zjawi-
sko. 16 milionów Polaków nie przeczytało 
w ciągu roku nawet jednego artykułu w ga-
zecie. W kategorii książek naukowo-bizne-
sowych problem wygląda jeszcze poważniej. 
Wystarczy w kręgach managerskich zadać 
pytanie, kto czytał Gri�na, Druckera, czy 
ktoś słyszał może o Fryderyku Taylorze albo 
chociaż zajrzał do książki Billa Gatesa. Fa-
chowcy od japońskiego zarządzania wspania-
le operują cytatami Taiichi Ochno lub Schi-
geo Schingo, jednak spytani o znajomość ich 
książek milkną. A przecież Schigeo Schin-
go, twórca koncepcji Poka Yoke, SMED, czło-
wiek, który wniósł ogromny wkład w kształ-
towanie się filozofii lean managementu napi-
sał ich 12. Smutne tylko, że żadna nie docze-
kała się tłumaczenia na język polski. Mamy 
problem. Być może za 10 lat 30% osób nie 
będzie w stanie przeczytać ze zrozumieniem 
treści instrukcji pracy przy swoim stanowi-
sku. Warto więc przeciwdziałać temu zjawi-
sku póki jeszcze można. 

Problem to wyzwanie, a od wyzwania do za-
rządzania projektami zawsze blisko. Zacznij-

my od rozpoznania potrzeb klienta – może ofe-
rowane produkty, w tym wypadku książki biz-
nesowo naukowe, nie spełniają do końca jego 
oczekiwań. Do sprawdzenia tej teorii użyliśmy 
modelu Kano, który pozwala przedstawić pro-
dukt lub usługę w postaci jej cech składowych 
podzielonych na: standardy, cechy jednowy-

miarowe i przywabiacze. Profesor N. Kano udo-
wodnił, że każda z w/w grup cech ma inne zna-
czenie dla klienta i inaczej może wpływać na 
stosunek klienta do produktu lub usługi. Stan-
dardy to cechy, bez których nasza oferta ma 
małe szansy zaistnienia, cechy jednowymiaro-
we zwiększają przywiązanie do marki i zadowo-
lenie klienta, a przywabiacze, jak sama nazwa 
wskazuje, mają nas zachęcić do zakupu, ale 
nasza radość lub zainteresowanie nimi nie jest 
zbyt długie. Przedstawiony na rysunku 1 model 
dobrego podręcznika to wynik około 400 kwe-
stionariuszy z całej Polski. Wypełnili je zarów-
no inżynierowie jak i pracownicy bezpośrednio 
produkcyjni, handlowcy, managerowie, osoby 
pracujące w działach usługowych i studenci.

Model wyraźnie wyłonił dwie cechy jedno-
wymiarowe, tj. opis praktycznego zastoso-
wania teorii i przejrzystą strukturę graficzną. 
Warto przy okazji zwrócić uwagę, że cechy 
produktu mogą się zmieniać. Dzisiejszy przy-
wabiacz może zniknąć, ale może także stać 
się cechą jednowymiarową. Tego prawdopo-
dobnie można spodziewać się po takich ce-
chach jak: „przykłady z życia” czy „zastoso-
wanie w codziennej pracy”. Niespodzianką 
jest pozycja „języka naukowego” – im bar-
dziej fachowy język tym mniejszej grupy czy-
telników można się spodziewać. Dzięki mo-
delowi wiedzieliśmy czego oczekuje klient.  
Przyszedł czas na krok drugi - książkę pasu-
jącą do modelu. 

Pisanie książki jako projekt? Dlaczego nie? 
W końcu jesteśmy zespołem i mamy cel. Na-
pisać książkę łączącą typową pozycję nauko-
wą z biznesową, pozycję, która w chwili nie-
pewności co do stosowania metody wyprzedzi 
w użyciu Wikipedię i wujka Google, będzie na-
pisana łatwym, prostym językiem dla wszyst-
kich osób pracujących. 

Budżet projektu ustalamy sami – jego pod-
stawowe składniki wiążą się z przygotowa-
niem redaktorskim, przygotowaniem wydruku 
i samym wydrukiem. Reszta to nasz czas, też 
cenny, ale tu każdy podejmuje decyzję wstę-
pując do zespołu. 

Harmonogram prac to chyba najtrudniej-
sza sprawa. Nie mamy dużego doświadcze-
nia w pisaniu książek, a co dopiero w robieniu 
tego zespołem. Każdy ma inny styl pisania, 
a części książki mają tworzyć wspólną całość, 
zatem pomysł przypisania rozdziału do autora 
upada. Próbujemy pisać razem, ale już pierw-
sze próby wskazują, że nic z tego nie będzie. 
Skoro takie podejście zawodzi, decyduje-
my się je odwrócić, piszemy osobno, ale czy-
tamy razem. W ustaleniu kamieni milowych 
pomaga wstępne określenie kolejnych dzia-
łów książki. Jedna osoba z zespołu przygoto-

wuje pilota – czyli pisze wstęp. Dzięki temu 
łatwiej określić styl w jakim chcemy utrzy-
mać pozycję – powoli dostrajamy się we-
wnątrz zespołu. Podział prac na zadania i ru-
szamy. Jedni piszą cały dział, inni przygoto-
wują rysunki i grafikę, która ma być dołączo-
na. Krok za krokiem i jak w każdym projekcie 
prace ruszają do przodu. Pierwsze 50 stron 
pojawia się błyskawicznie, kolejne będzie po-
trzebowało 1,5 razy więcej czasu. Trzyma-
my się ustalonego wcześniej planu. To bardzo 
pomaga, bo trudno utrzymać samodyscyplinę 
i o niej nie dyskutować, gdy coś się rozjeżdża. 
Przecież oprócz książki jest praca, życie pry-
watne i mało, mało czasu.   

Kamienie milowe wyznaczają wspólne czy-
tanie, aby uzgodnić ostateczną wersję treści 
rozdziału. Brzmi nawet zabawnie, ale po 
dwóch godzinach czytania, dyskusji o frag-
mentach, korekcie, kolejnego czytania itd. 
wszyscy jesteśmy wykończeni, a tu kolejny 
dział czeka na swoją kolej. Za plecami prze-
mija weekend, bo tylko wtedy mamy okazję 
spotkać się na dłużej, my zamiast odpoczy-
wać, iść na spacer czy koncert ciągle czytamy 
i korygujemy, korygujemy i czytamy, ale nadal 
chcemy. Pamiętamy gdzieś z tyłu głowy o dy-
namice pracy zespołowej – im dłużej będzie-
my realizować ten projekt tym będzie ciężej. 
Po 3 miesiącach książka jest gotowa, ale też 
chyba wszyscy chcemy od niej odpocząć. 

Na szczęście kolejne etapy to przygotowanie 
wersji do druku. Ciężar prac przesuwa się na 
wynajętą panią redaktor – korekta stylistycz-
na i pukamy z przygotowaną wersją elektro-
niczną do drukarni. Przygotowanie składu do 
druku, projekt okładki, druk i introligator zszy-
wający pachnące świeżą farbą kartki – i nasz 
produkt jest gotowy. Pierwszy egzemplarz na 
pewno wzrusza, w końcu ten projekt robiliśmy 
z własnej inicjatywy, a to zupełnie inne odczu-
cia niż gdy robi się go dla firmy. 

Książka „5xdlaczego” ma być podręcznikiem 
pozwalającym na szerszą i bardziej efektyw-
ną edukację na temat rozwiązywania proble-
mów na wszystkich poziomach organizacji. 
Zawiera szereg przykładów z życia i jest na-
pisana z myślą o edukacji własnej pracowni-
ka. Z punktu widzenia organizacji efektyw-
ność szkolenia, a następnie zastosowania na-
bytej wiedzy przez pracownika wstępnie za-
chęcanego do jej zgłębiania (temu ma służyć 
podręcznik) jest dużo wyższa od pracownika, 
który zagadnienie poznaje dopiero podczas 
szkolenia.  

Jaką lekcję wyciągnęliśmy z tego projektu? 
Na pewno sukces, z pomysłu przy piwie stwo-
rzyliśmy produkt, wykorzystaliśmy wiedzę 
i doświadczenie zawodowe dla samych siebie, 
prawdopodobnie jako pierwsi na taką skalę 
przeprowadziliśmy badania metodą Kano, 
wytrzymaliśmy całym zespołem do końca, 
a nie było łatwo. Wybitni klasycy zarządzania 
mówią, że dopiero, gdy chcesz komuś przeka-
zać wiedzę, dowiesz się ile naprawdę wiesz. 
Pod tym zdaniem może się podpisać cały 
zespół.
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Krzysztof
Kowal

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Mecha-
nicznego i Organizacji I Zarządzania. Master Black 
Belt metody Lean Six Sigma, specjalista w zakresie 
zarządzania jakością, produkcją oraz marketingu. 
Laureat konkursów „Mam świetny pomysł na 
biznes„ (1999, 2001) oraz konkursu Empirion na 
najlepszą polską strategię marketingową (1999). 
W swej 25 letniej karierze współpracował z sekto-
rem AGD, obuwniczym, przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, budowlanym, chemicznym i petro-
chemicznym, maszynowym  zarówno w Polsce jak 
i w Europie. Obecnie niezależny konsultant i trener 
z zakresu lean six sigma i zarządzania jakością. 
Autor szeregu publikacji z zakresu problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwami oraz optymalizacji 
i jakości procesów.
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Houston, mamy problem! Być może gdyby 
pod takim tytułem przedstawić w codzien-
nej prasie wyniki statystyki czytania w Polce 
więcej osób zwróciłoby uwagę na to zjawi-
sko. 16 milionów Polaków nie przeczytało 
w ciągu roku nawet jednego artykułu w ga-
zecie. W kategorii książek naukowo-bizne-
sowych problem wygląda jeszcze poważniej. 
Wystarczy w kręgach managerskich zadać 
pytanie, kto czytał Gri�na, Druckera, czy 
ktoś słyszał może o Fryderyku Taylorze albo 
chociaż zajrzał do książki Billa Gatesa. Fa-
chowcy od japońskiego zarządzania wspania-
le operują cytatami Taiichi Ochno lub Schi-
geo Schingo, jednak spytani o znajomość ich 
książek milkną. A przecież Schigeo Schin-
go, twórca koncepcji Poka Yoke, SMED, czło-
wiek, który wniósł ogromny wkład w kształ-
towanie się filozofii lean managementu napi-
sał ich 12. Smutne tylko, że żadna nie docze-
kała się tłumaczenia na język polski. Mamy 
problem. Być może za 10 lat 30% osób nie 
będzie w stanie przeczytać ze zrozumieniem 
treści instrukcji pracy przy swoim stanowi-
sku. Warto więc przeciwdziałać temu zjawi-
sku póki jeszcze można. 

Problem to wyzwanie, a od wyzwania do za-
rządzania projektami zawsze blisko. Zacznij-

my od rozpoznania potrzeb klienta – może ofe-
rowane produkty, w tym wypadku książki biz-
nesowo naukowe, nie spełniają do końca jego 
oczekiwań. Do sprawdzenia tej teorii użyliśmy 
modelu Kano, który pozwala przedstawić pro-
dukt lub usługę w postaci jej cech składowych 
podzielonych na: standardy, cechy jednowy-

miarowe i przywabiacze. Profesor N. Kano udo-
wodnił, że każda z w/w grup cech ma inne zna-
czenie dla klienta i inaczej może wpływać na 
stosunek klienta do produktu lub usługi. Stan-
dardy to cechy, bez których nasza oferta ma 
małe szansy zaistnienia, cechy jednowymiaro-
we zwiększają przywiązanie do marki i zadowo-
lenie klienta, a przywabiacze, jak sama nazwa 
wskazuje, mają nas zachęcić do zakupu, ale 
nasza radość lub zainteresowanie nimi nie jest 
zbyt długie. Przedstawiony na rysunku 1 model 
dobrego podręcznika to wynik około 400 kwe-
stionariuszy z całej Polski. Wypełnili je zarów-
no inżynierowie jak i pracownicy bezpośrednio 
produkcyjni, handlowcy, managerowie, osoby 
pracujące w działach usługowych i studenci.

Model wyraźnie wyłonił dwie cechy jedno-
wymiarowe, tj. opis praktycznego zastoso-
wania teorii i przejrzystą strukturę graficzną. 
Warto przy okazji zwrócić uwagę, że cechy 
produktu mogą się zmieniać. Dzisiejszy przy-
wabiacz może zniknąć, ale może także stać 
się cechą jednowymiarową. Tego prawdopo-
dobnie można spodziewać się po takich ce-
chach jak: „przykłady z życia” czy „zastoso-
wanie w codziennej pracy”. Niespodzianką 
jest pozycja „języka naukowego” – im bar-
dziej fachowy język tym mniejszej grupy czy-
telników można się spodziewać. Dzięki mo-
delowi wiedzieliśmy czego oczekuje klient.  
Przyszedł czas na krok drugi - książkę pasu-
jącą do modelu. 

Pisanie książki jako projekt? Dlaczego nie? 
W końcu jesteśmy zespołem i mamy cel. Na-
pisać książkę łączącą typową pozycję nauko-
wą z biznesową, pozycję, która w chwili nie-
pewności co do stosowania metody wyprzedzi 
w użyciu Wikipedię i wujka Google, będzie na-
pisana łatwym, prostym językiem dla wszyst-
kich osób pracujących. 

Budżet projektu ustalamy sami – jego pod-
stawowe składniki wiążą się z przygotowa-
niem redaktorskim, przygotowaniem wydruku 
i samym wydrukiem. Reszta to nasz czas, też 
cenny, ale tu każdy podejmuje decyzję wstę-
pując do zespołu. 

Harmonogram prac to chyba najtrudniej-
sza sprawa. Nie mamy dużego doświadcze-
nia w pisaniu książek, a co dopiero w robieniu 
tego zespołem. Każdy ma inny styl pisania, 
a części książki mają tworzyć wspólną całość, 
zatem pomysł przypisania rozdziału do autora 
upada. Próbujemy pisać razem, ale już pierw-
sze próby wskazują, że nic z tego nie będzie. 
Skoro takie podejście zawodzi, decyduje-
my się je odwrócić, piszemy osobno, ale czy-
tamy razem. W ustaleniu kamieni milowych 
pomaga wstępne określenie kolejnych dzia-
łów książki. Jedna osoba z zespołu przygoto-

wuje pilota – czyli pisze wstęp. Dzięki temu 
łatwiej określić styl w jakim chcemy utrzy-
mać pozycję – powoli dostrajamy się we-
wnątrz zespołu. Podział prac na zadania i ru-
szamy. Jedni piszą cały dział, inni przygoto-
wują rysunki i grafikę, która ma być dołączo-
na. Krok za krokiem i jak w każdym projekcie 
prace ruszają do przodu. Pierwsze 50 stron 
pojawia się błyskawicznie, kolejne będzie po-
trzebowało 1,5 razy więcej czasu. Trzyma-
my się ustalonego wcześniej planu. To bardzo 
pomaga, bo trudno utrzymać samodyscyplinę 
i o niej nie dyskutować, gdy coś się rozjeżdża. 
Przecież oprócz książki jest praca, życie pry-
watne i mało, mało czasu.   

Kamienie milowe wyznaczają wspólne czy-
tanie, aby uzgodnić ostateczną wersję treści 
rozdziału. Brzmi nawet zabawnie, ale po 
dwóch godzinach czytania, dyskusji o frag-
mentach, korekcie, kolejnego czytania itd. 
wszyscy jesteśmy wykończeni, a tu kolejny 
dział czeka na swoją kolej. Za plecami prze-
mija weekend, bo tylko wtedy mamy okazję 
spotkać się na dłużej, my zamiast odpoczy-
wać, iść na spacer czy koncert ciągle czytamy 
i korygujemy, korygujemy i czytamy, ale nadal 
chcemy. Pamiętamy gdzieś z tyłu głowy o dy-
namice pracy zespołowej – im dłużej będzie-
my realizować ten projekt tym będzie ciężej. 
Po 3 miesiącach książka jest gotowa, ale też 
chyba wszyscy chcemy od niej odpocząć. 

Na szczęście kolejne etapy to przygotowanie 
wersji do druku. Ciężar prac przesuwa się na 
wynajętą panią redaktor – korekta stylistycz-
na i pukamy z przygotowaną wersją elektro-
niczną do drukarni. Przygotowanie składu do 
druku, projekt okładki, druk i introligator zszy-
wający pachnące świeżą farbą kartki – i nasz 
produkt jest gotowy. Pierwszy egzemplarz na 
pewno wzrusza, w końcu ten projekt robiliśmy 
z własnej inicjatywy, a to zupełnie inne odczu-
cia niż gdy robi się go dla firmy. 

Książka „5xdlaczego” ma być podręcznikiem 
pozwalającym na szerszą i bardziej efektyw-
ną edukację na temat rozwiązywania proble-
mów na wszystkich poziomach organizacji. 
Zawiera szereg przykładów z życia i jest na-
pisana z myślą o edukacji własnej pracowni-
ka. Z punktu widzenia organizacji efektyw-
ność szkolenia, a następnie zastosowania na-
bytej wiedzy przez pracownika wstępnie za-
chęcanego do jej zgłębiania (temu ma służyć 
podręcznik) jest dużo wyższa od pracownika, 
który zagadnienie poznaje dopiero podczas 
szkolenia.  

Jaką lekcję wyciągnęliśmy z tego projektu? 
Na pewno sukces, z pomysłu przy piwie stwo-
rzyliśmy produkt, wykorzystaliśmy wiedzę 
i doświadczenie zawodowe dla samych siebie, 
prawdopodobnie jako pierwsi na taką skalę 
przeprowadziliśmy badania metodą Kano, 
wytrzymaliśmy całym zespołem do końca, 
a nie było łatwo. Wybitni klasycy zarządzania 
mówią, że dopiero, gdy chcesz komuś przeka-
zać wiedzę, dowiesz się ile naprawdę wiesz. 
Pod tym zdaniem może się podpisać cały 
zespół.

Martyna
Brożyńska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Za-
rządzania. Stypendystka programu Socrates-Era-
smus na Uniwersytecie Tartu w Estonii. Na co 
dzień związana z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego, gdzie stale zdobywa doświadczenie 
z dziedziny zarządzania jakością, zarządzania łań-
cuchem dostaw, szczupłego wytwarzania i TPM. 
Specjalistka i trener z dziedziny rozwiązywania 
problemów oraz analizy ryzyka. Certyfikowany au-
ditor ISO/TS 16949:2002 oraz VDA 6.3.  Pasjonat-
ka kultury Kaizen.

Michał
Szymczak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego. Specjalista zasto-
sowań metod statystycznych w przedsiębior-
stwach produkcyjnych, w szczególności w bada-
niach niezawodności oraz SPC. Pracownik firmy 
Bosch and Siemens Home Appliances mający do-
świadczenie w projektach Six Sigma Black Belt 
oraz Green Belt. Trener z praktycznych zastoso-
wań statystyki w MSA i SPC. Certyfikowany audi-
tor ISO/TS 16949:2002 oraz VDA 6.3.  Pracownik 
Katedry Metod Statystycznych na Uniwersytecie 
Łódzkim. Autor i współautor artykułów z zakresu 
zastosowań metod statystycznych w firmach pro-
dukcyjnych.

Anna Lis
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału 
Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Pracę magi-
sterską napisała i obroniła w trakcie stażu w Ecole 
Supérieure d’Agriculture PUPRAN, Francja. Ukoń-
czyła podyplomowe studia menadżerskie na wy-
dziale Organizacji i Zarządzania na Politechnice 
Łódzkiej. Pracownik firmy Bosch and Siemens 
Home Appliances. Ekspert w zakresie prowadzenia 
auditów według norm ISO 9001 , ISO/TS 16949 
i VDA 6.1 i 6.3 (Certyfikowany Auditor) – Philips Li-
ghing Poland (Automotive) i B/S/H. Certyfikowany 
Menadżer Ryzyka. Specjalista analiz ryzyka w pro-
jektach, procesach i produktach (m.in. FMEA). 
Współautorka programów zarządzania auditami 
u dostawców oraz kultury analiz ryzyka w B/S/H/.
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wdrożenia częściowo, a które całkowicie nie 
spełniają wymagań. Daje to solidną podstawę 
dla kierownictwa do podjęcia decyzji o kolej-
nych etapach projektu.

Umowa z dostawcą oprogramowania powin-
na jasno określać procedurę postępowania 
w przypadku wykrytych i zgłoszonych defek-
tów, czas reakcji i poprawienia wad w funkcjo-
nalnościach i elementach niefunkcjonalnych 
(takich jak wydajność). Ważnym elementem 
jest też procedura obejścia w przypadku, gdy 
nie ma możliwości poprawy błędu w krótkim 
czasie. Ostateczną opcją oczywiście zawsze 
jest odstąpienie od zawartej umowy i wycią-
gnięcie konsekwencji w stosunku do dostaw-
cy. Jednak nie zawsze jest na to czas. Dlate-
go tak ważne jest uzgodnienie już na początku 
projektu, że udokumentowane wyniki testów 
są jednym z warunków odbioru oprogramo-
wania. Świadomość istotności jakości otrzy-
manego produktu od samego początku po-
zwala na spokojne wdrażanie oprogramowania 
w każdej organizacji.

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,80849,1708
6577,Ucieczka_przed_blamazem__W_PKW_drza_prze
d_wyborami.html
Ibidem.
The Guardian, NG24.ie
The New Zealand Herald
CNN, Reuters
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Wszystko co dobre jest testowane
Maciej Obrzydowski, Bartłomiej Zarembski
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Testy to ważny i jednocześnie zaniedbany ele-
ment tworzenia oprogramowania. Wiele in-
stytucji publicznych a także firm prywatnych, 
nadal postrzega je jako niepotrzebny koszt 
i zbędny wysiłek. A jaka jest prawda? W jakim 
celu wykonujemy wiele różnych testów skoro 
są takie niewygodne? Przeanalizujmy znacze-
nie testów jakości oprogramowania zaczyna-
jąc od ich skutków. 

Awaria
Głośnym przykładem z ostatnich kilku miesię-
cy jest problem z systemem liczenia głosów 
wyborczych. Administracja publiczna prze-
chodzi transformację informatyczną i więk-
szość czynności, które do tej pory były wyko-
nywane ręcznie, będzie automatyzowanych. 
Podczas wyborów samorządowych z 16 listo-
pada ubiegłego roku ważną rolę miał odegrać 
automatyczny system zliczania głosów. Nie-
stety, zawiódł. Efekt to zmiany na stanowi-
skach członków PKW. Przypuszczenia specja-
listów okazały się brutalną prawdą. System 
nie przeszedł testów, co potwierdził w rozmo-
wie z wyborczą.biz prezes firmy, która wspól-
nie z PKW przygotowywała system: 

„Test przeprowadzony 30 października 2014 r., 
który miał za zadanie zbadać cały cykl składa-
nia, podpisywania i wyliczania wyników wy-
borów zakończył się awarią. W efekcie żadna 
z funkcji nie została przetestowana. Podczas 
drugiego testu, 7 listopada, po raz kolejny za-

wiodła infrastruktura i testy trzeba było prze-
rwać. Na dzień przed wyborami został urucho-
miony ostatni serwer.” 1 

Przyczyna
Wagę testów mocno podkreślił prezes jednej 
z firm, dostarczającej oprogramowanie dla 
takich firm jak Tauron, Pekao SA czy Lotto:

„Wielu urzędników czy polityków ma poczucie, 
że wystarczy napisać oprogramowanie i sprawa 
załatwiona, a tak naprawdę wtedy dopiero za-
czyna się kluczowa część projektu, czyli testy. 
Nie ma mowy o ich pominięciu czy zrobieniu ich 
byle jak.” 2

 Jeżeli wagę testów tak mocno podkreślają 
prezesi firm dostarczających oprogramowa-
nie, to czy klientowi, który zamawia oprogra-
mowania nie powinno zależeć na nich jesz-
cze bardziej? W końcu to klient będzie wy-
korzystywał ten produkt w codziennej pracy 
a przede wszystkim za niego zapłaci.

Wyzwanie
Dużym wyzwaniem jest dbałość o jakość 
oprogramowania w takich sektorach jak te-
lekomunikacja czy bankowość. To natural-
na konsekwencja bardzo szybkiego rozwoju 
nowych technologii a co za tym idzie, krót-
kiego czasu na dostarczenie nowego oprogra-
mowania spełniającego oczekiwania bardzo 
wymagających konsumentów. 

Koszty wdrożeń bez testów
Warto wspomnieć o dwóch przypadkach, 
które dosadnie pokazują jakie skutki niesie za 
sobą słaba jakość oprogramowania informa-
tycznego.

„Wiodący bank w Irlandii musiał wypłacić 
ponad 35 milionów euro rekompensaty swoim 
Klientom za brak możliwości korzystania z ra-
chunków spowodowany awarią systemów IT. 
Sumaryczne starty banku wynikające z ‘chaosu 
informatycznego’, który miał miejsce w 2012 
roku, eksperci oszacowali na ok. 130 milionów 
euro.” 3 

„W 2011 r. nowozelandzki regulator – The 
Commerce Commission – interweniował 
w sprawie nienależytego naliczenia opłat za 
usługi dostępu do Internetu przez system in-
formatyczny lokalnego operatora telekomuni-
kacyjnego. Dostawca usług telekomunikacyj-
nych musiał wypłacić ok. 3 milionów dolarów 
zadośćuczynienia swoim Klientom, aby unik-
nąć licznych pozwów sądowych od ok. 100 ty-
sięcy Klientów, których dotyczył problem”. 4

Słaba jakość dostarczanego oprogramowa-
nia nie jest jedynie polską ani nawet euro-
pejską domeną. Wydawać by się mogło, że 
w Stanach Zjednoczonych, które są prekur-
sorem w tej dziedzinie, jakość jest najwyż-
sza na świecie. Nic bardziej mylnego. Kolejny 
przykład wskazuje, że nic się tam nie zmieni-
ło od czasów E. Deminga: 

„The U.S. Centers for Medicare and Medicaid Se-
rvices potwierdził zmianę dostawcy rozwiązania 
informatycznego mającego umożliwić Amery-
kanom zakup polis medycznych w ramach tzw. 
Obamacare. Uruchomienie odpowiedniego por-
talu w październiku 2013 r. ujawniło liczne błędy 
oraz uniemożliwiało korzystanie z powodu wol-

nego działania serwisu w kolejnych tygodniach. 
Falstart portalu spowodował falę krytyki pre-
zydenta USA, który osobiście forsował nowe 
prawo dotyczące polis medycznych i zachę-
cił republikanów do nawoływań do anulowania 
Obamacare.” 5

Według danych Instytutu Standardów i Tech-
nologii USA (NIST) straty spowodowane awa-
riami i niedostępnością systemów IT co roku 
wynoszą dziesiątki miliardów USD.

Zapobieganie 

Bardzo skuteczną metodą w zapobieganiu 
awariom IT jest testowanie oprogramowania. 
Rozwój inżynierii oprogramowania przyczynił 
się do powstania aktów prawnych, regulacji 
oraz standardów i metodyk IT, które określają 
kwestie jakości i testów dostarczanego opro-
gramowania.

Brak lub niewłaściwe podejście do testów sta-
nowią dla każdego właściciela systemu IT po-
ważne zagrożenie. Są to między innymi:

utrata przychodów,
zakłócenie operacji,
zagrożenie bezpieczeństwa klientów,
straty wizerunkowe,
ryzyko sankcji prawnych / regulacji.

Realizacja testów
Z biegiem czasu i rozwoju systemów informa-
tycznych okazało się, że są koniecznością. Za-
stanówmy się teraz, kto powinien je przygoto-
wać i w jaki sposób. 

Testy można zorganizować samodzielnie wy-
znaczając do tego celu zasoby z wewnątrz 
organizacji, firmy. Przeważnie są to użyt-
kownicy końcowi, którzy w codziennej pracy 
będą używać testowanego oprogramowa-
nia. Zdarza się, że testerami stają się osoby, 
które uczestniczyły w opracowywaniu wyma-
gań. Nie zawsze mają one odpowiednie kom-
petencje, by prawidłowo udokumentować 
postęp prac, zgłaszać defekty oraz są na tyle 
obiektywne, że nie będą dodawać własnych 
dodatkowych potrzeb nie ujętych w wyma-
ganiach. Czy są w stanie przeprowadzić inne 
testy oprócz UAT? Przecież testy akceptacyj-
ne są jednym z kliku rodzajów działań, które 
powinniśmy przeprowadzić. Pozostają jeszcze 
kwestie między innymi testów bezpieczeń-
stwa, wydajności, użyteczności czy migracji 
danych.

W sytuacji oddelegowywania własnych za-
sobów (pracowników) do testowania pojawia 
się problem pogodzenia dodatkowych zadań 

z codziennymi obowiązkami. Innym rozwią-
zaniem jest powołanie dedykowanego ze-
społu testerów. Wiąże się to jednak ze sta-
łymi i dużymi kosztami. Firmy dostarczające 
oprogramowanie bardzo często oferują reali-
zację testów własnym zespołem testerskim. 
W takiej sytuacji powinna od razu powin-
na się zapalić lamka alarmowa. Czy aby na 
pewno firma, która dostarcza nam oprogra-
mowanie rzetelnie przeprowadzi testy? Prze-
cież zgłoszenie błędów czy usterek będzie 
miało wpływ na wizerunek firmy i dostarcza-
nego produktu. Nikt się nie przyzna do tego, 
że dostarczony klientowi produkt jest nie-
zgodny z jego wymaganiami.

Profesjonalne wsparcie
Kto więc powinien wykonać testy? Najbar-
dziej racjonalnym krokiem jest wybór firmy ze-
wnętrznej, która wykonana niezależne testy. 
Mamy wtedy pewność dokładnego sprawdze-
nia zamówionego produktu pod kątem usta-
lonych wcześniej wymagań. Firmy specjali-
zujące się w testowaniu oprogramowania re-
alizują testy w oparciu o dedykowane normy 
np. ISO/IEC/IEEE 29119, uznane metodyki jak 
ISTQB czy profesjonalne narzędzia do zarzą-
dzania testami firm HP, Noetys, Exact Solu-
tion czy Inflectra. Ważnym atutem jest do-
świadczenie takich firm w przygotowaniu i re-
alizacji testów, dopasowanie procesu do orga-
nizacji, analizy dokumentacji pod kątem moż-
liwości wykonania zlecenia, rodzaju testów, 
które należy wykonać czy wymagań na śro-
dowisko testowe. Równie istotną kwestią jest 
zastosowanie odpowiedniej metodyki zarzą-
dzania i realizacji testów do wybranego podej-
ścia do prowadzenia projektów informatycz-
nych. Firmy z doświadczeniem będą mogły do-
stosować proces testowy do potrzeb i możli-
wości organizacji klienta, w tym metodyki za-
rządzania projektami i wytwarzania oprogra-
mowania (np. PRINCE2 i agile). 

Wiadomo, że w każdym wdrożeniu trudno się 
ustrzec od błędów czy też wykryć je w 100%. 
Dlatego ważne jest doświadczenie w realizacji 
testów oraz analizie raportów zgłaszanych de-
fektów i bieżące raportowanie prac na potrze-
by różnych interesariuszy. Dzięki temu można 
podjąć odpowiednie działania oraz przygoto-
wać stosowne rekomendacje, która pozwolą 
ustalić priorytety realizacji prac. 

Ostatnio na rynku widać coraz silniejszy trend 
zatrudniania przez firmy deweloperskie ze-
wnętrznych firm, które przeprowadzą nieza-
leżne testy zanim produkt zostanie przekazany 
do klienta. Dużym atutem takiego rozwiąza-
nia jest zaangażowanie firmy w proces ciągłe-
go poprawiania jakości dostarczanych produk-
tów. Z kolei angażowanie wewnętrznych zaso-
bów jedynie w te zadania, do których mają od-
powiednie kompetencje, zwiększa produktyw-
ność i jakość dostarczanego kodu.

Bezpieczne wdrożenie
Nie ma wątpliwości, że testy są głównym 
i najważniejszym elementem zapewnienia ja-
kości (Quality Assurance). Rolą testów jest 
wykazanie gdzie są problemy, które funk-
cjonalności nie działają, które są gotowe do 

STREFA WIEDZY



wdrożenia częściowo, a które całkowicie nie 
spełniają wymagań. Daje to solidną podstawę 
dla kierownictwa do podjęcia decyzji o kolej-
nych etapach projektu.

Umowa z dostawcą oprogramowania powin-
na jasno określać procedurę postępowania 
w przypadku wykrytych i zgłoszonych defek-
tów, czas reakcji i poprawienia wad w funkcjo-
nalnościach i elementach niefunkcjonalnych 
(takich jak wydajność). Ważnym elementem 
jest też procedura obejścia w przypadku, gdy 
nie ma możliwości poprawy błędu w krótkim 
czasie. Ostateczną opcją oczywiście zawsze 
jest odstąpienie od zawartej umowy i wycią-
gnięcie konsekwencji w stosunku do dostaw-
cy. Jednak nie zawsze jest na to czas. Dlate-
go tak ważne jest uzgodnienie już na początku 
projektu, że udokumentowane wyniki testów 
są jednym z warunków odbioru oprogramo-
wania. Świadomość istotności jakości otrzy-
manego produktu od samego początku po-
zwala na spokojne wdrażanie oprogramowania 
w każdej organizacji.

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,80849,1708
6577,Ucieczka_przed_blamazem__W_PKW_drza_prze
d_wyborami.html
Ibidem.
The Guardian, NG24.ie
The New Zealand Herald
CNN, Reuters
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Testy to ważny i jednocześnie zaniedbany ele-
ment tworzenia oprogramowania. Wiele in-
stytucji publicznych a także firm prywatnych, 
nadal postrzega je jako niepotrzebny koszt 
i zbędny wysiłek. A jaka jest prawda? W jakim 
celu wykonujemy wiele różnych testów skoro 
są takie niewygodne? Przeanalizujmy znacze-
nie testów jakości oprogramowania zaczyna-
jąc od ich skutków. 

Awaria
Głośnym przykładem z ostatnich kilku miesię-
cy jest problem z systemem liczenia głosów 
wyborczych. Administracja publiczna prze-
chodzi transformację informatyczną i więk-
szość czynności, które do tej pory były wyko-
nywane ręcznie, będzie automatyzowanych. 
Podczas wyborów samorządowych z 16 listo-
pada ubiegłego roku ważną rolę miał odegrać 
automatyczny system zliczania głosów. Nie-
stety, zawiódł. Efekt to zmiany na stanowi-
skach członków PKW. Przypuszczenia specja-
listów okazały się brutalną prawdą. System 
nie przeszedł testów, co potwierdził w rozmo-
wie z wyborczą.biz prezes firmy, która wspól-
nie z PKW przygotowywała system: 

„Test przeprowadzony 30 października 2014 r., 
który miał za zadanie zbadać cały cykl składa-
nia, podpisywania i wyliczania wyników wy-
borów zakończył się awarią. W efekcie żadna 
z funkcji nie została przetestowana. Podczas 
drugiego testu, 7 listopada, po raz kolejny za-

wiodła infrastruktura i testy trzeba było prze-
rwać. Na dzień przed wyborami został urucho-
miony ostatni serwer.” 1 

Przyczyna
Wagę testów mocno podkreślił prezes jednej 
z firm, dostarczającej oprogramowanie dla 
takich firm jak Tauron, Pekao SA czy Lotto:

„Wielu urzędników czy polityków ma poczucie, 
że wystarczy napisać oprogramowanie i sprawa 
załatwiona, a tak naprawdę wtedy dopiero za-
czyna się kluczowa część projektu, czyli testy. 
Nie ma mowy o ich pominięciu czy zrobieniu ich 
byle jak.” 2

 Jeżeli wagę testów tak mocno podkreślają 
prezesi firm dostarczających oprogramowa-
nie, to czy klientowi, który zamawia oprogra-
mowania nie powinno zależeć na nich jesz-
cze bardziej? W końcu to klient będzie wy-
korzystywał ten produkt w codziennej pracy 
a przede wszystkim za niego zapłaci.

Wyzwanie
Dużym wyzwaniem jest dbałość o jakość 
oprogramowania w takich sektorach jak te-
lekomunikacja czy bankowość. To natural-
na konsekwencja bardzo szybkiego rozwoju 
nowych technologii a co za tym idzie, krót-
kiego czasu na dostarczenie nowego oprogra-
mowania spełniającego oczekiwania bardzo 
wymagających konsumentów. 

Koszty wdrożeń bez testów
Warto wspomnieć o dwóch przypadkach, 
które dosadnie pokazują jakie skutki niesie za 
sobą słaba jakość oprogramowania informa-
tycznego.

„Wiodący bank w Irlandii musiał wypłacić 
ponad 35 milionów euro rekompensaty swoim 
Klientom za brak możliwości korzystania z ra-
chunków spowodowany awarią systemów IT. 
Sumaryczne starty banku wynikające z ‘chaosu 
informatycznego’, który miał miejsce w 2012 
roku, eksperci oszacowali na ok. 130 milionów 
euro.” 3 

„W 2011 r. nowozelandzki regulator – The 
Commerce Commission – interweniował 
w sprawie nienależytego naliczenia opłat za 
usługi dostępu do Internetu przez system in-
formatyczny lokalnego operatora telekomuni-
kacyjnego. Dostawca usług telekomunikacyj-
nych musiał wypłacić ok. 3 milionów dolarów 
zadośćuczynienia swoim Klientom, aby unik-
nąć licznych pozwów sądowych od ok. 100 ty-
sięcy Klientów, których dotyczył problem”. 4

Słaba jakość dostarczanego oprogramowa-
nia nie jest jedynie polską ani nawet euro-
pejską domeną. Wydawać by się mogło, że 
w Stanach Zjednoczonych, które są prekur-
sorem w tej dziedzinie, jakość jest najwyż-
sza na świecie. Nic bardziej mylnego. Kolejny 
przykład wskazuje, że nic się tam nie zmieni-
ło od czasów E. Deminga: 

„The U.S. Centers for Medicare and Medicaid Se-
rvices potwierdził zmianę dostawcy rozwiązania 
informatycznego mającego umożliwić Amery-
kanom zakup polis medycznych w ramach tzw. 
Obamacare. Uruchomienie odpowiedniego por-
talu w październiku 2013 r. ujawniło liczne błędy 
oraz uniemożliwiało korzystanie z powodu wol-

nego działania serwisu w kolejnych tygodniach. 
Falstart portalu spowodował falę krytyki pre-
zydenta USA, który osobiście forsował nowe 
prawo dotyczące polis medycznych i zachę-
cił republikanów do nawoływań do anulowania 
Obamacare.” 5

Według danych Instytutu Standardów i Tech-
nologii USA (NIST) straty spowodowane awa-
riami i niedostępnością systemów IT co roku 
wynoszą dziesiątki miliardów USD.

Zapobieganie 

Bardzo skuteczną metodą w zapobieganiu 
awariom IT jest testowanie oprogramowania. 
Rozwój inżynierii oprogramowania przyczynił 
się do powstania aktów prawnych, regulacji 
oraz standardów i metodyk IT, które określają 
kwestie jakości i testów dostarczanego opro-
gramowania.

Brak lub niewłaściwe podejście do testów sta-
nowią dla każdego właściciela systemu IT po-
ważne zagrożenie. Są to między innymi:

utrata przychodów,
zakłócenie operacji,
zagrożenie bezpieczeństwa klientów,
straty wizerunkowe,
ryzyko sankcji prawnych / regulacji.

Realizacja testów
Z biegiem czasu i rozwoju systemów informa-
tycznych okazało się, że są koniecznością. Za-
stanówmy się teraz, kto powinien je przygoto-
wać i w jaki sposób. 

Testy można zorganizować samodzielnie wy-
znaczając do tego celu zasoby z wewnątrz 
organizacji, firmy. Przeważnie są to użyt-
kownicy końcowi, którzy w codziennej pracy 
będą używać testowanego oprogramowa-
nia. Zdarza się, że testerami stają się osoby, 
które uczestniczyły w opracowywaniu wyma-
gań. Nie zawsze mają one odpowiednie kom-
petencje, by prawidłowo udokumentować 
postęp prac, zgłaszać defekty oraz są na tyle 
obiektywne, że nie będą dodawać własnych 
dodatkowych potrzeb nie ujętych w wyma-
ganiach. Czy są w stanie przeprowadzić inne 
testy oprócz UAT? Przecież testy akceptacyj-
ne są jednym z kliku rodzajów działań, które 
powinniśmy przeprowadzić. Pozostają jeszcze 
kwestie między innymi testów bezpieczeń-
stwa, wydajności, użyteczności czy migracji 
danych.

W sytuacji oddelegowywania własnych za-
sobów (pracowników) do testowania pojawia 
się problem pogodzenia dodatkowych zadań 

z codziennymi obowiązkami. Innym rozwią-
zaniem jest powołanie dedykowanego ze-
społu testerów. Wiąże się to jednak ze sta-
łymi i dużymi kosztami. Firmy dostarczające 
oprogramowanie bardzo często oferują reali-
zację testów własnym zespołem testerskim. 
W takiej sytuacji powinna od razu powin-
na się zapalić lamka alarmowa. Czy aby na 
pewno firma, która dostarcza nam oprogra-
mowanie rzetelnie przeprowadzi testy? Prze-
cież zgłoszenie błędów czy usterek będzie 
miało wpływ na wizerunek firmy i dostarcza-
nego produktu. Nikt się nie przyzna do tego, 
że dostarczony klientowi produkt jest nie-
zgodny z jego wymaganiami.

Profesjonalne wsparcie
Kto więc powinien wykonać testy? Najbar-
dziej racjonalnym krokiem jest wybór firmy ze-
wnętrznej, która wykonana niezależne testy. 
Mamy wtedy pewność dokładnego sprawdze-
nia zamówionego produktu pod kątem usta-
lonych wcześniej wymagań. Firmy specjali-
zujące się w testowaniu oprogramowania re-
alizują testy w oparciu o dedykowane normy 
np. ISO/IEC/IEEE 29119, uznane metodyki jak 
ISTQB czy profesjonalne narzędzia do zarzą-
dzania testami firm HP, Noetys, Exact Solu-
tion czy Inflectra. Ważnym atutem jest do-
świadczenie takich firm w przygotowaniu i re-
alizacji testów, dopasowanie procesu do orga-
nizacji, analizy dokumentacji pod kątem moż-
liwości wykonania zlecenia, rodzaju testów, 
które należy wykonać czy wymagań na śro-
dowisko testowe. Równie istotną kwestią jest 
zastosowanie odpowiedniej metodyki zarzą-
dzania i realizacji testów do wybranego podej-
ścia do prowadzenia projektów informatycz-
nych. Firmy z doświadczeniem będą mogły do-
stosować proces testowy do potrzeb i możli-
wości organizacji klienta, w tym metodyki za-
rządzania projektami i wytwarzania oprogra-
mowania (np. PRINCE2 i agile). 

Wiadomo, że w każdym wdrożeniu trudno się 
ustrzec od błędów czy też wykryć je w 100%. 
Dlatego ważne jest doświadczenie w realizacji 
testów oraz analizie raportów zgłaszanych de-
fektów i bieżące raportowanie prac na potrze-
by różnych interesariuszy. Dzięki temu można 
podjąć odpowiednie działania oraz przygoto-
wać stosowne rekomendacje, która pozwolą 
ustalić priorytety realizacji prac. 

Ostatnio na rynku widać coraz silniejszy trend 
zatrudniania przez firmy deweloperskie ze-
wnętrznych firm, które przeprowadzą nieza-
leżne testy zanim produkt zostanie przekazany 
do klienta. Dużym atutem takiego rozwiąza-
nia jest zaangażowanie firmy w proces ciągłe-
go poprawiania jakości dostarczanych produk-
tów. Z kolei angażowanie wewnętrznych zaso-
bów jedynie w te zadania, do których mają od-
powiednie kompetencje, zwiększa produktyw-
ność i jakość dostarczanego kodu.

Bezpieczne wdrożenie
Nie ma wątpliwości, że testy są głównym 
i najważniejszym elementem zapewnienia ja-
kości (Quality Assurance). Rolą testów jest 
wykazanie gdzie są problemy, które funk-
cjonalności nie działają, które są gotowe do 

Bartłomiej
Zarembski

Koordynator Projektu w Soflab Technology

Jest absolwentem elektrotechniki na Poli-
technice Warszawskiej. Od 3 lat zajmuje się 
różnymi aspektami realizacji projektów za-
równo związanymi z wdrożeniami informa-
tycznymi jak i przedsięwzięciami doradczymi.

Maciej
Obrzydowski

Kierownik Projektu w Soflab Technology

Ukończył budownictwo wodne na Politech-
nice Krakowskiej. Od 10 lat pracuje we wdro-
żeniach informatycznych, od ponad 6 lat zaj-
muje się przede wszystkim zapewnieniem 
jakości. Ma duże doświadczenie w iden-
tyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów 
w złożonych środowiskach informatycz-
nych. Dzięki szerokiemu spojrzeniu na każdy 
aspekt zapewnienia jakości w dużych, zło-
żonych przedsięwzięciach informatycznych, 
jego działania oprócz dostarczenia namacal-
nych wyników, znacznie poprawiają współ-
pracę między zespołami projektowymi.
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Więcej na www.soflab.pl

Testy Funkcjonalne
System nie robi tego co powinien
(np. nie wystawia faktur)

Testy Bezpieczeństwa
Haker lub konkurent przejął nasze konto

Testy Wydajnościowe
System/strona zawiesza się przy dużej
liczbie użytkowników

Testy Aplikacji Mobilnych
Dedykowane rozwiązanie nie działa prawidłowo
na urządzeniach mobilnych

Testy Użyteczności
Portal jest określany przez użytkowników
jako niewygodny
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Projects deliver no value!
The interview with Mark Smalley about scoping projects to
ensure that value is realized for years to come, conducted
by Mirosław Dąbrowski

STREFA PMI, NR 9, CZERWIEC 2015, WWW.STREFAPMI.PL

Could you please introduce yourself to our 
readers?
I started in IT as a programmer in the late 70s, 
working for a large external IT services pro-
vider in the Netherlands. I still live there, on 
the southern outskirts of Amsterdam, but was 
born in London, where I met my Dutch wife. 
I’ve had positions in application development 
and management, business unit management, 
sales support, consultancy and training, prod-
uct development and marketing. 
I have been self-employed since 2012 and 
I work part-time for the non-profit ASL BiSL 
Foundation. I have two main activities at the 
moment: IT departments use my training and 
consultancy to improve their performance and 
the ASL BiSL Foundation sends me around the 
globe to generate awareness and interest for 
the ASL and BiSL frameworks and practices. 
Hopefully this also contributes to improving 
how IT is used. 
What are ASL and BiSL?
They are both process frameworks, supported 
by training and a certification scheme.
The Application Services Library describes 
how applications are supported, maintained 
and renewed, and how application lifecycle 
and portfolio management is executed. It also 
describes the management activities to facil-
itate and direct these activities, such as plan-
ning and control, financial management, sup-
plier management and contract management. 
It covers everything after the initial develop-
ment of applications, which usually only rep-
resents 20% of the total cost of ownership of 
application. To summarize it helps to keep an 
organization’s application portfolio up-and-
running, up-to-date, and under control.
Where ASL o�ers guidance how to provide 
applications and related services, the Business 
Information Services Library o�ers guidance to 
business people who “consume” IT as a busi-

ness asset. Their concerns are typically: How 
much budget should I allocate to informa-
tion and technology, as opposed to other busi-
ness assets such as people, machines, build-
ings? What kind of information and technolo-
gy do I need to help my business both survive 
and succeed? How do I deal e�ectively with 
the IT department? How do I ensure that the 
users actually realize the value from the sig-
nificant investments? How can I demonstrate 
that I am managing information and technol-
ogy in accordance with its importance to the 
organization? 
BiSL helps business departments with these 
issues, o�ering guidance how to manage in-
formation and how to deal with IT from a busi-
ness perspective. The focus is demand and 
use, rather than supply. The guidance is aimed 
at roles in the business such as system owner, 
process owner, information manager, super 
user. In other words people who are tasked 
with managing information, dealing with the 
IT department or external IT service providers, 
and support users from a functional perspec-
tive.  
Both ASL and BiSL are accompanied by exam-
ples of how organizations have applied them. 
There are also many supporting publications, 
plus an independent certification scheme that 
is executed by APMG-International. Com-
mercial training providers o�er training, which 
is typically a two day course for each of the 
frameworks.
Why is this relevant for project managers?
Because projects deliver no value! They only 
deliver potential value (also known as capa-
bilities). Value is only realized when the pro-
ject deliverables are actually used. So it is cru-
cial that the project scope not only includes 
the information system but also the organiza-
tion that is needed to manage the system from 
both a supply point of view, and also from the 
demand and use perspective that the business 
takes. 

The supply perspective is usually fulfilled by 
the IT department, and although there are 
often di�culties in the transfer of responsi-
bilities from the project to the permanent or-
ganization, sooner or later this is sorted out. 
The business side, however, is frequently the 
weakest link in the chain. Yes, somebody is 
responsible for the financial aspects of the 
system. Yes, there is somebody who deals 
with the IT department. Yes, there is an ex-
perienced user who helps colleagues when 
asked. But is this enough? This is the area 
that BiSL addresses. 
Organizations and their customers now 
depend on information systems to a much 
stronger degree than in the past. And because 
the market changes much more rapidly than 
previously, the business must change quickly, 
including the implications for use of informa-
tion and technology. 
Any project manager who wants to be taken 
seriously cannot get away with by simply 
scoping the organizational side out of his or 
her project. Unless he or she is assured that 
somebody else is going to take care of it. If 
you ignore this, when things go wrong due 
to problems outside your formal scope, you 
will still be associated with a Bad Project and 
could be guilty of an act of omission. As a pro-
fessional project manager you have an obliga-
tion to advise your client about risks and this 
is a Serious Risk.
So how can project managers avoid this 
risk?
The easiest thing that they can do is at the 
start of the project. Perform a quick scan that 
assesses the “maturity” of the permanent IT-
related roles in the business that will be re-
sponsible after the project organization has 
been dismantled.  If the project manager does 
not want to take on any extra work, he or she 
can either just advise the customer about the 
kind of roles that should be in place, and the 

Mirosław Dąbrowski (interviewer, ASL BiSL Foundation Ambassador Poland), Lucile van der Hagen (ABF Managing Director) and Mark Smalley (ABF Ambassador-in-Chief)
during the meeting in ASL BiSL Foundation Headquarters in Utrecht / Netherlands. Source: Mirosław Dąbrowski

current state of maturity. If however, the pro-
ject manager is capable of dealing with organ-
izational change, he or she can propose to in-
clude this in the project scope. Either way, the 
issue has been addressed, not ignored.
How can project managers find this quick 
scan?
There’s plenty of information freely avail-
able on the ASL BiSL Foundation website 
(www.aslbislfoundation.org) but it’s proba-
bly easier to get in touch with a human being 
at the Foundation and get some free support 
that is tailored to their particular needs. 
How does this all fit into modern approach-
es such as AgilePM?
First we have to view things from the right per-
spective. While AgilePM takes a project lifecy-
cle point of view, ASL and BiSL look at the in-
formation system lifecycle. 90% of information 
systems live from 3 months to 30 years – on 
average about 12 years. And during that time 
70%-90% of the total cost of ownership is 
spent, as compared to 10%-30% on the initial 
project. So on average there’s a 20:80 divide 
between the cost of release 1.0 and every-
thing that happens during the active life of the 
system. How much of the 80% is related to 
projects? Well, about a third of the 80% is re-
lated to keeping an application up and running, 
and therefore two thirds is spent on change. 
60% of change is business-driven, while 40% 
is technical change. I’d say that two thirds of 
the changes are straightforward enough to be 
dealt with as part of an ongoing maintenance 
process, while the other changes are financial-
ly significant or technically complex and are 
therefore treated as projects. So in addition 
to the 20% spent on release 1.0, about 25% is 
spent on project-based maintenance and re-
newal.
The way AgilePM and BiSL intersect is many 
places [see the attached table]. Imagine that 
an information system has been used for 18 
months and that through routine mainte-
nance, the system has undergone 6 minor re-
leases, so it is now version 1.6. BiSL makes 
a distinction between Strategic processes in 
which the longer-term plans for the informa-
tion systems are defined, Managing process-
es for the major decision-making, Change for 
changes to the information system, and Op-
erations for keeping the system up and run-
ning and of course for its use.
In AgilePM’s Pre-Project phase, the initia-
tive is taken to consider a major release, v2.0. 

This could be part of a strategic plan for the 
information system, or simply some change 
requests from business operations that are 
complex enough to need more rigorous man-
agement than the regular maintenance pro-
cess o�ers. This coincides with BiSL’s manag-
ing activities, in which the business initiates 
the project and takes decisions. 
Business people who are tasked with manag-
ing the information system from their business 
perspective, are the ideal candidates to fulfil 
the AgilePM business roles Business Sponsor, 
Business Visionary, Business Advisor, Business 
Ambassador and Business Analyst.  
It is also desirable that members of the “per-
manent” maintenance team participate in the 
project. Not only to provide information about 
the system that they know intimately, but also 
to acquire knowledge of the new changes so 
that they can act quickly when urgent main-
tenance is needed long after the project is dis-
mantled.  
While the project progresses through the next 
phases, some urgent maintenance is needed 
and version 1.7 is developed and released. This 
obviously needs coordination with the pro-
ject. During the AgilePM Deployment phase 
the new release is taken into production. The 
project is evaluated in the Post-Project phase, 
after which the information system continues 
to be used, supported, maintained and man-
aged on a more process-oriented basis. Until 
the next project is needed.
So you see how the two approaches interface. 
ASL and BiSL recommend that complex and 
risky activities should be managed as projects 
but the frameworks do not prescribe any par-
ticular approach. This depends on the charac-
teristics of the specific information systems, 
the required changes and the organization. 
So AgilePM not only interfaces with ASL and 
BiSL from a practical point of view, but it is 
also part of the ASL-BiSL philosophy to work 
in conjunction with other frameworks, stand-
ards and bodies of knowledge to form a prac-
tical way of working for each organization.
Can you tell us more about the ASL BiSL 
Foundation?
The ASL BiSL Foundation is based in the Neth-
erlands, where it was created in 2002. ASL and 
BiSL are the de facto standards for many or-
ganizations in the Netherlands, who often use 
a proven combination of BiSL plus ASL and ITIL 
to address their main IT management con-
cerns. 

The Foundation gives an annual award to the 
organization that has achieved significant 
improvement by using ASL and/or BiSL. We 
have recently published a book with these 
case studies at public and private organiza-
tions. They reported benefits in three catego-
ries and I’ll mention an example in each cat-
egory: Pure business benefits – the Dutch 
Police Force reduced criminality by persis-
tent o�enders by improving how they man-
aged information across various semi-auton-
omous Police-departments. IT-related busi-
ness benefits – Saxion University of Applied 
Sciences took control of IT by making gov-
ernance demand-based instead of supplier-
dominated. Benefits for the IT department 
– insurance company Achmea improved their 
IT services and reduced costs by using both 
BiSL and ASL to create a process model that 
connected multiple autonomous business di-
visions with the centralized IT department

The ASL BiSL Foundation is a membership or-
ganization as relies to a strong degree on en-
thusiastic volunteers to support our interests. 
We now have ambassadors who represent our 
interests in Canada, China, France, Germany, 
India, Japan, Poland, Portugal, Russia, and the 
United States.

STREFA WYWIADU



Table 1 - How BiSL process levels interact with AgilePM processes.
* In the example mentioned in the interview, information system (e.g. web portal) v 1.6 is now running in live/production environment.

Through utilizing AgilePM method organization is planning to release major update, release v2.0.

Mark
Smalley

Mark Smalley is an IT Management Con-
sultant at Smalley.IT. He is a�liated with 
the non-profit ASL BiSL Foundation, AP-
MG-International, GamingWorks and Pink 
Elephant. Mark is an inaugural member of 
the industry initiatives Service Manage-
ment Congress and Taking Service Forward. 
Mark is also known as The IT Paradigmolo-
gist, and has spoken to thousands of IT pro-
fessionals about ASL, BABOK, BiSL, COBIT, 
ISO 20000 & 38500, ITIL, TOGAF and other 
frameworks and standards at more than 100 
events on 4 continents. Connect with Mark 
on LinkedIn, Twitter (@marksmalley) and 
mark.smalley@aslbislfoundation.org.
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Could you please introduce yourself to our 
readers?
I started in IT as a programmer in the late 70s, 
working for a large external IT services pro-
vider in the Netherlands. I still live there, on 
the southern outskirts of Amsterdam, but was 
born in London, where I met my Dutch wife. 
I’ve had positions in application development 
and management, business unit management, 
sales support, consultancy and training, prod-
uct development and marketing. 
I have been self-employed since 2012 and 
I work part-time for the non-profit ASL BiSL 
Foundation. I have two main activities at the 
moment: IT departments use my training and 
consultancy to improve their performance and 
the ASL BiSL Foundation sends me around the 
globe to generate awareness and interest for 
the ASL and BiSL frameworks and practices. 
Hopefully this also contributes to improving 
how IT is used. 
What are ASL and BiSL?
They are both process frameworks, supported 
by training and a certification scheme.
The Application Services Library describes 
how applications are supported, maintained 
and renewed, and how application lifecycle 
and portfolio management is executed. It also 
describes the management activities to facil-
itate and direct these activities, such as plan-
ning and control, financial management, sup-
plier management and contract management. 
It covers everything after the initial develop-
ment of applications, which usually only rep-
resents 20% of the total cost of ownership of 
application. To summarize it helps to keep an 
organization’s application portfolio up-and-
running, up-to-date, and under control.
Where ASL o�ers guidance how to provide 
applications and related services, the Business 
Information Services Library o�ers guidance to 
business people who “consume” IT as a busi-

ness asset. Their concerns are typically: How 
much budget should I allocate to informa-
tion and technology, as opposed to other busi-
ness assets such as people, machines, build-
ings? What kind of information and technolo-
gy do I need to help my business both survive 
and succeed? How do I deal e�ectively with 
the IT department? How do I ensure that the 
users actually realize the value from the sig-
nificant investments? How can I demonstrate 
that I am managing information and technol-
ogy in accordance with its importance to the 
organization? 
BiSL helps business departments with these 
issues, o�ering guidance how to manage in-
formation and how to deal with IT from a busi-
ness perspective. The focus is demand and 
use, rather than supply. The guidance is aimed 
at roles in the business such as system owner, 
process owner, information manager, super 
user. In other words people who are tasked 
with managing information, dealing with the 
IT department or external IT service providers, 
and support users from a functional perspec-
tive.  
Both ASL and BiSL are accompanied by exam-
ples of how organizations have applied them. 
There are also many supporting publications, 
plus an independent certification scheme that 
is executed by APMG-International. Com-
mercial training providers o�er training, which 
is typically a two day course for each of the 
frameworks.
Why is this relevant for project managers?
Because projects deliver no value! They only 
deliver potential value (also known as capa-
bilities). Value is only realized when the pro-
ject deliverables are actually used. So it is cru-
cial that the project scope not only includes 
the information system but also the organiza-
tion that is needed to manage the system from 
both a supply point of view, and also from the 
demand and use perspective that the business 
takes. 

The supply perspective is usually fulfilled by 
the IT department, and although there are 
often di�culties in the transfer of responsi-
bilities from the project to the permanent or-
ganization, sooner or later this is sorted out. 
The business side, however, is frequently the 
weakest link in the chain. Yes, somebody is 
responsible for the financial aspects of the 
system. Yes, there is somebody who deals 
with the IT department. Yes, there is an ex-
perienced user who helps colleagues when 
asked. But is this enough? This is the area 
that BiSL addresses. 
Organizations and their customers now 
depend on information systems to a much 
stronger degree than in the past. And because 
the market changes much more rapidly than 
previously, the business must change quickly, 
including the implications for use of informa-
tion and technology. 
Any project manager who wants to be taken 
seriously cannot get away with by simply 
scoping the organizational side out of his or 
her project. Unless he or she is assured that 
somebody else is going to take care of it. If 
you ignore this, when things go wrong due 
to problems outside your formal scope, you 
will still be associated with a Bad Project and 
could be guilty of an act of omission. As a pro-
fessional project manager you have an obliga-
tion to advise your client about risks and this 
is a Serious Risk.
So how can project managers avoid this 
risk?
The easiest thing that they can do is at the 
start of the project. Perform a quick scan that 
assesses the “maturity” of the permanent IT-
related roles in the business that will be re-
sponsible after the project organization has 
been dismantled.  If the project manager does 
not want to take on any extra work, he or she 
can either just advise the customer about the 
kind of roles that should be in place, and the 

current state of maturity. If however, the pro-
ject manager is capable of dealing with organ-
izational change, he or she can propose to in-
clude this in the project scope. Either way, the 
issue has been addressed, not ignored.
How can project managers find this quick 
scan?
There’s plenty of information freely avail-
able on the ASL BiSL Foundation website 
(www.aslbislfoundation.org) but it’s proba-
bly easier to get in touch with a human being 
at the Foundation and get some free support 
that is tailored to their particular needs. 
How does this all fit into modern approach-
es such as AgilePM?
First we have to view things from the right per-
spective. While AgilePM takes a project lifecy-
cle point of view, ASL and BiSL look at the in-
formation system lifecycle. 90% of information 
systems live from 3 months to 30 years – on 
average about 12 years. And during that time 
70%-90% of the total cost of ownership is 
spent, as compared to 10%-30% on the initial 
project. So on average there’s a 20:80 divide 
between the cost of release 1.0 and every-
thing that happens during the active life of the 
system. How much of the 80% is related to 
projects? Well, about a third of the 80% is re-
lated to keeping an application up and running, 
and therefore two thirds is spent on change. 
60% of change is business-driven, while 40% 
is technical change. I’d say that two thirds of 
the changes are straightforward enough to be 
dealt with as part of an ongoing maintenance 
process, while the other changes are financial-
ly significant or technically complex and are 
therefore treated as projects. So in addition 
to the 20% spent on release 1.0, about 25% is 
spent on project-based maintenance and re-
newal.
The way AgilePM and BiSL intersect is many 
places [see the attached table]. Imagine that 
an information system has been used for 18 
months and that through routine mainte-
nance, the system has undergone 6 minor re-
leases, so it is now version 1.6. BiSL makes 
a distinction between Strategic processes in 
which the longer-term plans for the informa-
tion systems are defined, Managing process-
es for the major decision-making, Change for 
changes to the information system, and Op-
erations for keeping the system up and run-
ning and of course for its use.
In AgilePM’s Pre-Project phase, the initia-
tive is taken to consider a major release, v2.0. 

This could be part of a strategic plan for the 
information system, or simply some change 
requests from business operations that are 
complex enough to need more rigorous man-
agement than the regular maintenance pro-
cess o�ers. This coincides with BiSL’s manag-
ing activities, in which the business initiates 
the project and takes decisions. 
Business people who are tasked with manag-
ing the information system from their business 
perspective, are the ideal candidates to fulfil 
the AgilePM business roles Business Sponsor, 
Business Visionary, Business Advisor, Business 
Ambassador and Business Analyst.  
It is also desirable that members of the “per-
manent” maintenance team participate in the 
project. Not only to provide information about 
the system that they know intimately, but also 
to acquire knowledge of the new changes so 
that they can act quickly when urgent main-
tenance is needed long after the project is dis-
mantled.  
While the project progresses through the next 
phases, some urgent maintenance is needed 
and version 1.7 is developed and released. This 
obviously needs coordination with the pro-
ject. During the AgilePM Deployment phase 
the new release is taken into production. The 
project is evaluated in the Post-Project phase, 
after which the information system continues 
to be used, supported, maintained and man-
aged on a more process-oriented basis. Until 
the next project is needed.
So you see how the two approaches interface. 
ASL and BiSL recommend that complex and 
risky activities should be managed as projects 
but the frameworks do not prescribe any par-
ticular approach. This depends on the charac-
teristics of the specific information systems, 
the required changes and the organization. 
So AgilePM not only interfaces with ASL and 
BiSL from a practical point of view, but it is 
also part of the ASL-BiSL philosophy to work 
in conjunction with other frameworks, stand-
ards and bodies of knowledge to form a prac-
tical way of working for each organization.
Can you tell us more about the ASL BiSL 
Foundation?
The ASL BiSL Foundation is based in the Neth-
erlands, where it was created in 2002. ASL and 
BiSL are the de facto standards for many or-
ganizations in the Netherlands, who often use 
a proven combination of BiSL plus ASL and ITIL 
to address their main IT management con-
cerns. 

The Foundation gives an annual award to the 
organization that has achieved significant 
improvement by using ASL and/or BiSL. We 
have recently published a book with these 
case studies at public and private organiza-
tions. They reported benefits in three catego-
ries and I’ll mention an example in each cat-
egory: Pure business benefits – the Dutch 
Police Force reduced criminality by persis-
tent o�enders by improving how they man-
aged information across various semi-auton-
omous Police-departments. IT-related busi-
ness benefits – Saxion University of Applied 
Sciences took control of IT by making gov-
ernance demand-based instead of supplier-
dominated. Benefits for the IT department 
– insurance company Achmea improved their 
IT services and reduced costs by using both 
BiSL and ASL to create a process model that 
connected multiple autonomous business di-
visions with the centralized IT department

The ASL BiSL Foundation is a membership or-
ganization as relies to a strong degree on en-
thusiastic volunteers to support our interests. 
We now have ambassadors who represent our 
interests in Canada, China, France, Germany, 
India, Japan, Poland, Portugal, Russia, and the 
United States.
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Co motywuje pokolenie Y?
Co przyciąga młodych ludzi do takich organizacji jak PMI?

STREFA PMI, NR 9, CZERWIEC 2015, WWW.STREFAPMI.PL

W ramach współpracy z Bigram i Enactus nad 
raportem „Motywacje Młodych” zostaliśmy 
poproszeni o odpowiedź na dwa pytania do-
tyczące motywacji młodych ludzi. W tym ar-
tykule postanowiliśmy szerzej podzielić się 
z Państwem naszymi obserwacjami i wnio-
skami na ten temat. Wyżej wymieniony raport 
można znaleźć pod linkiem: motywacjemlo-
dych.pl. 

Na początek scharakteryzujmy pokolenie Y 
(zwane też Millennials) oraz pozostałe trzy 
pokolenia, które obecnie występują na rynku 
pracy, czyli pokolenie Boomersów, X i naj-
młodsze Z. Charakterystyka pochodzi z pu-
blikacji „Badanie wieku w projekcie, czyli róż-
nice pokoleniowe w zarządzaniu projektami”, 
DTI Polska, 2013.

Pokolenie Boomersów, czyli urodzeni 
w latach ’50 i ’60, to tradycjonaliści, dla któ-
rych praca jest obowiązkiem. Funkcjonowali 
w czasach socjalizmu i budowali gospodarkę 
wolnorynkową. Uczą się nowych technologii 
i tylko 30% z nich używa mediów społeczno-
ściowych. Charakteryzuje ich długi okres za-
trudnienia.

Pokolenie X, czyli urodzeni w latach ’70 i po-
czątek ’80, są nazywani potocznie „białymi 
kołnierzykami” i praca jest dla nich najważ-
niejsza.  Jednak gdy zakładają rodziny, war-
tości się nieco zmieniają. Nowe technologie 
nie stanowią dla nich problemu i 50% z nich 
używa  mediów społecznościowych. Podobnie 

jak Boomersi charakteryzują się długim okre-
sem zatrudnienia.

Pokolenie Y, czyli urodzeni pod koniec lat ’80 
do 1990 roku, dorastali z internetem, a praca 
jest dla nich drogą do rozwoju. To indywidu-
aliści, których charakteryzuje krótki okres za-
trudnienia. 75% z nich używa mediów społecz-
nościowych.

Pokolenie Z, czyli urodzeni po 1990 roku do-
rastali w dobrobycie i wkraczają dopiero na 
rynek pracy. Żyją w świecie wirtualnym – 83% 
śpi z telefonem komórkowym. Internet i nowe 
technologie są dla nich czymś oczywistym. 
Podróżują po świecie, są otwarci i bezpośred-
ni oraz znają języki obce.

Chcielibyśmy też zaznaczyć, że osoby anga-
żujące się w działalność stowarzyszenia, która 
ma charakter społeczny, należą do niewiel-
kiej, bo 2% grupy naszego społeczeństwa – 
taka część Polaków aktywnie, przynajmniej 
raz w tygodniu, działa społecznie.

Co motywuje młodych do angażowania 
się w działalność PMI, która ma charak-
ter non-profit? Jakie czynniki pozapła-
cowe są dla pokolenia Y wartościowe?

Project Management Institute jest ogromną, 
międzynarodową organizacją, która na całym 
świecie, w tym również w naszym kraju, 
skupia profesjonalistów zarządzania projekta-
mi. Wszyscy nasi członkowie są praktykami. 
Wiedzą i doświadczeniem dzielimy się podczas 

organizowanych wydarzeń i projektów. Z pro-
wadzonych obserwacji wynika, że naszych 
wolontariuszy, również studentów, najbardziej 
motywuje do współpracy z PMI wspomniana 
możliwość zetknięcia się z praktyką i doświad-
czeniem. Wspólna praca w rzeczywistym pro-
jekcie jest elementem, którego brakuje w sys-
temie edukacji, również na poziomie uczelni. 
My jesteśmy otwarci na szerzenie wiedzy, pro-
pagujemy wypracowane przez wiele lat i ciągle 
doskonalone dobre praktyki zarządzania. Do-
puszczamy studentów do naszego warsztatu 
pracy, a oni to doceniają i chętnie włączają się 
w realizację projektów. W ten sposób uzyskują 
to czego brakuje na rynku edukacji – praktykę 
i profesjonalizm w działaniu. 

Jak pokazują badania, dla pokolenia Y praca 
stanowi drogę do samorozwoju. Kijek i mar-
chewka przestają mieć znaczenie, a liczy się 
chęć do samodoskonalenia, samorealizacji 
oraz udział w wielkich, istotnych przedsię-
wzięciach.

Dodatkowe aspekty, które motywują młodych 
do zaangażowania się w działalność stowa-
rzyszenia, to możliwość budowania relacji biz-
nesowych, zdobycia referencji, poznania in-
spirujących ludzi, uzyskania wsparcia w certy-
fikacji czy aktywnego spożytkowania wolne-
go czasu. Nie bez znaczenia jest też okazja do 
sprawdzenia, czy podoba im się praca w pro-
jektach, przed ewentualnym przekwalifikowa-
niem. Z racji naszej działalności wszystkie wy-
mienione czynniki są pozapłacowe.

PMI zrzesza osoby doskonalące umiejęt-
ności w obszarze zarządzania projekta-
mi. Jak to jest z zainteresowaniem mło-
dych ludzi rozwojem? Czy dużo jest stu-
dentów aspirujących do członkostwa 
w PMI? Czy zauważyli Państwo zmiany 

na przestrzeni ostatnich lat w nasta-
wieniu studentów do poszerzania swojej 
wiedzy w tym zakresie?

Zainteresowanie zarządzaniem projektami 
rośnie, a to przede wszystkim dzięki zwięk-
szaniu świadomości w organizacjach, na czym 
działanie projektowe polega. Dla przedstawi-
cieli pokolenia Y, gdzie liczy się głównie efek-
tywność działania oraz umiejętność pracy 
nad wieloma projektami (multitasking), praca 
w projektach rozwija ich pasje i umiejętno-
ści. Cechą charakterystyczną młodych ludzi 
jest nastawienie na pracę w zespołach, szyb-
kie zdobywanie wiedzy oraz inwestowanie 
w siebie na zasadzie work-life balance. Mi-
nusem jest przede wszystkim niezdolność 
do przywiązywania się, czyli brak lojalności 
wobec organizacji. 

Wyrażenie poparcia dla wartości głoszonych 
przez PMI, poprzez uzyskanie statusu człon-
ka stowarzyszenia, nie jest obarczone jaki-
miś trudnościami, czy szczególnymi bariera-
mi, ale samo członkostwo nie jest najważ-
niejsze. Dla nas ważne jest, aby w długiej per-
spektywie móc powiedzieć, że między innymi 
dzięki działaniom PMI, coraz więcej projek-
tów jest realizowanych prawidłowo. Sprawa 
tylko pozornie jest prosta, gdyż jeśli przyjrzeć 
się statystykom dotyczącym realizacji róż-
nych projektów na całym świecie, to ponad 
60% kończy się porażką lub po walce z pro-
blemami. Dzięki członkostwu w PMI uzyskuje 
się dostęp do materiałów oraz korzysta z sze-
regu przywilejów, w tym możliwości uczest-
nictwa w specjalnych spotkaniach, szkole-
niach, warsztatach czy konferencjach. Moż-
liwości są ogromne, może nawet niewyczer-
pane, patrząc na wielkość naszego stowarzy-
szenia i międzynarodowy charakter, a to, na 
ile członkowie skorzystają z tych możliwości 
– zależy już wyłącznie od nich samych.

Nasze doświadczenia wskazują na coraz więk-
sze zainteresowanie zarządzaniem projekta-
mi oraz naszą organizacją, w tym wśród ludzi 
młodych. Obserwujemy rozwój projektowych 
kół naukowych na uczelniach, a konferen-
cje przez nie organizowane są na coraz wyż-
szym poziomie, często nie ustępują komer-

cyjnym wydarzeniom pod względem meryto-
rycznym jak i organizacyjnym. Również nabór 
na studia zarządzania projektami pod patrona-
tem PMI zawsze kończy się przed czasem. Wi-
dzimy też, że studenci, z którymi współpracu-
jemy, lub którzy tylko uczestniczą w naszych 
spotkaniach są bardzo aktywni. 

Jak pokazuje wcześniej wspomniane bada-
nie DTI wszystkie pokolenia lubią warszta-
ty, jednak im młodsze pokolenie, tym bar-
dziej preferowany jest coaching i gry symu-
lacyjne. Pokolenie Boomersów głównie ko-
rzysta z warsztatów, a dla pokoleń X i Y co-
aching i mentoring jest najbardziej atrakcyjną 
formą rozwijania kompetencji zawodowych. 
Boomersi częściej zwracają się o pomoc do 
zewnętrznych konsultantów i profesjonali-
stów, natomiast młodsze pokolenia uczą się 
podczas pracy i od innych, bardziej doświad-
czonych członków zespołów. 

Dlatego też młodzi ludzie często angażują się 
w działania naszego stowarzyszenia, gdzie 
oprócz organizacji wydarzeń prowadzimy spo-
łeczne projekty edukacyjne, które są świetną 
okazją do rozwoju, nie tylko dla dzieci i mło-
dzieży, ale przede wszystkim dla wolontariu-
szy. Właściwie każdy uczestnik takiego pro-
jektu znajdzie coś dla siebie, dla tych mniej 
doświadczonych będzie to poligon przygoto-
wujący do roli Project Managera, natomiast 
eksperci mogą się sprawdzić w roli mentora 
czy lidera. Mentoring to kolejny obszar, który 
rozwijamy w PMI. Poza projektami realizowa-
nymi przez stowarzyszenie, naszych mento-
rów spotkać można w projektach Enactus (w-
cześniej SIFE), międzynarodowej organizacji 
non-profit skupiającej studentów, wykładow-
ców, liderów biznesu, menadżerów oraz firmy, 
które przedsiębiorczością reagują na problemy 
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. 

Podsumowując, pomimo bardzo niskiego po-
ziomu kapitału społecznego w Polsce i awer-
sji Polaków do współpracy i działalności spo-
łecznej, młodzi ludzie chętnie wspierają nasze 
stowarzyszenie. Dzięki temu zaangażowaniu 
i wsparciu realizujemy wiele przedsięwzięć, 
które są zauważane i doceniane na świecie, 
a dowodem tego są nagrody, które otrzymali-

śmy. W październiku 2013 PMI Poland Chap-
ter został laureatem nagrody Chapter of The 
Year – najbardziej cenionej nagrody przyzna-
wanej przez zarząd PMI Global za doskona-
łe wyniki w działalności i rozwoju organiza-
cji. W październiku 2014 r. PMI Global ponow-
nie wyróżnił PMI Poland Chapter, tym razem 
w kategorii Collaboration and Outreach, czyli 
za osiągnięcia w zakresie współpracy i spek-
trum działania. 

Zapraszamy więc wszystkich chętnych do do-
łączenia do jednej z najlepszych społeczności 
na świecie. 

Good things happen when you get involved 
with PMI!

1.

2.
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W ramach współpracy z Bigram i Enactus nad 
raportem „Motywacje Młodych” zostaliśmy 
poproszeni o odpowiedź na dwa pytania do-
tyczące motywacji młodych ludzi. W tym ar-
tykule postanowiliśmy szerzej podzielić się 
z Państwem naszymi obserwacjami i wnio-
skami na ten temat. Wyżej wymieniony raport 
można znaleźć pod linkiem: motywacjemlo-
dych.pl. 

Na początek scharakteryzujmy pokolenie Y 
(zwane też Millennials) oraz pozostałe trzy 
pokolenia, które obecnie występują na rynku 
pracy, czyli pokolenie Boomersów, X i naj-
młodsze Z. Charakterystyka pochodzi z pu-
blikacji „Badanie wieku w projekcie, czyli róż-
nice pokoleniowe w zarządzaniu projektami”, 
DTI Polska, 2013.

Pokolenie Boomersów, czyli urodzeni 
w latach ’50 i ’60, to tradycjonaliści, dla któ-
rych praca jest obowiązkiem. Funkcjonowali 
w czasach socjalizmu i budowali gospodarkę 
wolnorynkową. Uczą się nowych technologii 
i tylko 30% z nich używa mediów społeczno-
ściowych. Charakteryzuje ich długi okres za-
trudnienia.

Pokolenie X, czyli urodzeni w latach ’70 i po-
czątek ’80, są nazywani potocznie „białymi 
kołnierzykami” i praca jest dla nich najważ-
niejsza.  Jednak gdy zakładają rodziny, war-
tości się nieco zmieniają. Nowe technologie 
nie stanowią dla nich problemu i 50% z nich 
używa  mediów społecznościowych. Podobnie 

jak Boomersi charakteryzują się długim okre-
sem zatrudnienia.

Pokolenie Y, czyli urodzeni pod koniec lat ’80 
do 1990 roku, dorastali z internetem, a praca 
jest dla nich drogą do rozwoju. To indywidu-
aliści, których charakteryzuje krótki okres za-
trudnienia. 75% z nich używa mediów społecz-
nościowych.

Pokolenie Z, czyli urodzeni po 1990 roku do-
rastali w dobrobycie i wkraczają dopiero na 
rynek pracy. Żyją w świecie wirtualnym – 83% 
śpi z telefonem komórkowym. Internet i nowe 
technologie są dla nich czymś oczywistym. 
Podróżują po świecie, są otwarci i bezpośred-
ni oraz znają języki obce.

Chcielibyśmy też zaznaczyć, że osoby anga-
żujące się w działalność stowarzyszenia, która 
ma charakter społeczny, należą do niewiel-
kiej, bo 2% grupy naszego społeczeństwa – 
taka część Polaków aktywnie, przynajmniej 
raz w tygodniu, działa społecznie.

Co motywuje młodych do angażowania 
się w działalność PMI, która ma charak-
ter non-profit? Jakie czynniki pozapła-
cowe są dla pokolenia Y wartościowe?

Project Management Institute jest ogromną, 
międzynarodową organizacją, która na całym 
świecie, w tym również w naszym kraju, 
skupia profesjonalistów zarządzania projekta-
mi. Wszyscy nasi członkowie są praktykami. 
Wiedzą i doświadczeniem dzielimy się podczas 

organizowanych wydarzeń i projektów. Z pro-
wadzonych obserwacji wynika, że naszych 
wolontariuszy, również studentów, najbardziej 
motywuje do współpracy z PMI wspomniana 
możliwość zetknięcia się z praktyką i doświad-
czeniem. Wspólna praca w rzeczywistym pro-
jekcie jest elementem, którego brakuje w sys-
temie edukacji, również na poziomie uczelni. 
My jesteśmy otwarci na szerzenie wiedzy, pro-
pagujemy wypracowane przez wiele lat i ciągle 
doskonalone dobre praktyki zarządzania. Do-
puszczamy studentów do naszego warsztatu 
pracy, a oni to doceniają i chętnie włączają się 
w realizację projektów. W ten sposób uzyskują 
to czego brakuje na rynku edukacji – praktykę 
i profesjonalizm w działaniu. 

Jak pokazują badania, dla pokolenia Y praca 
stanowi drogę do samorozwoju. Kijek i mar-
chewka przestają mieć znaczenie, a liczy się 
chęć do samodoskonalenia, samorealizacji 
oraz udział w wielkich, istotnych przedsię-
wzięciach.

Dodatkowe aspekty, które motywują młodych 
do zaangażowania się w działalność stowa-
rzyszenia, to możliwość budowania relacji biz-
nesowych, zdobycia referencji, poznania in-
spirujących ludzi, uzyskania wsparcia w certy-
fikacji czy aktywnego spożytkowania wolne-
go czasu. Nie bez znaczenia jest też okazja do 
sprawdzenia, czy podoba im się praca w pro-
jektach, przed ewentualnym przekwalifikowa-
niem. Z racji naszej działalności wszystkie wy-
mienione czynniki są pozapłacowe.

PMI zrzesza osoby doskonalące umiejęt-
ności w obszarze zarządzania projekta-
mi. Jak to jest z zainteresowaniem mło-
dych ludzi rozwojem? Czy dużo jest stu-
dentów aspirujących do członkostwa 
w PMI? Czy zauważyli Państwo zmiany 

na przestrzeni ostatnich lat w nasta-
wieniu studentów do poszerzania swojej 
wiedzy w tym zakresie?

Zainteresowanie zarządzaniem projektami 
rośnie, a to przede wszystkim dzięki zwięk-
szaniu świadomości w organizacjach, na czym 
działanie projektowe polega. Dla przedstawi-
cieli pokolenia Y, gdzie liczy się głównie efek-
tywność działania oraz umiejętność pracy 
nad wieloma projektami (multitasking), praca 
w projektach rozwija ich pasje i umiejętno-
ści. Cechą charakterystyczną młodych ludzi 
jest nastawienie na pracę w zespołach, szyb-
kie zdobywanie wiedzy oraz inwestowanie 
w siebie na zasadzie work-life balance. Mi-
nusem jest przede wszystkim niezdolność 
do przywiązywania się, czyli brak lojalności 
wobec organizacji. 

Wyrażenie poparcia dla wartości głoszonych 
przez PMI, poprzez uzyskanie statusu człon-
ka stowarzyszenia, nie jest obarczone jaki-
miś trudnościami, czy szczególnymi bariera-
mi, ale samo członkostwo nie jest najważ-
niejsze. Dla nas ważne jest, aby w długiej per-
spektywie móc powiedzieć, że między innymi 
dzięki działaniom PMI, coraz więcej projek-
tów jest realizowanych prawidłowo. Sprawa 
tylko pozornie jest prosta, gdyż jeśli przyjrzeć 
się statystykom dotyczącym realizacji róż-
nych projektów na całym świecie, to ponad 
60% kończy się porażką lub po walce z pro-
blemami. Dzięki członkostwu w PMI uzyskuje 
się dostęp do materiałów oraz korzysta z sze-
regu przywilejów, w tym możliwości uczest-
nictwa w specjalnych spotkaniach, szkole-
niach, warsztatach czy konferencjach. Moż-
liwości są ogromne, może nawet niewyczer-
pane, patrząc na wielkość naszego stowarzy-
szenia i międzynarodowy charakter, a to, na 
ile członkowie skorzystają z tych możliwości 
– zależy już wyłącznie od nich samych.

Nasze doświadczenia wskazują na coraz więk-
sze zainteresowanie zarządzaniem projekta-
mi oraz naszą organizacją, w tym wśród ludzi 
młodych. Obserwujemy rozwój projektowych 
kół naukowych na uczelniach, a konferen-
cje przez nie organizowane są na coraz wyż-
szym poziomie, często nie ustępują komer-

cyjnym wydarzeniom pod względem meryto-
rycznym jak i organizacyjnym. Również nabór 
na studia zarządzania projektami pod patrona-
tem PMI zawsze kończy się przed czasem. Wi-
dzimy też, że studenci, z którymi współpracu-
jemy, lub którzy tylko uczestniczą w naszych 
spotkaniach są bardzo aktywni. 

Jak pokazuje wcześniej wspomniane bada-
nie DTI wszystkie pokolenia lubią warszta-
ty, jednak im młodsze pokolenie, tym bar-
dziej preferowany jest coaching i gry symu-
lacyjne. Pokolenie Boomersów głównie ko-
rzysta z warsztatów, a dla pokoleń X i Y co-
aching i mentoring jest najbardziej atrakcyjną 
formą rozwijania kompetencji zawodowych. 
Boomersi częściej zwracają się o pomoc do 
zewnętrznych konsultantów i profesjonali-
stów, natomiast młodsze pokolenia uczą się 
podczas pracy i od innych, bardziej doświad-
czonych członków zespołów. 

Dlatego też młodzi ludzie często angażują się 
w działania naszego stowarzyszenia, gdzie 
oprócz organizacji wydarzeń prowadzimy spo-
łeczne projekty edukacyjne, które są świetną 
okazją do rozwoju, nie tylko dla dzieci i mło-
dzieży, ale przede wszystkim dla wolontariu-
szy. Właściwie każdy uczestnik takiego pro-
jektu znajdzie coś dla siebie, dla tych mniej 
doświadczonych będzie to poligon przygoto-
wujący do roli Project Managera, natomiast 
eksperci mogą się sprawdzić w roli mentora 
czy lidera. Mentoring to kolejny obszar, który 
rozwijamy w PMI. Poza projektami realizowa-
nymi przez stowarzyszenie, naszych mento-
rów spotkać można w projektach Enactus (w-
cześniej SIFE), międzynarodowej organizacji 
non-profit skupiającej studentów, wykładow-
ców, liderów biznesu, menadżerów oraz firmy, 
które przedsiębiorczością reagują na problemy 
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. 

Podsumowując, pomimo bardzo niskiego po-
ziomu kapitału społecznego w Polsce i awer-
sji Polaków do współpracy i działalności spo-
łecznej, młodzi ludzie chętnie wspierają nasze 
stowarzyszenie. Dzięki temu zaangażowaniu 
i wsparciu realizujemy wiele przedsięwzięć, 
które są zauważane i doceniane na świecie, 
a dowodem tego są nagrody, które otrzymali-
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Ekspert zarządzania projektami, CEO AgilePMO, 
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Absolwent Politechniki Poznańskiej. Project 
Manager w sektorze Oil & Gas. Dyrektor zarzą-
dzający poznańskiego oddziału PMI PC.

Aleksandra
Jaworska

Wolontariusz gdańskiego oddziału PMI, od 
ponad 2 lat zaangażowana w organizację kon-
ferencji NTPM, gdzie m.in. pełniła rolę dyrekto-
ra ds. wolontariuszy oraz zarządzania talentem, 
wdrażając ciekawe rozwiązania personalne 
oraz techniki rozwoju kompetencji i satysfakcji 
wolontariuszy. W tym roku koordynowała 
zespół NTPM ds. programu.

Przemysław
Przytuła

PM freelancer, założyciel Hive Project Manage-
ment, Novismo i Polskiej Asocjacji TRIZ. Wo-
lontariusz PMI Poland Chapter.

Rafał
Sowiński

Absolwent Politechniki Poznańskiej o specjal-
ności logistyka. W działaniu przyświeca mu in-
żynierskie, konstruktywne podejście. Prefero-
wane zadania zawodowe: porządkowanie nie-
uporządkowanego, standaryzacja procesów.

tradycjonaliści

praca jest obowiązkiem

funkcjonowali 
w czasach socjalizmu

budowali gospodarkę 
wolnorynkową

uczą się nowych 
technologii

30% używa mediów 
społecznościowych

długi okres zatrudnienia

URODZENI W LATACH
’50 I ’60

białe kołnierzyki

praca jest najważniejsza.  

gdy zakładają rodziny 
wartości się nieco 
zmieniają

nowe technologie 
nie stanowią dla nich 
problemów

50% z nich 
używa  mediów 
społecznościowych

długi okres zatrudnienia

URODZENI W LATACH
’70 I POCZĄTEK ’80

dorastali z internetem

praca jest dla nich drogą 
do rozwoju

indywidualiści, 

75% używa mediów 
społecznościowych

krótki okres zatrudnienia.

URODZENI POD KONIEC
LAT ’80 DO 1990 ROKU

żyją w świecie 
wirtualnym

internet i nowe 
technologie są dla nich 
czymś oczywistym 

wkraczają na rynek pracy

dorastali w dobrobycie

znają języki obce

podróżują po świecie

są otwarci i bezpośredni

URODZENI
PO 1990 ROKU

śmy. W październiku 2013 PMI Poland Chap-
ter został laureatem nagrody Chapter of The 
Year – najbardziej cenionej nagrody przyzna-
wanej przez zarząd PMI Global za doskona-
łe wyniki w działalności i rozwoju organiza-
cji. W październiku 2014 r. PMI Global ponow-
nie wyróżnił PMI Poland Chapter, tym razem 
w kategorii Collaboration and Outreach, czyli 
za osiągnięcia w zakresie współpracy i spek-
trum działania. 

Zapraszamy więc wszystkich chętnych do do-
łączenia do jednej z najlepszych społeczności 
na świecie. 

Good things happen when you get involved 
with PMI!

Źródło: „Badanie wieku w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami”, DTI Polska, 2013
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Medinilla zorganizował szybki kurs rysowa-
nia dla opornych, natomiast Mike Rawlins po-
zytywnie zaskoczył nas swoim talentem mu-
zycznym podczas wspólnej, improwizowanej 
sesji gitarowej.

Tegoroczna edycja odbyła się w Hotelu Nad-
morskim. Głównym sponsorem konferencji 
była firma Sii. Wśród Partnerów znaleźli się 
PM Experts, Strefa PMI, Magazyn Zarządzanie 
Projektami, PM in Touch oraz Agile 3M. Spon-
sorowi i Partnerom serdecznie dziękujemy za 
udział i wsparcie naszego projektu.

A na koniec? – Dziękujemy wszystkim za udział 
i doborowe towarzystwo. Mamy nadzieję, że 
te dwa dni we wspólnym gronie okazały się 
dla naszych uczestników owocne zarówno pod 
względem merytorycznym jak i biznesowym – 
mówi Natalia Wiśniewska, Brand Manager 
NTPM 2015.

Organizatorzy już dziś planują kolejną edycję. 
Mocny akcent stawiają na wielokulturo-
wość i networking międzynarodowego śro-
dowiska zarządzania projektami. Pełni in-
spiracji i nowych pomysłów zachęcają już 
dziś wszystkich, którzy chcą stać się częścią 
NTPM 2016 – do przesyłania zgłoszeń na 
adres contact@ntpm.pl. 

Zatem do zobaczenia na kolejnej edycji New 
Trends in Project Management!

Fotografie Aleksandra Wisz:

Angel Medinilla – opening Keynote Speaker 
pierwszego dnia konferencji
Anna Urbaniak – Wicedyrektor ds. Networkingu PMI 
UK, sesja Speed Networkingu
Alan Gladman – jeden z prelegentów występujący 
w ramach ścieżki Transformacje Biznesowe
Rejestrację czas zacząć
Katherine Kirk – opening Keynote Speaker drugiego 
dnia konferencji
Mike Rawlins podczas nieoficjalnej sesji gitarowej
W oczekiwaniu na sesję Speed Networkingu
Impreza integracyjna w Coco Club & Restaurant 
w Gdyni
Anna Erdmańska – jeden z moderatorów World Cafe 
oraz Małgorzata Kusyk – Prezes PMI Poland Chapter

Konferencja New Trends in Project Manage-
ment w tym roku odbyła się w dniach 27-28 
kwietnia. Te wspaniałe dwa dni, w tak zacnym 
gronie inspirujących prelegentów, na długo po-
zostaną w naszej pamięci. Sprzyjająca integra-
cji atmosfera została uwieczniona przez Grupę 
Obiektywni – jednego z Partnerów NTPM 2015.

W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział 
ponad 110 uczestników. Wśród prelegentów 
znalazły się takie osobistości ze świata zarzą-
dzania projektami, jak Angel Medinilla, Ka-
therine Kirk, Mike Rawlins czy Peter Hor-
sten, a także wielu najwyższej klasy eksper-
tów z polskiego środowiska. Przybliżyli oni 
studia przypadków realizowanych w naszych 
realiach. Byli to między innymi Jerzy Stawicki, 
Michael Kacprzak, Konrad Świstelnicki, Ra-
dosław Lont, Dariusz Wylon czy Łukasz Szó-
stek. W trakcie dwóch dni uczestnicy wzięli 
udział w wielu warsztatach oraz wysłucha-
li 28 prezentacji. Program konferencji został 
wzbogacony o różnorodne formy networkin-
gowe, które ułatwiły uczestnikom nawiąza-
nie nowych kontaktów.

NTPM zostało zorganizowane przez Project 
Management Institute Oddział Gdańsk już po 
raz czwarty. Warto nadmienić, iż celem nad-
rzędnym twórców corocznego programu jest, 
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„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”
Nowe trendy podczas konferencji NTPM 2015
Katarzyna Schaefer, Natalia Wiśniewska, Aleksandra Wisz
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aby wiedza przedstawiona przez prelegentów 
nie była książkową teorią, lecz zbiorem naj-
lepszych praktyk wywodzących się z wielolet-
nich doświadczeń, odbytych wdrożeń i prze-
mian. – Możliwość zastosowania pozyska-
nej wiedzy w praktyce z pewnością zaowocu-
je efektywnym sukcesem niejednego projektu. 
Świadczą o tym najlepiej opinie uczestników 
oraz liczba osób, które co roku do nas wracają. 
Z roku na rok poszerza się społeczność NTPM, 
która z pewnością będzie rosła w siłę, zarów-
no liczebną, jak i merytoryczną – mówi Kata-
rzyna Schaefer, Project Manager NTPM 2015. 

Tegoroczną konferencję oficjalnie otworzył 
Angel Medinilla, propagator metodyki Agile 
Kaizen. Angel udowodnił, że poruszanie po-
ważnych tematów nie musi być poważne, za-
skarbiając sobie sympatię słuchaczy. Pierw-
szy dzień konferencji zakończył się wystąpie-
niem Mike Rawlinsa, który przedstawił kon-
cepcję Neurologicznych Poziomów Zmiany, 
jako modelu, który pozwala zrozumieć sposób, 
w jaki podejmujemy decyzje i zmieniamy swoje 
zachowania.

Wszyscy mogli dowolnie układać swój własny 
program wybierając spośród trzech ścieżek te-
matycznych: Agile & Lean Adoption, Transfor-
macje Biznesowe oraz Zarządzanie Projektami 

w różnorodnych obszarach. Dodatkowo, mogli 
brać udział w licznych warsztatach z dziedziny 
przywództwa, metodologii Agile & Lean oraz 
koncepcji Zarządzania 3.0.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli 
okazję zapoznać się z zagadnieniami wizualne-
go zarządzania, a dokładnie narzędzi, które po-
zwalają na identyfikację przeszkód w projek-
cie. Inne prezentacje pozwoliły na znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, czy lider zespołu musi 
mieć wykształcenie i doświadczenie technicz-
ne. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o zmaga-
niach i efektach wdrożenia Agile w branży te-
lekomunikacyjnej na przykładzie firmy Orange. 

W tym roku Organizatorzy wzbogacili pro-
gram różnorodnymi formami networkingo-
wymi, m.in. World Cafe oraz Speed Mento-
ring. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
poprowadzona po raz pierwszy sesja o nazwie 
Speed Networking. Jej moderatorem była 
Anna Urbaniak – Wicedyrektor ds. Networ-
kingu PMI UK Chapter. Anna przedstawiła de-
finicję networkingu oraz korzyści, które niesie. 
Dzięki zainicjowanej  współpracy kierownik 
projektu New Trends in Project Management 
Conference – Katarzyna Schaefer została za-
proszona do podzielenia się praktykami doty-
czącymi networkingu z NTPM 2015 w trakcie 

wystąpienia Anny na EMEA PMI Leadership 
Institute Meeting, które odbyło się w dniach 
8-10 maja w Londynie.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła Katheri-
ne Kirk, która opowiedziała, jak managerowie 
w praktyczny sposób mogą radzić sobie z de-
strukcyjnym wpływem polityki firmy, zwłasz-
cza w początkowej fazie wdrażania Lean/Agile. 
Zamykające wystąpienie należało do Petera 
Horstena – współzałożyciela i Dyrektora Za-
rządzającego Goyello Agile Software Solution 
House. Peter zadał uczestnikom istotne pyta-
nia dotyczące metodologii Agile i Lean, skupił 
się również na bardzo istotnym aspekcie, jakim 
jest klient końcowy (odbiorca) każdego pro-
jektu oraz jego potrzeby. Ponadto podzielił się 
doświadczeniem i obserwacjami wynikającymi  
z udziału w wielu międzynarodowych projek-
tach, w których uczestniczył.

Z ciekawostek warto nadmienić, iż dzięki kre-
atywności naszych uczestników, na konferen-
cji zagościły dwie, spontanicznie zrealizowane, 
sesje artystyczne. Podczas jednej z nich Angel 
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i doborowe towarzystwo. Mamy nadzieję, że 
te dwa dni we wspólnym gronie okazały się 
dla naszych uczestników owocne zarówno pod 
względem merytorycznym jak i biznesowym – 
mówi Natalia Wiśniewska, Brand Manager 
NTPM 2015.

Organizatorzy już dziś planują kolejną edycję. 
Mocny akcent stawiają na wielokulturo-
wość i networking międzynarodowego śro-
dowiska zarządzania projektami. Pełni in-
spiracji i nowych pomysłów zachęcają już 
dziś wszystkich, którzy chcą stać się częścią 
NTPM 2016 – do przesyłania zgłoszeń na 
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gronie inspirujących prelegentów, na długo po-
zostaną w naszej pamięci. Sprzyjająca integra-
cji atmosfera została uwieczniona przez Grupę 
Obiektywni – jednego z Partnerów NTPM 2015.

W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział 
ponad 110 uczestników. Wśród prelegentów 
znalazły się takie osobistości ze świata zarzą-
dzania projektami, jak Angel Medinilla, Ka-
therine Kirk, Mike Rawlins czy Peter Hor-
sten, a także wielu najwyższej klasy eksper-
tów z polskiego środowiska. Przybliżyli oni 
studia przypadków realizowanych w naszych 
realiach. Byli to między innymi Jerzy Stawicki, 
Michael Kacprzak, Konrad Świstelnicki, Ra-
dosław Lont, Dariusz Wylon czy Łukasz Szó-
stek. W trakcie dwóch dni uczestnicy wzięli 
udział w wielu warsztatach oraz wysłucha-
li 28 prezentacji. Program konferencji został 
wzbogacony o różnorodne formy networkin-
gowe, które ułatwiły uczestnikom nawiąza-
nie nowych kontaktów.

NTPM zostało zorganizowane przez Project 
Management Institute Oddział Gdańsk już po 
raz czwarty. Warto nadmienić, iż celem nad-
rzędnym twórców corocznego programu jest, 
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wystąpienia Anny na EMEA PMI Leadership 
Institute Meeting, które odbyło się w dniach 
8-10 maja w Londynie.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła Katheri-
ne Kirk, która opowiedziała, jak managerowie 
w praktyczny sposób mogą radzić sobie z de-
strukcyjnym wpływem polityki firmy, zwłasz-
cza w początkowej fazie wdrażania Lean/Agile. 
Zamykające wystąpienie należało do Petera 
Horstena – współzałożyciela i Dyrektora Za-
rządzającego Goyello Agile Software Solution 
House. Peter zadał uczestnikom istotne pyta-
nia dotyczące metodologii Agile i Lean, skupił 
się również na bardzo istotnym aspekcie, jakim 
jest klient końcowy (odbiorca) każdego pro-
jektu oraz jego potrzeby. Ponadto podzielił się 
doświadczeniem i obserwacjami wynikającymi  
z udziału w wielu międzynarodowych projek-
tach, w których uczestniczył.

Z ciekawostek warto nadmienić, iż dzięki kre-
atywności naszych uczestników, na konferen-
cji zagościły dwie, spontanicznie zrealizowane, 
sesje artystyczne. Podczas jednej z nich Angel 

Katarzyna
Schaefer

Project Manager konferencji New Trends in 
Project Management 2015. Pasjonatka te-
matyki zarządzania projektami, ze szczegól-
nym naciskiem na planowanie, budowanie 
zespołu i motywowanie członków zespołu. 
Absolwentka Politechniki Gdańskiej, kierun-
ku Technologia Chemiczna. Obecnie Asy-
stent ds. badań i konserwacji w Narodowym 
Muzeum Morskim w Gdańsku. Prywatnie 
miłośniczka kultury tureckiej oraz wyści-
gów Smoczych łodzi. Jej celem nadrzędnym, 
który udało się zrealizować to przyciągnięcie 
i zjednoczenie całego zespołu NTPM 2015.

Natalia
Wiśniewska

Brand Manager NTPM 2015. Pasjonatka 
i znawca tematu kreowania marek. Na co 
dzień Brand Manager Osób i Headhunterka. 
Wykształcenie prawnicze uzupełniła studia-
mi podyplomowymi: Marketing i Public Re-
lations w Internecie, Innowacyjne Zarządza-
nie Marką, Zarządzanie i Kreowanie Wize-
runku Kultury. Prywatnie miłośniczka po-
dróży i „życia o�ine”, które łączy ze świa-
tem online, stąd obok marketingu osób, jej 
drugą ścieżką rozwojową jest marketing 
miejsc. Nie uważa za zasadne wyważania 
raz otwartych drzwi, ale jak sama powtarza 
„nie lubi wydeptanych ścieżek”.

Aleksandra
Wisz

Z wykształcenia fizyk, z zawodu programi-
sta, a z pasji fotograf (autorka zdjęć podczas 
tegorocznej konferencji NTPM 2015). Jak na 
„umysł ścisły” przystało uwielbia wyzwania 
i pracę z ludźmi. Choć ze środowiskiem PMI 
związana jest od niedawna, to już stara się 
wdrażać nowe pomysły, zarówno podczas 
realizowanych inicjatyw, jak i w codzien-
nej pracy. Działa głównie przy organizacji 
warsztatów i seminariów, lecz nie zabrakło 
jej także wśród nas podczas NTPM 2015.
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Grzegorz Szałajko w inspirującej
mowie o innowacjach w projektach

W kuluarach konferencji

Marek Kowalczyk – jak zawsze pełen energii

Patrick Marsch o Nokii i naszej przyszłości z sieciami 5G

Uczestnicy panelu dyskusyjnego kontynuują rozważania
o innowacjac
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Wrocław inspiruje innowacją
Relacja z II Konferencji Zarządzania Projektami

STREFA PMI PC

W dniach 16-17 kwietnia we Wrocławiu odbyła 
się II Konferencja Zarządzania Projektami. Wy-
darzenie to, zorganizowane przez oddział wro-
cławski PMI, podobnie jak rok temu cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem. W prezen-
tacjach i warsztatach prelegenci przedstawi-
li swoje najnowsze przemyślenia nt. innowa-
cji, kreatywności oraz zarządzania projektami, 
a panel dyskusyjny pozwolił na szeroką dysku-
sję między uczestnikami a prelegentami. W te-
gorocznej edycji konferencji udział wzięło ok. 
150 osób, w ciągu 2 dni uczestnicy wysłuchali 
9 prelegentów i wzięli udział w dwóch warsz-
tatach. Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęła również „Strefa PMI”.
Dzień prezentacji otworzył Grzegorz Szałaj-
ko z tematem innowacji i kreatywnej pracy ze-
społów, indywidualistów oraz liderów. Bogata 
w doświadczenie praktyczne oraz przemyśle-
nia autora prezentacja była swego rodzaju in-
teligentną podróżą, pełną przemyśleń, analogii 
oraz wniosków. Szerokie dyskusje, które podję-
li uczestnicy konferencji, pokazały bardzo duże 
zainteresowanie tematem oraz narzędzia-
mi wspomagającymi kreatywność które pole-
cił Grzegorz (m.in. 3 pokoje Disneya, Innova-
tion Games, Open TRIZ czy Jugaad Innovation). 
Krótko i na temat – przemówienie wprost za-
rażało uczestników pasją. 
Kolejnym tematem była metodyka Design 
Thinking, omawiana przez duet Patrycja 
Radek i Przemysław Hałub. Omawiając swoje 
spostrzeżenia i wnioski uzyskane z warsztatów 

odbytych w Uniwersytecie Stanford, Patrycja 
i Radek pokazali nam, że kreatywność również 
może był okiełznana procesowo – empirycz-
nie, ale wciąż procesowo, dokładnie tak jak po-
kazuje to Agile. Poprzez ciągłe testowanie, po-
dejmowanie prób i popełnianie błędów wraz 
z wyciągnięciem wniosków oraz nieustanne 
doskonalenie, kreatywność może stać się inte-
gralnym elementem organizacji. A Design Thin-
king będzie silnikiem napędzającym proces ge-
nerowania nowych pomysłów wraz z szybką 
ich realizacją.
W następnej kolejności pojawili się repre-
zentanci polskiego giganta – KGHM Polska 
Miedź SA, Leszek Zaremba oraz Beata Ilnic-
ka. Dzięki ich wystąpieniu poznaliśmy skalę, 
z jaką mierzy się KGHM oraz rozmach ich dzia-
łań, mających na celu zwiększenie innowacyj-
ności, stopniowo wprowadzanych przez firmę 
do swojej codziennej działalności.
Prelegentem bez orła białego w dowodzie był 
Patrick Marsch reprezentujący Nokię, która 
obecnie przechodzi globalny proces transfor-
macji z firm postrzeganej jako producent urzą-
dzeń GSM w globalnego dostawcę infrastruk-
tury teleinformatycznej w oparciu o nowy 
standard 5G, rozwijanyw odpowiedzi na po-
trzeby nadchodzących lat i paradygmatu In-
ternet of Things. Każde urządzenie posiadać 
będzie połączenie z internetem a wraz z nimi 
diametralnie zwiększą się wymagania infra-
strukturalne. Jednym słowem więcej, szyb-
ciej, taniej. Technologia wrzuca 5 bieg!

W przerwie obiadowej uczestnicy konferen-
cji otrzymali najnowsze wydanie kwartalnika 
„Strefa PMI”. Dziękujemy PMI Wrocław za tak 
miły gest oraz inicjatywę! 
Z ryzykiem poobiedniej senności wśród uczest-
ników zmierzył się Marek Kowalczyk z MAN-
DARINE Project Partners. Z tego wyzwania 
wyszedł zwycięsko – pomarańczowy szal, pi-
łeczki oraz energia cytrusów opanowały wręcz 
całą salę. Z pewnością była to idealnie dobrana 
osoba do obudzenia uczestników z swoją kipią-
cą energią, pasją oraz brakiem owijania w ba-
wełnę i lania wody. A lata pracy z teorią ogra-
niczeń i łańcuchem krytycznym oraz ogromne 
doświadczenia w wystąpieniach publicznych 
były doskonale widoczne w gestach, płynności 
i naturalności stylu prezentacji Marka. Ludzie 
mogą zapomnieć co do nich powiedzieliśmy, 
mogą zapomnieć, co dla nich zrobiliśmy, ale 
nigdy nie zapomną emocji jaki na nich wywar-
liśmy. Marek wykonał to perfekcyjnie!
Część prezentacyjną zamknął Marcin Żmi-
grodzki z OCTIGO, omawiając certyfikację PMI 
Agile Certified Practitioner (PMI-ACP). Oprócz 
omówienia obecnego świata certyfikacji Agile 
wraz ze szczegółowymi informacjami nt. po-
szczególnych systemów certyfikacji, wymagań 
oraz liczby certyfikowanych osób, mogliśmy 
dowiedzieć się więcej na temat niestandardo-
wego zakresu wiedzy potrzebnej do zdania eg-
zaminu PMI-ACP. W porównaniu do większości 
certyfikacji, egzamin obejmuje szereg różnych 
zwinnych metod zarządzania oraz wytwarzania 
produktów. Jest to bardzo ciekawa pozycja na 
rynku kwalifikacji Agile.
Konferencja zastała zamknięta aktywnym pa-
nelem dyskusyjnym, poprowadzonym przez 
Grzegorza Szałajkę, z uczestnictwem więk-
szości prelegentów oraz znacznej części 
uczestników konferencji.

Mirosław Dąbrowski



Pr
oj

ec
t 

M
an

ag
em

en
t 

K
id

s 
C

am
p 

20
14

. Ź
ró

dł
o:

 A
rc

hi
w

um
 P

M
K

C

Katarzyna Wójcik
Absolwentka Wydziału Chemicznego PW. Swoja 
przygodę z zarządzaniem projektami w PMI PC za-
częła od wolontariatu w projekcie Project Manage-
ment Kids Camp 2014, obecnie jest kierownikiem 
projektu kolejnej edycji obozu. Pracuje w branży 
farmaceutycznej. Wolny czas spędza topiąc 
w błocie terenówkę oraz na placu budowy aranżu-
jąc w głowie wolne przestrzenie.

Marta Woch-Czajkowska
Absolwentka Zarządzania na UEK oraz Socjologii 
na UJ, a także podyplomowych studiów z zakresu 
Zarządzania Projektami Informatycznymi na AGH. 
Pracuje w branży marketingu lojalnościowego dzie-
ląc swój czas pomiędzy zarządzanie projektami in-
formatycznymi i analizę procesów biznesowych.

Marcin Kosidłowski
Kilka lat temu wybrał ścieżkę Lidera Zespołu PMO 
i od tego czasu konsekwentnie wspiera, koordynu-
je lub prowadzi międzynarodowe projekty outso-
urcingowe dla wielu uznanych klientów z branży 
lotniczej, audytorskiej, IT czy produkcyjnej. Od 
kilku lat związany z Project Management Institu-
te Poland Chapter, gdzie znalazł wielu przyjaciół 
i mentorów. 
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Project Management Kids Camp (PMKC) to 
charytatywna inicjatywa Oddziału Warszaw-
skiego PMI skierowana do dzieci z domów 
dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin 
o niskim statusie materialnym. Jej celem jest 
organizacja letniego dwutygodniowego obozu, 
w trakcie którego dzieci mają okazję poznać 
ideę zarządzania projektami zgodną ze stan-
dardami PMI, przedstawioną w sposób przy-
stępny i dostosowany do wieku odbiorców. 
Idea organizacji obozów językowych dla dzieci 
powstała w Gdańskim Oddziale PMI PC. Z kolei 
pomysłodawcą i inicjatorem organizacji obozu 
w Warszawie była w ubiegłym roku Agnieszka 
Krogulec, stąd też organizujemy drugą edycję 
obozu ucząc dzieci świata projektowego.
Zespół PMKC podjął się misji, której celem jest 
spełnianie dziecięcych marzeń poprzez orga-
nizację niesamowitych wakacji, w czasie któ-
rych uczestnicy rozwiną umiejętności i pasje, 
a także przekazywanie wiedzy i doświadcze-
nia, co zbuduje wiarę we własne możliwości 
i poczucie realnego wpływu na swoje życie. 
– Nasze wartości to ludzie i rezultaty. Wie-
rzymy, że wspólnym wysiłkiem wolontariu-
szy i sponsorów podarujemy dzieciom wiele 
radości i uśmiechu, który będzie towarzyszył 
im również po zakończeniu obozu w realizacji 
własnych planów – mówi kierownik projektu 
tej edycji PMKC, Katarzyna Wójcik.
W trakcie obozu dzieci biorą udział w tworze-
niu i realizacji własnych projektów poprzez wy-
korzystanie narzędzi z zakresu zarządzania pro-
jektami zgodnych ze standardem PMI. Har-
monogram obozu obejmuje zajęcia z zarządza-
nia projektami oraz szereg dodatkowych atrak-
cji w postaci aktywności sportowych, spo-
tkań z ciekawymi ludźmi, plażowania czy wy-
cieczek. W trakcie obozu prowadzone są zaję-
cia z języka angielskiego, warsztaty plastyczne, 
rzemiosła artystycznego, taneczne, fotogra-
ficzne i wiele innych. Program kładzie nacisk na 

Be S.M.A.R.T! Ży j z pasją!
Project Management Kids Camp 2015

rozwój cech osobistych i intelektualnych istot-
nych z punktu widzenia funkcjonowania dziec-
ka w grupie, szeroko rozumianej komunika-
cji, pokonywania codziennych trudności oraz 
adaptacji w różnych sytuacjach. Naszą ideą 
jest zaszczepienie w uczniach chęci poznawa-
nia świata, dowartościowanie oraz przekazanie 
szerokiej wiedzy i doświadczenia z dziedziny 
planowania i zarządzania projektami. Uczest-
nictwo w PMKC jest niewątpliwą nagrodą oraz 
szansą na realizację własnych planów i celów.
Udział w Project Management Kids Camp 
przynosi uczestnikom oraz wolontariuszom 
pozytywne i wymierne wartości, które bez-
pośrednio przekładają się na relacje między-
ludzkie, a także rozwój kompetencji zawodo-
wych. Realizując projekt wolontariusze mają 
możliwość wyboru zakresu działalności spo-
śród zespołów: komunikacji, integracji, for-
malności, sponsoringu oraz programu. Dzięki 
takiemu podziałowi rozwijają swoje umiejęt-
ności, co dodatkowo daje motywację do osią-
gniecia celu, którym jest zapewnienie dzie-
ciom z domów dziecka lub rodzin ubogich 
wspaniałych wakacji. Sama idea projektu ma 
dwoistą naturę. Z jednej strony wolontariu-
sze stowarzyszenia PMI podzieleni na grupy 
uczą się współdziałania, twórczego myślenia, 
rozwiązywania problemów natury formal-
nej, a także personalnej. Dodatkowo wszyst-
kie aktywności są zgodne z zasadami zarzą-
dzania projektami według PMBOK® Guide, 
dzięki czemu ludzie o różnym wykształceniu 
zdobywają zupełnie nowe umiejętności (two-
rzenie dokumentów projektu: karta projek-
tu, rejestry ryzyka, kanały komunikacji, stru-
mienie prac czy ustalanie kamieni milowych). 
Podczas szkoleń doświadczeni i kompetent-
ni wolontariusze dzielą się swoją wiedzą z za-
kresu zarządzania projektami i pozytywną 
energią. Stowarzyszenie Project Manage-
ment Institute pomaga wolontariuszom po-

przez wsparcie merytoryczne oraz pomoc 
techniczną, udostępniając kanały komuni-
kacji takie jak strona internetowa PMI, cza-
sopismo „Strefa PMI” i wiele innych. Projekt 
PMKC jest między innymi źródłem wiedzy 
o PMI i metodą szerzenia idei przyświecają-
cych stowarzyszeniu. 
Z drugiej strony PMKC to dzieci, którym po-
święcona jest cała inicjatywa. To ich uśmiech-
nięte twarze są najlepszą motywacją. Dzięki 
nam dzieci mają unikalną możliwość zastoso-
wania wiedzy o zarządzaniu projektami w prak-
tyce w formie zabawy i ciekawych zajęć. Mamy 
nadzieję udowodnić młodym i inteligentnym 
ludziom, że potrafią kontrolować swoje życie. 
Pragniemy wykształcić w dzieciach wiarę 
w możliwość osiągnięcia sukcesu poprzez re-
gularną i systematyczną pracę oraz wytrwa-
łość w dążeniu do celu pomimo przeciwności 
losu.
Tegoroczna edycja skierowana jest głów-
nie do dzieci wychowujących się w rodzinach 
o niskim statusie materialnym oraz dzieci 
z domów dziecka, które pozbawione są rów-
nych szans na rozwój swoich umiejętności. 
Celem II edycji obozu jest uczestnictwo około 
30 dzieci w obozie w 2015 roku w Serocku.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji 
obozu jest gra. Z kilkudziesięciu propozycji 
zajęć wybrane zostały te, które koncentru-
ją się na różnych jej odmianach. Dzieci będą 
miały okazję zobaczyć i samodzielnie spróbo-
wać programowania gry, odegrać własnego 
„larpa”, czyli grę fabularną opartą na improwi-
zacji, poznać tajniki gry aktorskiej oraz wziąć 
udział w różnych formach gry sportowej. Róż-
norodność zajęć ma zainspirować dzieci do 
realizowania własnych planów i życia z pasją, 
która zazwyczaj przeradza się w sukces. 
Project Management Kids Camp jest tworzony 
przez wolontariuszy i finansowany ze środków 
pozyskanych od sponsorów. Serdecznie zapra-
szamy do udziału w Naszej Inicjatywie i czeka-
my na Państwa pomoc zarówno merytoryczną 
jak i finansową. 



Kolejna edycja konferencji Portfolio Experien-
ce dobiegła końca. Wydarzenie miało miej-
sce w dniach 23-24 kwietnia w warszawskim 
hotelu Marriott, gdzie zebrało się niemal 100 
uczestników zainteresowanych tematyką za-
rządzania portfelem projektów i biurem pro-
jektów. Konferencja Portfolio Experience to 
jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gro-
madzi w jednym miejscu tak liczną grupę osób 
silnie związanych z PMO. 

Konferencja ma na celu wymianę doświad-
czeń między kluczowymi osobami odpowie-
dzialnymi za funkcjonowanie PMO w organi-
zacjach, poznanie dobrych praktyk oraz po-
głębianie wiedzy na temat trendów pojawia-
jących się na rynkach zagranicznych. Tego-
roczna edycja konferencji po raz pierwszy 
była wydarzeniem dwudniowym, obejmują-
cym dzień konferencyjny oraz dzień warsz-
tatowy, a temat przewodni brzmiał: „Trans-
formacja PMO w odpowiedzi na oczekiwania 
biznesu”.
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Przy okrągłym stole
o wyzwaniach wobec PMO
Anna Bilny
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Pierwszy dzień konferencji obejmował wy-
stąpienia osobistości znanych w kręgach 
zarządzania projektami. W roli prelegen-
tów wystąpili goście z Polski i z zagranicy. 
Wśród nich pojawił się między innymi Oli-
vier Lazar, konsultant, trener i mentor po-
siadający liczne certyfikacje PMI: PMP®, 
PMI-RMP®, PMI-ACP® i PMI-SP® oraz tytuł 
MBA w dziedzinie strategii, zarządzania pro-
jektami oraz programami. Były prezes od-
działu PMI w Szwajcarii, a obecnie członek 
Grupy Doradczej w PMI, w swoim wystą-

pieniu opowiadał o fundamentach budowy 
portfela projektów. Szczególnie ważnym ele-
mentem było przedstawienie strategicznej 
roli zarządzania portfelem projektów w or-
ganizacji oraz podkreślenie znaczenia anali-
zy interesariuszy i ryzyka. Jego występ został 
ciepło przyjęty przez publiczność.

Kolejnym prelegentem był Yohan Abrahams, 
prezes oddziału PMI w Wielkiej Brytanii, który 
może się pochwalić doświadczeniem jako lider 
PMO przy tworzeniu Portfolio O�ce Enterpri-
se dla National Policing Improvement Agency 
– wspólnej usługi zarządzania dokumenta-
cją dla brytyjskiej Policji. Jego prezentacja do-
tyczyła rozwoju portfela projektów metodą 
agile.

Konferencja została podzielona na dwa panele 
prezentacji, spośród których uczestnicy mogli 
wybrać interesujące ich tematy. Równolegle 
z Yohanem Abrahamsem występował Witold 
Hendrysiak, współzałożyciel i były prezes PMI 

Poland Chapter, od 2007 roku odpowiedzialny 
za zarządzanie portfelem projektów w Rai�ei-
sen Bank Polska S.A. Na konferencji zaprezen-
tował przypadek PMO przechodzącego trans-
formację, podkreślając, że ciągłe dostosowy-
wanie się do zmieniających się potrzeb organi-
zacji było kluczowym zadaniem PMO.

Agenda obfitowała w studia przypadków i ak-
tualne tematy w dziedzinie zarządzania port-
felem projektów. Podczas sesji przy okrągłych 
stołach żywo dyskutowano w grupach bieżące 
inicjatywy, takie jak Manifest PMO zaprezen-
towany przez Macieja Bodycha, czy propono-
wane przez Jerzego Stawickiego zastosowa-
nie metody kanban w zarządzaniu portfelem 
projektów. Uczestnicy aktywnie reagowali na 
zadania prelegenta i chętnie dzielili się wiedzą 
i doświadczeniami z ich obszarów i firm. Wy-
miana opinii często przenosiła się również do 
kuluarów. Podczas przerw kawowych uczest-
nicy konferencji mocno integrowali się, wy-
mieniali się kontaktami oraz komentowali wy-
stąpienia. 

Wśród prelekcji dużym zainteresowaniem cie-
szyła się prezentacja Karoliny Mitraszew-
skiej z firmy Provident Polska S.A. Laureatka 
ubiegłorocznej edycji PMO Award opowiedzia-
ła o drodze, jaką przeszło jej Biuro Zarządzania 
Projektami, aby zostać uznanym za najbardziej 
dojrzałe PMO w 2013 roku. Wystąpienie stało 
się inspiracją dla wielu menadżerów PMO, jak 
dobrze poustawiane procesy w PMO, nawet 
bez wdrożenia profesjonalnych narzędzi, mogą 
przynieść korzyści dla organizacji.

PMO Award jest konkursem, w którym star-
tują Biura Projektów z całej Polski, nieza-
leżnie od branży i skali jednostki. Odpowie-
dzi uczestników konkursu na szereg pytań 
związanych z historią i planami na przyszłość 
PMO są obiektywnie oceniane przez nieza-
leżne Jury, a wyniki ogłaszane są podczas 
konferencji. W tym roku również tradycyj-
nie odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody 
PMO Award dla Najbardziej Dojrzałego oraz 
Najszybciej Rozwijającego się PMO.

W kategorii Najbardziej Dojrzałego PMO na-
grodzony został ING Bank Śląski S.A., który 

może się pochwalić jednym z najdłuższych 
staży PMO na polskim rynku. Biuro urucho-
mione w 2006 roku przeszło pełną ścieżkę od 
małego zespołu po działający na rzecz Zarzą-
du Departament Zarządzania Projektami. Jury 
szczególnie zwróciło uwagę na ciągłe dosko-
nalenie PMO i coroczne promowanie i wdra-
żanie kolejnych usług świadczonych przez 
PMO.  Departament nie tylko realizuje szero-
ką listę usług od wsparcia organizacji w stra-
tegii po wnioski z doświadczeń z projektów, 
ale również wdrożył wiele programów w celu 
budowy społeczności i kultury projektowej. 
PMO zaczęło pełnić funkcję mentora zarów-
no dla polskiego oddziału firmy, jak i innych 
PMO w grupie międzynarodowej. 

Natomiast nagrodę dla Najszybciej Rozwijają-
cego się PMO otrzymała firma Orange Polska 
S.A. Jednostka w aktualnym kształcie po-
wstała w roku 2013 w wyniku transformacji 
i połączenia innych usług i zespołów. Głów-
nym celem powstania PMO w nowej struktu-
rze była potrzeba optymalizacji procesów za-
rządczych i biznesowych. Jest to odrębna jed-
nostka, która w 1,5 roku wdrożyła lub zmody-
fikowała wszystkie podstawowe usługi od re-
jestru projektów, przez zarządzanie portfelem, 
po automatyzację procesów w narzędziach IT. 
Rada szczególnie zwróciła uwagę na iteracyj-
ne podejście do wdrożenia usług oraz ciągłe 
dostosowywanie się do potrzeb biznesowych 
rozliczane poprzez zdefiniowane wskaźniki 
biznesowe (KPI). PMO również zastosowało 
podejście Early Warning System, pozwalające 
lepiej monitorować ryzyka projektowe.

Serię wystąpień uwieńczył inspirujący występ 
Zbigniewa Traczyka. Były Członek Zarządu 
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PMI Global  nawoływał słuchaczy, żeby nie bali 
się marzyć o idealnym PMO i dążyli do realiza-
cji tych ambicji. Wspomniał również o proble-
mie różnorodnego nazewnictwa PMO i wyni-
kających z tego trudności komunikacyjnych, 
w ramach rozwiązania sugerując ujednolicenie 
języka w kontaktach z decydentami.

Drugi dzień konferencji odbył się w formie 
warsztatów prowadzonych przez Olivie-
ra Lazara. Podczas szkolenia uczestnicy 
mieli możliwość zrozumienia ról i obowiąz-
ków w PMO, określenia docelowych korzy-
ści z PMO, a także uzyskania informacji o wy-
maganych umiejętnościach i kompetencjach 
dla poszczególnych ról. Głównym aspektem 
było zapoznanie się z cyklem życia PMO oraz 
zarządzanie ścieżką przejścia pomiędzy róż-
nymi etapami. Zgodnie z tematem warsz-
tatów „Zapewnij trwałość swojemu PMO: 
niech będzie tymczasowe!” uczestnicy wyszli 
z zajęć ze świadomością zmiennego charak-
teru funkcjonowania PMO.

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Planview, 
BlueAnt oraz Gower Publishing, a także part-
nerom: PMI Poland Chapter, Governice, He-
lionowi, Studenckiemu Kołu Naukowemu Za-
rządzania Projektami SGH, 4PM.pl, Magazy-
nowi Zarządzanie Projektami, ITwiz oraz Inte-
rii za wsparcie w organizacji konferencji.

Po sukcesie tegorocznej edycji powoli zaczy-
namy przygotowania do kolejnej konferencji 
Portfolio Experience 2016. Serdecznie zapra-
szamy do śledzenia strony internetowej wyda-
rzenia (www.portfolioexperience.pl) oraz pro-
filu na facebooku (www.facebook.com/Port-
folioExperience), gdzie wkrótce opublikujemy 
więcej szczegółów.

Zdjęcia: Piotr Denis



Kolejna edycja konferencji Portfolio Experien-
ce dobiegła końca. Wydarzenie miało miej-
sce w dniach 23-24 kwietnia w warszawskim 
hotelu Marriott, gdzie zebrało się niemal 100 
uczestników zainteresowanych tematyką za-
rządzania portfelem projektów i biurem pro-
jektów. Konferencja Portfolio Experience to 
jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gro-
madzi w jednym miejscu tak liczną grupę osób 
silnie związanych z PMO. 

Konferencja ma na celu wymianę doświad-
czeń między kluczowymi osobami odpowie-
dzialnymi za funkcjonowanie PMO w organi-
zacjach, poznanie dobrych praktyk oraz po-
głębianie wiedzy na temat trendów pojawia-
jących się na rynkach zagranicznych. Tego-
roczna edycja konferencji po raz pierwszy 
była wydarzeniem dwudniowym, obejmują-
cym dzień konferencyjny oraz dzień warsz-
tatowy, a temat przewodni brzmiał: „Trans-
formacja PMO w odpowiedzi na oczekiwania 
biznesu”.
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Pierwszy dzień konferencji obejmował wy-
stąpienia osobistości znanych w kręgach 
zarządzania projektami. W roli prelegen-
tów wystąpili goście z Polski i z zagranicy. 
Wśród nich pojawił się między innymi Oli-
vier Lazar, konsultant, trener i mentor po-
siadający liczne certyfikacje PMI: PMP®, 
PMI-RMP®, PMI-ACP® i PMI-SP® oraz tytuł 
MBA w dziedzinie strategii, zarządzania pro-
jektami oraz programami. Były prezes od-
działu PMI w Szwajcarii, a obecnie członek 
Grupy Doradczej w PMI, w swoim wystą-

pieniu opowiadał o fundamentach budowy 
portfela projektów. Szczególnie ważnym ele-
mentem było przedstawienie strategicznej 
roli zarządzania portfelem projektów w or-
ganizacji oraz podkreślenie znaczenia anali-
zy interesariuszy i ryzyka. Jego występ został 
ciepło przyjęty przez publiczność.

Kolejnym prelegentem był Yohan Abrahams, 
prezes oddziału PMI w Wielkiej Brytanii, który 
może się pochwalić doświadczeniem jako lider 
PMO przy tworzeniu Portfolio O�ce Enterpri-
se dla National Policing Improvement Agency 
– wspólnej usługi zarządzania dokumenta-
cją dla brytyjskiej Policji. Jego prezentacja do-
tyczyła rozwoju portfela projektów metodą 
agile.

Konferencja została podzielona na dwa panele 
prezentacji, spośród których uczestnicy mogli 
wybrać interesujące ich tematy. Równolegle 
z Yohanem Abrahamsem występował Witold 
Hendrysiak, współzałożyciel i były prezes PMI 

Poland Chapter, od 2007 roku odpowiedzialny 
za zarządzanie portfelem projektów w Rai�ei-
sen Bank Polska S.A. Na konferencji zaprezen-
tował przypadek PMO przechodzącego trans-
formację, podkreślając, że ciągłe dostosowy-
wanie się do zmieniających się potrzeb organi-
zacji było kluczowym zadaniem PMO.

Agenda obfitowała w studia przypadków i ak-
tualne tematy w dziedzinie zarządzania port-
felem projektów. Podczas sesji przy okrągłych 
stołach żywo dyskutowano w grupach bieżące 
inicjatywy, takie jak Manifest PMO zaprezen-
towany przez Macieja Bodycha, czy propono-
wane przez Jerzego Stawickiego zastosowa-
nie metody kanban w zarządzaniu portfelem 
projektów. Uczestnicy aktywnie reagowali na 
zadania prelegenta i chętnie dzielili się wiedzą 
i doświadczeniami z ich obszarów i firm. Wy-
miana opinii często przenosiła się również do 
kuluarów. Podczas przerw kawowych uczest-
nicy konferencji mocno integrowali się, wy-
mieniali się kontaktami oraz komentowali wy-
stąpienia. 

Wśród prelekcji dużym zainteresowaniem cie-
szyła się prezentacja Karoliny Mitraszew-
skiej z firmy Provident Polska S.A. Laureatka 
ubiegłorocznej edycji PMO Award opowiedzia-
ła o drodze, jaką przeszło jej Biuro Zarządzania 
Projektami, aby zostać uznanym za najbardziej 
dojrzałe PMO w 2013 roku. Wystąpienie stało 
się inspiracją dla wielu menadżerów PMO, jak 
dobrze poustawiane procesy w PMO, nawet 
bez wdrożenia profesjonalnych narzędzi, mogą 
przynieść korzyści dla organizacji.

PMO Award jest konkursem, w którym star-
tują Biura Projektów z całej Polski, nieza-
leżnie od branży i skali jednostki. Odpowie-
dzi uczestników konkursu na szereg pytań 
związanych z historią i planami na przyszłość 
PMO są obiektywnie oceniane przez nieza-
leżne Jury, a wyniki ogłaszane są podczas 
konferencji. W tym roku również tradycyj-
nie odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody 
PMO Award dla Najbardziej Dojrzałego oraz 
Najszybciej Rozwijającego się PMO.

W kategorii Najbardziej Dojrzałego PMO na-
grodzony został ING Bank Śląski S.A., który 

może się pochwalić jednym z najdłuższych 
staży PMO na polskim rynku. Biuro urucho-
mione w 2006 roku przeszło pełną ścieżkę od 
małego zespołu po działający na rzecz Zarzą-
du Departament Zarządzania Projektami. Jury 
szczególnie zwróciło uwagę na ciągłe dosko-
nalenie PMO i coroczne promowanie i wdra-
żanie kolejnych usług świadczonych przez 
PMO.  Departament nie tylko realizuje szero-
ką listę usług od wsparcia organizacji w stra-
tegii po wnioski z doświadczeń z projektów, 
ale również wdrożył wiele programów w celu 
budowy społeczności i kultury projektowej. 
PMO zaczęło pełnić funkcję mentora zarów-
no dla polskiego oddziału firmy, jak i innych 
PMO w grupie międzynarodowej. 

Natomiast nagrodę dla Najszybciej Rozwijają-
cego się PMO otrzymała firma Orange Polska 
S.A. Jednostka w aktualnym kształcie po-
wstała w roku 2013 w wyniku transformacji 
i połączenia innych usług i zespołów. Głów-
nym celem powstania PMO w nowej struktu-
rze była potrzeba optymalizacji procesów za-
rządczych i biznesowych. Jest to odrębna jed-
nostka, która w 1,5 roku wdrożyła lub zmody-
fikowała wszystkie podstawowe usługi od re-
jestru projektów, przez zarządzanie portfelem, 
po automatyzację procesów w narzędziach IT. 
Rada szczególnie zwróciła uwagę na iteracyj-
ne podejście do wdrożenia usług oraz ciągłe 
dostosowywanie się do potrzeb biznesowych 
rozliczane poprzez zdefiniowane wskaźniki 
biznesowe (KPI). PMO również zastosowało 
podejście Early Warning System, pozwalające 
lepiej monitorować ryzyka projektowe.

Serię wystąpień uwieńczył inspirujący występ 
Zbigniewa Traczyka. Były Członek Zarządu 

Anna
Bilny

Konsultantka ds. Wsparcia Biura Projektów, 
silnie zaangażowana w organizację konferencji 
Portfolio Experience 2015. Jako główny trzon 
projektu znacząco przyczyniła się do sukcesu 
tego międzynarodowego wydarzenia skupiają-
cego specjalistów w dziedzinie zarządzania 
portfelem projektów i PMO. Ponadto w firmie 
WHITECOM Project Experience uczestniczy 
w projektach doradczych i szkoleniowych. 
Między innymi zajmowała się projektowaniem 
narzędzi wspierających zarządzanie projektami 
na rzecz wdrożenia metodyki w jednym 
z banków. Doświadczenie zdobywała w Polsce 
i za granicą, głównie w Niemczech. Jest 
absolwentką dwóch kierunków studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim.

PMI Global  nawoływał słuchaczy, żeby nie bali 
się marzyć o idealnym PMO i dążyli do realiza-
cji tych ambicji. Wspomniał również o proble-
mie różnorodnego nazewnictwa PMO i wyni-
kających z tego trudności komunikacyjnych, 
w ramach rozwiązania sugerując ujednolicenie 
języka w kontaktach z decydentami.

Drugi dzień konferencji odbył się w formie 
warsztatów prowadzonych przez Olivie-
ra Lazara. Podczas szkolenia uczestnicy 
mieli możliwość zrozumienia ról i obowiąz-
ków w PMO, określenia docelowych korzy-
ści z PMO, a także uzyskania informacji o wy-
maganych umiejętnościach i kompetencjach 
dla poszczególnych ról. Głównym aspektem 
było zapoznanie się z cyklem życia PMO oraz 
zarządzanie ścieżką przejścia pomiędzy róż-
nymi etapami. Zgodnie z tematem warsz-
tatów „Zapewnij trwałość swojemu PMO: 
niech będzie tymczasowe!” uczestnicy wyszli 
z zajęć ze świadomością zmiennego charak-
teru funkcjonowania PMO.

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Planview, 
BlueAnt oraz Gower Publishing, a także part-
nerom: PMI Poland Chapter, Governice, He-
lionowi, Studenckiemu Kołu Naukowemu Za-
rządzania Projektami SGH, 4PM.pl, Magazy-
nowi Zarządzanie Projektami, ITwiz oraz Inte-
rii za wsparcie w organizacji konferencji.

Po sukcesie tegorocznej edycji powoli zaczy-
namy przygotowania do kolejnej konferencji 
Portfolio Experience 2016. Serdecznie zapra-
szamy do śledzenia strony internetowej wyda-
rzenia (www.portfolioexperience.pl) oraz pro-
filu na facebooku (www.facebook.com/Port-
folioExperience), gdzie wkrótce opublikujemy 
więcej szczegółów.

Zdjęcia: Piotr Denis
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Jak stosować Lean i Six Sigmę poza
produkcją? Podsumowanie Konferencji Lean Six Sigma

- Doskonalenie procesów usługowych

STREFA PMI, NR 9, CZERWIEC 2015, WWW.STREFAPMI.PL

Pomysł zorganizowania I Konferencji 
Lean Six Sigma – Doskonalenie 
procesów usługowych powstał 
w oparciu o liczne opinie mówiące, 
że brakuje w Polsce wydarzenia 
poświęconego ściśle tematu 
doskonalenia w branżach i obszarach 
usługowych.

Po spektakularnych sukcesach programów 
Lean i Six Sigma w dużych firmach produk-
cyjnych przyszedł czas na usługi. 

Jak usprawniać procesy biurowe, co faktycz-
nie działa w systemach motywacyjnych i jak 
wprowadzać zmiany zaczynając od najniż-
szych struktur w organizacji? Te i wiele innych 
zagadnień poruszyli prelegenci tej pierwszej, 
wyjątkowo usługowej konferencji.

Konferencja zorganizowana została przez Aka-
demię Białego Kruka i odbyła się 5 marca 2015 
r. Wzięło w niej udział 80 osób, a kameralna 
atmosfera sprzyjała nawiązywaniu kontaktów 
i wymianie poglądów poza salą wykładową. 

Swoimi doświadczeniami  podzieliło się ośmiu 
prelegentów z takich firm jak Hewlett-Pack-
ard, Coloplast, Santander Consumer Bank, 
Poczta Polska, ING Bank Śląski, IBM i Euro 
Bank S.A. Konferencję zamknął trwają-
cy czterdzieści pięć minut panel dyskusyjny 
z udziałem ekspertów. Fala pytań pokazuje, że 
zarówno Lean jak i Six Sigma cieszą się coraz 
większą popularnością w sektorze pozapro-
dukcyjnym, a każda okazja do spotkania i wy-
miany poglądów jest dobra.

Kiedy przedstawiciele Akademii otwierali wy-
darzenie o godzinie 9:00, informowali o tym, 
że to pierwsza edycja – eksperyment. O 17:00, 
kiedy z niedosytem udało się zamknąć panel 
dyskusyjny, nikt już chyba nie miał wątpliwo-
ści, że kolejne spotkanie odbędzie się za rok. 

Data II edycji konferencji usługowej zapowie-
dziana jest na połowę marca 2016 r. W mię-
dzyczasie zachęcamy do udziału w XI Kon-
ferencji Lean Six Sigma, która odbędzie się 
11 czerwca we Wrocławiu. Tam również 
pojawi się osobny strumień wystąpień po-
święcony usługom.

STREFA WYDARZEŃ

Kamila
Czerniak

Certyfikowany Professional Scrum 
Master I.
Studentka Zarządzania i Informatyki na Po-
litechnice Wrocławskiej oraz Wrocławskiej 
Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. Od 
blisko roku jest częścią zespołu Akademii 
Białego Kruka – firmy doradczo - szkolenio-
wej, gdzie zajmuje się marketingiem, a przy 
tym stale poszerza swoją wiedzę w obsza-
rach Lean i Six Sigma. 
Z Project Managementem związana jest od 
kilku lat. Początkiem przygody z projektami 
była praca w kole naukowym „Project Ma-
nagement Group” na Politechnice Wrocław-
skiej, obecnie mocno zaangażowana w dzia-
łalność  wrocławskiego oddziału PMI. 
Do swoich sukcesów może zaliczyć organi-
zację kilku konferencji  m.in. Project Mana-
gement Session, Konferencja Zarządzania 
Projektami PMI Wrocław, Konferencja Lean 
Six Sigma oraz Ogólnopolskiego Kongresu 
Energicznych Jednostek Zarządzających 
Projektami. Swoją przyszłość wiąże z branżą 
IT jako PM, Scrum Master. Dodatkowo 
uczestniczy w warsztatach dotyczących 
trendów w Internecie oraz szkoleniach po-
zwalających rozwijać jej umiejętności z za-
kresu SEO/SEM. W wolnych chwilach gra na 
gitarze elektrycznej i śpiewa w zespole mu-
zycznym.
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NetVision 2015 – największa konferencja
na Pomorzu. Relacja z wydarzenia

Za nami kolejna edycja Ogólnopolskiej 
Konferencji Biznesu i Nowych Technologii 
NetVision. To największe tego typu przed-
sięwzięcie studenckie na Pomorzu było 
przygotowywane od jesieni ubiegłego roku 
przez trójmiejskich studentów z czoło-
wą reprezentacją z Politechniki Gdańskiej. 
Konferencja odbyła się w dniach 16 – 18 
kwietnia 2015 roku pod hasłem przewod-
nim Create Your Vision. W trakcie trzech 
dni wzięło w niej udział prawie 500 uczest-
ników. 

– Jesteśmy bardzo dumni, że NetVision cieszy 
się tak dużym zainteresowaniem. Ścieżki były 
bardzo zróżnicowane. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie – komentuje Daria Mazińska, koor-
dynator tegorocznej edycji NetVision.

Uczestnicy mogli wziąć udział w czterech 
różnych ścieżkach, które dotyczyły finan-
sów (Financial World – duże liczby w jeszcze 
większym świecie), tematyki Public Relations 
(ZaPRezentuj się!), technologii aplikacji we-
bowych (Webapps – Make IT great!) i zarzą-
dzania projektami (Project Management).

Zarządzanie projektami już po raz kolejny za-
gościło na NetVision. Ścieżka Project Mana-

gement cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem. W tym roku menadżerki ścieżki skupiły 
się wyłącznie na warsztatowej formule spo-
tkań, co w przypadku tej tematyki jest dużo 
ciekawszym rozwiązaniem z punktu widze-
nia uczestników, a także prelegentów, którzy 
dzielą się wiedzą, ale również wchodzą w in-
terakcje ze słuchaczami. 

Jednym z warsztatów było spotkanie z Mał-
gorzatą Kusyk, która zapoznała uczestników 
z tematem budowania zaufania w zespole 
(nie tylko projektowym). Podczas  warsztatu 
poruszony został także temat kapitału spo-
łecznego oraz efektywnej pracy zespołowej. 
Uczestnicy w praktyczny sposób przećwiczy-
li metody budowania zaufania w zespole oraz 
dowiedzieli się , jak reagować i co zrobić, aby 
je odbudować. 

Drugim ciekawym doświadczeniem był warsz-
tat Bogdana Baraszkiewicza i Pawła Marca, 
który dotyczył przywództwa w złożonych 
projektach. Ćwiczenia, które przeprowadzi-
li prelegenci ukazywały, jak trudno jest osią-
gnąć cel w grupie, której członkowie się nie 
znają. Ponadto, w trakcie zajęć udowodni-
li, jak trudno jest osiągnąć postawiony cel, nie 
znając szczegółowych wymagań i kontekstu. 

Te świetne ćwiczenia poprzez zabawę sprawi-
ły, że uczestnicy z pewnością wynieśli wiele 
ciekawych doświadczeń, jak i wiedzy z tej pre-
lekcji. – Ludzie przede wszystkim świetnie się 
bawili, a podczas podsumowania tych ćwi-
czeń, zauważali zjawiska związane z natural-
nym wyłanianiem się lidera grupy. Zadawali 
dużo pytań, co z pewnością wynika z zaintere-
sowania tematem – mówi Paulina Radwań-
ska, koordynator ścieżki.

Ostatnim warsztatem na ścieżce Project Ma-
nagement było spotkanie przeprowadzone 
przez firmę Rocket Studio dotyczące metody-
ki PRINCE2 w zarządzaniu projektami. Warsz-
tat był długi i bardzo szczegółowy. Uczestni-
cy, pod czujnym okiem Jędrzeja Przeździę-
ka i Sebastiana Mula, mieli okazję stwo-
rzyć projekt według wszystkich zasad me-
todyki PRINCE2. – To było bardzo ciekawe, 
a przede wszystkim wartościowe spotkanie. 
Mogłam zapoznać się z metodyką PRINCE2 
od podstaw, a to dzięki świetnym prelegen-
tom, którzy wprowadzili przyjemną atmosfe-
rę. Na każde zadane pytanie padła satysfak-
cjonująca odpowiedź  –  komentowali uczest-
nicy warsztatu. 

W tym roku organizatorzy wprowadzili także 
nowość – trzydniowy blok tematyczny Future 
Energy, przy którym pomagała organizacja 
studencka C'ESTIEM LG Gdańsk. W ramach 
konferencji zaangażowano 47 prelegentów re-
prezentujących różne polskie firmy i instytu-
cje. Większość z prelekcji odbyło się na tere-
nie Politechniki Gdańskiej. Sobotnie wykłady 
i warsztaty ścieżki ZaPRezentuj się! przepro-
wadzono natomiast w siedzibie Gdańskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego.

– Podczas prelekcji uczestnicy zadawali liczne 
pytania. Świadczy to o tym, że tematyka wy-
darzenia nie jest studentom obca – komentuje 
Jakub Kortas, Menadżer ścieżki Financial World 
– duże liczby w jeszcze większym świecie.

Konferencja zakończyła się uroczystym ban-
kietem. To ważny punkt integracji uczest-
ników i organizatorów z prelegentami i fir-
mami. Z racji piętnastej, jubileuszowej edycji 
spotkali się nie tylko tegoroczni organizato-
rzy, lecz także osoby angażujące się w przed-
sięwzięcie na przestrzeni 15 lat. Swoją obec-
nością zaszczycił wszystkich pierwszy koor-
dynator i pomysłodawca NetVision – Marek 
Latos. Tradycyjnym punktem wieczoru było 
ogłoszenie głównych koordynatorek przy-
szłorocznego NetVision. Zostały nimi Kata-
rzyna Wielgomas oraz Karolina Kuryło.

Nad konferencją przez pół roku pracował 
zespół studentów składający się z 19 osób. 
–Włożyliśmy w projekt dużo pracy i zaanga-
żowania, ale wynosimy nie mniej satysfak-
cji i doświadczenia. Rozwijamy się, a przede 
wszystkim uczymy się pracować w złożo-
nym zespole- dodaje Marta Sawicka, tego-
roczny menadżer ds. PR. – Do pracy dodat-
kowo zmotywowało nas wyróżnienie: nagro-
da Złote Lwiątko w kategorii „Konferencja” 
w plebiscycie Samorządu Studentów Poli-
techniki Gdańskiej.

Zapraszamy na kolejną edycję NetVision 
w przyszłą wiosnę. Będzie nie mniej inspiru-
jąco!

Marta Sawicka, Agnieszka Sawicka, Paulina Radwańska
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Listopad 2014 r. – rozkręcam się projektowo. 
Jestem w trakcie jednego bardzo fajnego pro-
jektu Platforma Szkoleniowa PMDays 2014 
oraz drugiego bardzo ważnego – Międzyna-
rodowy Kongres PMI Poland Chapter 2014. 
Ponadto robię kilka rzeczy dla mojej macie-
rzystej organizacji – Studenckiego Koła Na-
ukowego Zarządzania Projektami SGH. Wtem 
pada hasło o poszukiwaniu kierownika projek-
tu Project Management Challenge. Przez kilka 
dobrych dni intensywnie myślałam nad tym, 
czy zgłosić się na PM-a. Wiele argumentów 
było za, ale też wiele przeciwko. Jednak wie-
działam, że jeżeli pragnę w bardzo niedalekiej 
przyszłości zostać zawodowo kierownikiem 
projektu muszę zacząć działać. Teraz. Tak oto 
rozpoczęła się moja przygoda z Project Mana-
gement Challenge – konkursem wiedzy o za-
rządzaniu projektami, z projektem, z które-
go wyniosłam wiele „lessons learned”, którymi 
poniżej chciałabym się podzielić. 

Więcej czasu i planowanie Agile
Początkowo wydawało mi się, że wiem co 
trzeba zrobić, harmonogram był stworzo-
ny, zadania rozdzielone i…. na tym koniec. 
Wkrótce okazało się, że na niektóre z działań 
potrzeba więcej czasu niż zakładałam. Plano-
wanie Agile pomaga, chyba że dokładnie się 
wie co trzeba zrobić. Koncepcja od ogółu do 
szczegółu sprawdziła się idealnie, gdy sporo 
zadań mieliśmy już za sobą, ale nadal nie było 
to widoczne dla zespołu. Mój „Sprint Model” 
umożliwił podział właściwej fazy projektu na 
3 części, w której każda miała swoje odręb-
ne zadania i kwestie do rozwiązania. Oka-
zało się to niezmiernie pomocne. Zastąpi-
ło też zwykły harmonogram, który zrobiony 
w Excelu jest mało czytelny. 

MoSCoW, Kanban i wizualizacje
Metoda MoSCoW jest bardzo użyteczna i na-
prawdę warto ją zastosować w fazie planowa-
nia, ponieważ zderza początkowe plany z rze-
czywistością. O wiele łatwiej spojrzeć na to 
z czego można zrezygnować przy ograniczo-
nym budżecie. MoSCoW miałam w głowie, ale 
tylko spisana wersja podziała na wyobraźnię 
zespołu. Kanban również sprawdza się ideal-
nie – zaznaczanie zadań wykonanych i tych 
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Jak rzuciłam sobie wyzwanie…
czyli mój pierwszy projekt Natalia Piątek
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do zrobienia na karteczkach lub w Excelu na 
wspólnym dysku, nie tylko pokazuje progres, 
ale także wskazuje jakie obszary zostały za-
niedbane lub kto z zespołu ma najmniej do 
zrobienia.

Ścisła współpraca z osobami in charge 
(i nie tylko) w organizacji
PMChallenge 2015 to nie pierwsza edycja 
konkursu, zatem pierwszym, co zrobiłam było 
zwrócenie się jak najszybciej do kierownicz-
ki projektu poprzedniej edycji konkursu. Nie 
ma lepszego źródła wiedzy niż osoba, która 
już taki projekt robiła. Miałam to szczęście, że 
otrzymałam pełną informację i rady, co robić 
inaczej, na co zwrócić uwagę. W organizacji 
studenckiej, dla której pracujemy wolontariac-
ko z potrzeby rozwoju osobistego na pewno 
znajdą się osoby będące w stanie nas wspo-
móc. Godziny rozmów i ustaleń z zarządem 
koła pozwoliły na uniknięcie błędów związa-
nych z uczelnianymi procedurami. Warto ode-
zwać się do kolegów i koleżanek oraz popytać 
inne projekty, jak organizują na przykład pro-
mocję na uczelni. Dla wszystkich projektów 
możliwości są identyczne, a warto wiedzieć, 
z kim w pierwszej kolejności się kontaktować.

Rekrutacja zespołu: sylwetka idealne-
go kandydata
Na samym początku planowania warto zrobić 
analizę, czego oczekujemy po kandydatach 
do zespołu. Dobrze zbudowany formularz 
zgłoszeniowy zaoszczędzi wielu komplikacji. 
W małej organizacji, jaką jest koło naukowe, 
warto zapytać osoby, które wcześniej współ-
pracowały z kandydatem, jak ta współpraca 
przebiegała.
Myślę, że moim błędem było zbudowanie ze-
społu składającego się ze zbyt dużej liczby 
osób. W teorii rozpiętość kierowania zespo-
łem to od 7 do 9 osób. I tyle faktycznie udało 
mi się skoordynować jednocześnie. Oczywi-
ście nie wszystkie osoby od początku miały 
zadania, chociaż kiedy zaszła potrzeba, żeby 
wykonać swoją część członkowie zespołu 
nie wiedzieli co mają robić lub nie mieli zadań 
w ogóle. Model podziału zespołu na 2 szcze-
ble, czyli kierownik projektu – koordynatorzy 
działów – członkowie działów, sprawdzi się 

gdy koordynator jest na tyle niezależny, aby 
kierować swoim działem. 
Na początku trzeba jasno komunikować, 
czego się oczekuje po koordynatorze i po 
członkach zespołu. Niedostatecznie jasno to 
określiłam. Dodatkowo, pomimo, że dałam 
wolną rękę działom w niektórych kwestiach, 
miałam wrażenie, że wszystkie pomniejsze 
decyzje musiały być akceptowane lub kon-
sultowane ze mną. Przy mniejszym zespole 
byłoby to jak najbardziej w porządku, jednak 
przy takiej liczbie osób koordynatorzy powin-
ni przejąć inicjatywę odciążając kierownika 
projektu.

Cierpliwość i wiara
Nigdy nie trać wiary! Czasem pewne decy-
zje są odłożone na ostatnią chwilę. Szczegól-
nie w kontakcie z firmami zalecana jest cier-
pliwość. Decyzje o sponsorowaniu projektu 
są czasem niezwykle proste, a czasem dość 
skomplikowane i odkładane w nieskończo-
ność. Nie ma się co tym przejmować, ponie-
waż każda firma jest inna i każda inaczej pod-
chodzi do sprawy. Jeżeli obejmują nas proce-
dury to ciężko jest czekać na decyzję lub za-
akceptowaną wersję umowy bardzo długo – 
to jest oczywiste, aczkolwiek warto zasta-
nowić się nad potencjalnymi korzyściami, 
jakie to rozwiązane wnosi do projektu: więk-
szy budżet, większe możliwości promocyjne 
i wiele innych. Czasem warto czekać.

No stress!
Organizacje studenckie mają to do siebie, że 
są idealnymi „polami startowymi” dla począt-
kującego kierownika projektu. To czas prze-
znaczony na próby i błędy oraz na zebranie 
odpowiedniego doświadczenia. Przy pierw-
szym „fakapie” będziemy się stresować, ale 
przy dziesiątym będziemy już oazą spokoju, 
która dokładnie wie, co należy zrobić.
Najważniejsze jest to, aby się nie denerwo-
wać gdy coś nie wychodzi – nie denerwować 
się na zespół, nie denerwować się na innych 
członków organizacji, a nawet spróbować nie 
denerwować się na uczelnianą administrację: 
procedury i pracowników. Zespół przeważnie 
dopiero uczy się i jest w projekcie z własnej 
woli, inne osoby mogą zwyczajnie nie mieć 
czasu lub wiedzy w danym temacie, a admi-
nistracja… cóż gdyby jej nie było zapewne nie 
robilibyśmy tego projektu. 
To tylko część wniosków, które wyniosłam 
z PMChallenge. Dla mnie ogromne znaczenie 
miało sprawdzenie się w akcji. Projekt udało 
się zakończyć z sukcesem, a żaden ważny 
kamień milowy nie opóźnił się. Czy to dobrze 
wróży na przyszłość? Być może, ale w pro-
jektach jak w życiu nigdy nie wiadomo co się 
wydarzy.

STREFA STUDENTA

Natalia Piątek
Studentka Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie. Członek Zarządu ds. Marketingu i PR 
Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania 
Projektami w kadencji 2014/2015. Wolonta-
riuszka w oddziale warszawskim PMI. Zarzą-
dzaniem Projektami interesuje się od dwóch 
lat. Wzięła udział już w kilku projektach i na 
tym nie poprzestanie. Wspiera biuro projektów 
w jednej z największych firm ubezpieczenio-
wych. W wolnym czasie interesuje się muzyką 
współczesną i książkami fantasy.
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Większość czytelników zdaje sobie sprawę jak 
złożone potrafi być zarządzanie projektami. Ta 
świadomość istnieje w głowach osób, które 
zajmują się tym zawodowo, bądź zetknęli się 
z tematem w trakcie dowolnej formy edukacji. 
Co jednak dzieje się, gdy za projekty zabiera-
ją się osoby, które teoretycznie nie stwarzają 
podstaw do tego aby zakończyć projekt z suk-
cesem? Jakim cudem tyle inicjatyw studenc-
kich zostało doprowadzonych do końca?

Wyobraźmy sobie takie ogłoszenie:

Kierownik projektu poszukiwany! Nie dosta-
niesz żadnych środków na start. Nie dostaniesz 
realnego wsparcia od nikogo z zewnątrz. Więk-
szość zadań projektowych powinno zostać za-
czętych „wczoraj”. Twój zespół nie będzie miał 
doświadczenia, chęci do pracy, ani czasu żeby 
coś zrobić. Najczęściej w ogóle nie będzie się 
z Tobą kontaktował. Wyślij swoje CV na ....

Czy z ogólnie dostępną wiedzą ktokolwiek 
przy zdrowych zmysłach podjąłby się takie-
go wyzwania? Tak. Student. Najczęściej nie-
świadomy czekających go wyzwań. 

G.M. Trevelayan powiedział: „Never tell 
a young person that anything cannot be done. 
God may have been waiting centuries for 
someone ignorant enough of the impossible 
to do that very thing”. 

Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z projekta-
mi, były to proste inicjatywy, ale jakże cudow-
nym był fakt patrzenia na efekt końcowy i sa-

Studenckie projekty „niemożliwe”
Maciej Radyno

tysfakcję beneficjentów. Te proste inicjatywy 
stają się najczęściej podwaliną pod coraz to 
większe i ciekawsze zadania. Dopiero kilka lat 
temu odkryłem, że istnieje dziedzina wiedzy 
z tym związana, a na  rynku pracy poszukiwa-
ne są osoby, które potrafią wykorzystać to, co 
im przychodzi z taką lekkością. 

Nie ma jednak sektora gospodarki, w którym 
projekty nie mogłyby podnieść jakości pro-
duktu, czy ogólnej efektywności. A to co jest 
nieodłączną i w mojej opinii najważniejszą 
częścią pracy projektowej jest komunikacja 
i umiejętność pracy z ludźmi. Jest to również 
coś co często pracodawcy uważają za braku-
jące ogniwo w systemie kształcenia w naszym 
kraju. Młodzi ludzie są jednak coraz bardziej 
tego świadomi i wypełniają lukę samoorga-
nizując się i tworząc niesamowite przedsię-
wzięcia. Są oczywiście różni ludzie i różne po-
dejścia organizacji, w których, lub dla których 
pracujemy – i nie można generalizować. Nie-
mniej przytoczę przykład studenckiego pro-
jektu, przy którym miałem przyjemność pra-
cować jako osoba odpowiedzialna za finan-
se i raportowanie do UE z ramienia European 
Geography Association. 

Projekt „IDEA: Intercultural Dialogue – a Eu-
ropean Adventure”. Było to seminarium zorga-
nizowane przy pomocy funduszy Unii Europej-
skiej, odbywające się w Chorwacji, zbierające 
60 studentów z ponad 25 krajów w celu wy-
pracowania metod i narzędzi pomocnych do 
aktywnego obywatelstwa w zróżnicowanym 

Maciej
Radyno

Absolwent Geografii na Uniwersytecie War-
szawskim. Student Zarządzania Projektami 
w Szkole Głównej Handlowej. Z zamiłowa-
nia wolontariacko i zawodowo zajmuje się 
zarządzaniem projektami. Od ponad 7 lat 
związany z European Geography Association 
(EGEA) – organizacją zrzeszającą kilka ty-
sięcy osób z ponad 35 krajów. W latach 
2010/2011 asystent regionu wschodniego 
EGEA dla 9 krajów. W latach 2012-2013 
członek Zarządu Europejskiego EGEA. Od 
dwóch lat związany ze Studenckim Kołem 
Naukowym Zarządzania Projektami SGH. 
Były członek Zarządu Samorządu Studen-
tów. Organizator międzynarodowych kon-
gresów, wymian studenckich, warsztatów 
oraz  wielu lokalnych inicjatyw. Doświad-
czony w pracy z wielokulturowymi zespoła-
mi rozproszonymi/wirtualnymi. Nigdy nie 
traci poczucia humoru i zawsze stara się 
wspierać rozwój osób wokół siebie. Prywat-
nie interesuje się grami komputerowymi, 
e-sportem, youtubem, GIS, górami oraz lite-
raturą fantastyczną. 

kulturowo środowisku. Co było w nim niezwy-
kłego z punktu widzenia project managemen-
tu? Na przykład zespół projektowy, składający 
się między innymi z Holendra, Norwega, Ru-
munki, Litwinki, Maltanki, Niemki. Cała grupa 
spotkała się na żywo w całości tylko raz, na 
dzień przed wydarzeniem. Nikt z zespołu pro-
jektowego nie miał wykształcenia związanego 
z zarządzaniem. Wszyscy studiowali, a niektó-
rzy dodatkowo pracowali na część etatu. Nikt 
nie wziął ani centa wynagrodzenia.

Czy to miało szanse się udać? Niewiele osób 
w to wierzyło. Ostatecznie inicjatywa zo-
stała wyróżniona w 2014 Europejską Nagro-
dą dla Młodzieży im. Karola Wielkiego przez 
Parlament Europejski jako jeden z 28 najlep-
szych projektów młodzieżowych w UE. Jakim 
sposobem? Heroizm jednostek? Z perspek-
tywy studenckiej zapewne tak. Z perspekty-
wy zawodowego kierownika projektu wydaje 
mi się, że odpowiedź leży gdzie indziej. Są ze-
społy i ludzie je tworzący, którzy naprawdę 
widzą ograniczenia jako ekscytujące wyzwa-
nia, a nie problemy. I to jest jedno z wyzwań 
naszego globalnego społeczeństwa – budo-
wanie i utrzymanie takiego zespołu, mimo 
wirtualnego charakteru pracy. Jak zmotywo-
wać taki zespół? O tym innym razem :)

Dlatego jeśli ten artykuł przekona chociaż jed-
nego kierownika projektu do dania kredytu za-
ufania studentowi bez certyfikatów i doświad-
czenia zawodowego, ale z realnym doświad-
czeniem w studenckich projektach „niemożli-
wych” uznam to za sukces.
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Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej 
znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi, 
której autorami są Andrzej Niemczyk, Wiesław 
Grzesik i Anna Niemczyk, poświęcona jest te-
matyce zarządzania ludźmi. Autorzy to wielo-
letni menedżerowie, którzy zarządzania uczyli 
się krok po kroku w polskich firmach. Publika-
cja powstała z myślą zarówno o menedżerach 
stawiających pierwsze kroki na stanowisku kie-
rowniczym, jak i kierownikach, którzy uważa-
ją, że na naukę nigdy nie jest za późno. Książ-
ka wzbogacona o sugestywne grafiki sprzy-
ja miłemu spędzeniu czasu na lekturze. Auto-
rzy znają problemy szefów, takie jak motywo-
wanie pracowników, wyznaczanie wspólnych 
celów, zdobywanie autorytetu, walka z rutyną 
w zespole, radzenie sobie z przemęczeniem 
pracą. Publikacja napisana jest przystępnym ję-
zykiem, czytelnik ma wrażenie, że znajduje się 
na szkoleniu gdzie omawiane są istotne zagad-
nienia poparte wiedzą i doświadczeniem. 
To, czego trzeba menedżerowi, to fachowa 
wiedza na temat zarządzania, a także informa-
cje z zakresu psychologii. I to wszystko znajduje 
się w omawianej publikacji. Informacje zawarte 
w książce ułatwią prowadzenie firmy, uspraw-
nią kontakty z podwładnymi, sprawią, że kiero-
wanie ludźmi stanie się przyjemnością. 
Publikacja składa się z trzech części. Rozpo-
czyna się od omówienia podstawowych za-
gadnień niezbędnych na stanowisku kierow-
niczym, dotyczących wprowadzania nowego 
pracownika w struktury firmy, kształtowa-
nia relacji z przełożonymi i współpracownika-
mi, motywowania finansowego. W wydaniu 

drugim dodano ciekawy rozdział na temat list 
kontrolnych, które w znacznym stopniu skra-
cają czas wykonywania powtarzających się 
co jakiś czas zadań, oraz rozdział o zarządza-
niu sytuacyjnym, w którym opisano koncepcję 
odnoszącą się do elastycznego dostosowywa-
nia stylu kierowania do aktualnego etapu roz-
woju, na którym znajduje się pracownik.
Kolejna część dotyczy psychologii szefa. Po-
zwala spojrzeć na siebie z perspektywy róż-
nych osób, rozpoznać styl zarządzania, zrozu-
mieć jak postrzega nas otoczenie. Dzięki tej 
wiedzy możemy usprawnić współpracę, praco-
wać nad komunikacją międzyludzką, nauczyć 
się asertywności i sztuki rozwiązywania kon-
fliktów. Ostatni rozdział dotyczy błędów w za-
rządzaniu. Autorzy ukazują ich konsekwencje 
oraz podają użyteczne wskazówki jak ich unik-
nąć, ale również jak efektywnie reagować, gdy 
jednak już się pojawią.  Znajdziemy informa-
cje na temat wypracowania i utrzymania auto-
rytetu, unikania rutyny czy problemu przemę-
czenia pracą. Wyjątkowość tego podręcznika 
polega na tym, że opiera się on na indywidual-
nych doświadczeniach autorów, uznanych pol-
skich trenerów kadry zarządzającej. Polecam 
książkę przede wszystkim osobom związanym 
z zarządzaniem, chociaż problemy w niej omó-
wione mogą być pozycją ciekawą dla każde-
go pracownika. Informacje zawarte w publika-
cji można przełożyć na inne aspekty życia i nie 
tylko zawodowego.
Andrzej Niemczyk, Wiesław Grzesik, Anna Niemczyk, 
Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane 
drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi, Wydawnictwo 
HELION, Gliwice 2014, ss. 480

O skutecznym
kierowaniu ludźmi
Wojciech Danowski

Zarządzanie projektami. Zastosowania w biz-
nesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach 
autorstwa Nicolasa i Steyna może początko-
wo przerażać. To księga o objętości 962 stron. 
Lecz powodem, dla którego warto ją przeczytać 
jest jej bogata treść. Książka bowiem obejmuje 
wszystkie zagadnienia związane z zarządzaniem 
projektami. Początkowo czytamy o zarządzaniu 
projektami, jego historii i starożytnym pocho-
dzeniu, celach i korzyściach. Następnie autorzy 
podejmują temat koncepcji i filozofii zarządza-
nia projektami, aby od tych rozważań przejść 
do zagadnień teoretycznych z zakresu plano-
wania, harmonogramowania, szacowania kosz-
tów, zarządzania jakością, ryzykiem, kontro-
lą projektu, zarządzaniem portfelem projektów, 
komunikacją, kończąc na aspektach miękkich. 
Zagadnienia poruszone w publikacji Nicolasa 
i Steyna można wymieniać bardzo długo. 
Książka jest jedną z tych, które całościowo 
i obszernie podchodzą do zarządzania projek-
tami. Nie ma chyba drugiej takiej „biblii”, która 
traktowałaby o całym otoczeniu projektu i je-
go wielu wymiarach. Oczywiście oprócz teorii 
w „Zarządzaniu projektami…” roi się od przy-
kładów i studiów przypadków, ćwiczeń oraz 
pytań. To na co warto zwrócić uwagę to licz-
ne odniesienia do praktyki. Całość urozmaica-
ją grafy i wykresy nieodłączne w tej dziedzi-
nie wiedzy. Niecodziennie nazwanym i nie-
zwykle ciekawym okazał się rozdział zatytu-

łowany „Zarządzanie zarządzaniem projekta-
mi” – czytamy w nim o metodykach zarządza-
nia projektami, dojrzałości projektowej orga-
nizacji, biurze zarządzania projektami oraz co-
raz bardziej popularnym ostatnio zarządzaniu 
wiedzą w projektach. To z pewnością wyróż-
nia tę pozycję spośród wielu innych.
Książka jest napisana językiem przystępnym, 
jednak pozostającym w obrębie terminolo-
gii stosowanej przez środowisko project ma-
nagementu. Publikację czyta się o dziwo bar-
dzo przyjemnie. Polecam ją zarówno tym, któ-
rzy rozpoczynają swoją przygodę z zarządza-
niem projektami, studentom pragnącym zgłę-
bić tą dziedzinę, jak i menedżerom i kierowni-
kom projektów. Pozycja ta na pewno stanowić 
będzie dla nich wszystkich wyjście poza to, co 
można znaleźć w szeregu innych znanych pu-
blikacji. Swoje duże rozmiary rekompensuje 
kompleksowością oraz szczegółowością omó-
wienia każdego z tematów. Pozycja – moim 
zdaniem – obowiązkowa dla każdego, kto po-
ważnie myśli o projektach i swojej roli w zarzą-
dzaniu nimi.

John M. Nicolas, Herman Steyn, Zarządzanie projek-
tami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowocze-
snych technologiach, Wydawnictwo Wolters Kluwer 
SA, Warszawa 2012, ss.

Książka do nabycia w księgarni internetowej 
profinfo.pl
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Kompleksowo
o zarządzaniu
projektami
Natalia Piątek



medycznej, optymalizacji przepływu materia-
łów, wdrożenia wymagań ustawy Sarbane-
sa-Oxleya w działającej w Polsce międzynaro-
dowej firmie z branży telekomunikacyjnej. Jest 
więc w czym wybierać, sądzę że chyba każdy 
zainteresowany zarządzaniem projektami od 
strony praktycznej znajdzie tu coś ciekawego 
dla siebie. 
Ciekawa jest też historia powstania tej publi-
kacji – przygotowana została w ramach dzia-
łalności Stowarzyszenia Menedżerów Projek-
tów – Absolwentów Podyplomowych Stu-
diów Zarządzania Projektami SGH. Dzięki temu 
w książce wykorzystano wiedzę i doświadcze-
nia wielu praktyków zarządzania projektami, 
zapewniając jej różnorodną zawartość, doty-
czącą wielu branż, firm i zagadnień.  
Warto podkreślić jeszcze jeden, niezmiernie 
ważny aspekt całej publikacji – zawiera ona 
przede wszystkim rodzime studia przypadków. 
Dzięki temu pokazuje, że można skutecznie 
wdrażać stosowane na całym świecie rozwią-
zania zarządzania projektami także w polskich 
warunkach, nawet w instytucjach sektora pu-
blicznego. Pokazuje, że jeśli mamy dobrą wolę 
i odpowiednie kompetencje – nie ma „nie da 
się”, „my jesteśmy specyficzni, u nas to nie 
wyjdzie”, „to dobre dla biznesu, a nie dla nas”. 
Niech opisane studia przypadków stanowią 
przykład i wskazują kierunek tym firmom i in-
stytucjom, gdzie na słowa „zarządzanie pro-
jektami” reaguje się lękiem lub alergią.  

Bartosz Grucza, Krzysztof Ćwik (red. nauk.), Zarzą-
dzanie projektami – studia przypadków, Wydawnic-
two Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013, ss. 156

37STREFA PMI, NR 9, CZERWIEC 2015, WWW.STREFAPMI.PL

Polak potrafi.
Rodzime przypadki
projektowe
Szymon Pawłowski

Różnorodność oraz mnogość zwinnych prak-
tyk, metod oraz frameworków staje się tak po-
wszechna, że już od kilku lat trwają rozmowy 
nt. zarządzania całą organizacją w zgodzie z fi-
lozofią Agile. W najnowszej książce autorstwa 
Alana Morana Managing Agile, autor przedsta-
wił szereg aspektów związanych z zarządza-
niem organizacją, takich jak: strategia, zarzą-
dzanie finansami, zwinne zarządzanie progra-
mami oraz projektami, jakość, testowanie, za-
rządzanie ryzykiem, organizacja oraz czynniki 
ludzkie. 
Książka rozpoczyna się od przestawienia za-
gadnień na poziomie strategicznym or-
ganizacji. Omawiane są aspekty Dynamic 
Resource-Based View (RBV) oraz teoria in-
stytucjonalna (ang. institutional theory) wraz 
z przykładami ich zastosowań. Rozdział do-
tyczący finansowania porusza tematykę kon-
cepcji „Beyond Budgeting” która jest przykła-
dem transformacji organizacji z modelu „ma-
szyny” w stronę samoadaptującego się organi-
zmu reagującego proaktywnie na czynniki ze-
wnętrzne organizacji. Kolejne działy, porusza-
ją kwestie zarządzania projektami oraz progra-
mami i w dużej mierze oparte są na metodach 
DSDM/AgilePM (obecnie ponad 20.000 certy-
fikowanych w tych metodach) oraz AgilePgM 
(Agile Programme Management, świeży stan-
dard z października 2014 r.). Ciekawe przemy-
ślenia zawarte są w rozdziale dotyczącym za-

rządzania ryzykiem, gdzie omówiony został 
między innymi Uncertainty Avoidance Index 
(UAI).
Ostatni rozdział poświęcony został aspek-
tom ludzkim. Autor przedstawia znane na-
rzędzia takie jak „wielka piątka”, ang. Five 
Factor Model (FFM), oraz profile osobowości 
MBTI. Całość jest przedstawiona w kontek-
ście zespołów Agile, co uzupełnione o prze-
myślenia autora przekłada się na interesujący 
zestaw wiedzy dla Team Leaderów oraz Scrum 
Masterów.
Podsumowując, pozycja jest wynikiem szero-
kich badań oraz przemyśleń autora. Obejmu-
je bardzo duży zestaw wiedzy teoretycznej, 
przedstawia dziesiątki modeli oraz systemów, 
rozkładając je na czynniki pierwsze, wlicza-
jąc własne, autorskie modele Alana Morana 
(między innymi jego prace na temat zarządza-
nia ryzykiem w Agile). Dla osób szukających 
dogłębnego zrozumienia logiki oraz funkcjo-
nowania konkretnych modeli Agile, szukają-
cych ładu oraz myślących systemowo, książ-
ka Managing Agile jest bardzo ciekawą propo-
zycją. Jest opracowana z myślą o analitycz-
nych umysłach, szukających połączeń między 
różnymi dyscyplinami.

Alan Moran, Managing Agile: Strategy, Implementa-
tion, Organisation and People, Wydawnictwo Springer 
International Publishing Switzerland, 2015, ss. 266.

Zwinne zarządzanie
organizacją – strategia,
wdrożenie, organizacje
oraz ludzie
Mirosław Dąbrowski

Podczas wszelkich konferencji dotyczących za-
rządzania projektami i nie tylko, case studies 
cieszą się dużą popularnością. Również pod-
czas szkoleń, warsztatów, seminariów, uwagę 
słuchaczy najbardziej przyciągają przykłady 
z życia, z realnych wdrożeń, projektów, organi-
zacji. Tymczasem w literaturze w wielu publi-
kacjach na temat zarządzania wywodom teore-
tycznym nie towarzyszą opisy realnych sytuacji 
i przypadków. Brakuje książek, które w przy-
stępny sposób opisywałyby często trudne za-
gadnienia nurtujące zarządzających projektami, 
a przede wszystkim opisywałyby rzeczywiste, 
a nie wymyślone przez autorów, przypadki. 
Dlatego publikacja Zarządzanie projektami – 
studia przypadków pod redakcją naukową Bar-
tosza Gruczy i Krzysztofa Ćwika stanowi świet-
ne uzupełnienie dostępnej w języku polskim li-
teratury o zarządzaniu projektami. Zawiera 
bowiem opis kilkunastu studiów przypadków 
dotyczących szeroko pojętego zarządzania pro-
jektami w polskich firmach i instytucjach pań-
stwowych. Mamy tu między innymi case stu-
dies dotyczące wdrożenia i zorganizowania za-
rządzania projektami: opracowania i wdroże-
nia metodyki zarządzania projektami w Cen-
trum Nauki Kopernik czy sposobu organizacji 
zarządzania projektowego oraz praktyki dzia-
łania PMO w Wolters Kluwer SA. Mamy rów-
nież w publikacji studia przypadków dotyczą-
ce wybranych obszarów zarządzania projektami 
– na przykład zarządzania ryzykiem w jednym 
z ministerstw czy zarządzania interesariuszami 
w programie wdrożenia nowych rozwiązań IT. 
Publikacja zawiera również case studies poje-
dynczych projektów: wdrożenia systemu opieki 
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Multitasking – wróg publiczny numer jeden
Jerzy Stawicki
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We współczesnym środowisku biznesowym 
i środowisku projektowym dzieje się bardzo 
dużo: wiele zadań, wiele tematów, mnóstwo 
decyzji do natychmiastowego podjęcia. Żyjemy 
w kulturze pośpiechu i nadmiaru; jesteśmy 
atakowani informacjami ze wszystkich stron. 
A do tego dochodzi jeszcze współczesna tech-
nologia i związane z nią różnego rodzaju na-
rzędzia, jak Twitter, komunikatory, sms-y, itd. 
Jak więc sobie radzić w tych naszych czasach 
z nadmiarem zadań i nadmiarem informacji? 
Jakie kompetencje są niezbędne by przetrwać 
w tych burzliwych czasach? 

Niektórzy, a często są to przedstawiciele kadry 
kierowniczej oraz niektórzy „guru” zarządzania, 
ale także przedstawiciele najmłodszych poko-
leń, czyli ludzi urodzonych w drugiej połowie 
lat 80-tych i w latach 90-tych, odpowiada-
ją: ta podstawowa umiejętność to wielozada-
niowość – angielski multitasking, czyli umie-
jętność jednoczesnej realizacji kilku zadań. I na 
pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się trafna 
i rozsądna. Zadam jednak pytanie, jakie zada-
wał Eliyahu Goldratt – twórca TOC czyli Za-
rządzania Ograniczeniami – w takich „oczywi-
stych” sytuacjach. Czyżby? Czyżby wieloza-
daniowość naprawdę była tą kluczową dla na-
szych czasów kompetencją?

Zarówno badania naukowe, jak i trzeźwe spoj-
rzenie na multitasking pokazują, że jest… zu-
pełnie inaczej. Pokazują, że efektywność i przy-
datność multitaskingu to mit; że to, co wyglą-
da na umiejętność jednoczesnej realizacji wielu 
zadań, to tak naprawdę szybkie przechodze-
nie z jednego zadania na drugie i w dodatku 
bez pełnego zaangażowania się w każde z nich. 
Oraz, że wynikiem wielozadaniowości jest 
mniejsza efektywność pracy, więcej błędów, 
większy stres i mniejsze zaangażowanie.

To teraz Wy zadacie pytanie: „czyżby?”. Czyż 
nie potrafimy jednocześnie jeść obiad i oglą-
dać telewizję, biegać i jednocześnie słuchać 
muzyki? Odpowiem: tak potrafimy, tyle, że 
rozmawiając o multitaskingu… trzeba odróżnić 
dwa typy zadań i dwa typy wielozadaniowo-
ści. Pierwszy to background tasking, kiedy to 
wykonujemy dwa lub więcej zadań, ale tylko 
jedno z nich wymaga wysiłku umysłowego. 
I to jest właśnie sytuacja obiadu i telewizji 
oraz joggingu i słuchania muzyki. A zupełnie 
inaczej wygląda sytuacja realizacji dwóch, lub 
więcej zadań wymagających wysiłku umysło-
wego. W tej drugiej sytuacji mówimy o switch-
taskingu – przełączaniu zadań. Więc kiedy 
większość ludzi mówi o multitaskingu, to tak 
naprawdę mówi o switchtaskingu. A switch-
tasking – przełączanie zadań – ZAWSZE jest 
mniej efektywne i mniej wydajne w stosun-
ku do pracy z pełnym zaangażowaniem nad 
jednym zadaniem.

Teraz więc, kiedy już wiemy o czym mówimy 
(o switchtaskingu, a nie o background task-
ingu) wróćmy do zaczętej akapit wcześniej 
listy negatywów switchtaskingu, czyli w po-
tocznym języku wielozadaniowości. I rozszerz-
my ją o takie punkty, jak: brak koncentracji na 
jednym zadaniu i związane z tym osłabienie 
kreatywnego myślenia, brak zdolności podej-
mowania właściwych decyzji (gdy mózg zawa-
lony jest różnymi informacjami: ważnymi i zu-
pełnie nieważnymi, relewantnymi dla anali-
zowanej sytuacji, jak i informacji z „zupełnie 
innej bajki”). Badania, jak i wnikliwa obserwa-
cja świata biznesu pokazują także, że multita-
skerzy nie potrafią kontrolować emocji,  mają 
bardzo słabo rozwiniętą empatię, co w prakty-
ce oznacza niższy poziom inteligencji emocjo-
nalnej i w konsekwencji słabe relacje z ludźmi 
i współpracownikami. Nie będę dalej konty-

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem 
praktycznym w zarządzaniu projektami, pro-
wadzący od 2003 roku firmę konsultingowo 
- szkoleniową JS PROJECT.

Specjalizuje się w zagadnieniach zarządza-
nia projektami, programami i portfelem pro-
jektów, PMO. Fan praktycznego łączenia 
metod tradycyjnych, zwinnych, Lean i łańcu-
cha krytycznego. Prowadzi autorskie szkole-
nia i warsztaty z zarządzania projektami. 

W okresie 1995-2003 pracował w SAP 
Polska, m.in. zarządzając projektami wdroże-
niowymi systemu SAP, nadzorując projekty 
z poziomu komitetów sterujących, a także 
kierując zespołami konsultantów. Członek 
założyciel PMI Poland Charter. Posiadacz 
certyfikatów PMP®, Agile Project Manage-
ment Practitioner, PRINCE2 Practitioner, 
Certified Project Manager (IPMA level C) 
oraz CPIM.

Assesor Konkursu Projekt Roku 2010, 2011, 
2012 PMI Poland Chapter, a take assessor 
IPMA Project Excellence Award (od 2005).

nuował tej listy negatywów wielozadaniowo-
ści. Poproszę natomiast Was, byście zastano-
wili się nad swoim switchtaskingiem, nad tym 
czy nie uważacie się – i jesteście z tego dumni 
– za Mistrzów Świata w Multitaskingu. Aha: 
tylko proszę też żebyście się skupili na tym 
jednym zadaniu, bo inaczej nic z tego zastana-
wiania się nie wyniknie.

Teraz już wiecie, dlaczego uważam, że multi-
tasking (precyzyjniej mówiąc: switchtasking) to 
nasz – osób zajmujących się projektami,  biz-
nesem, i prowadzących życie osobiste (także 
pełne switchtaskingu) – wróg numer jeden. 
A na Wasze pytanie: „co zrobić, by zatrzymać 
switchtasking?” odpowiem tak, jak odpowiadał 
Rudyard Kipling: „a to jest zupełnie inna histo-
ria”.
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