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Z trafnością przytoczonego wyżej
cytatu prawdopodobnie każdy się
zgodzi – organizacyjna zwinność,
czyli zdolność ciągłego dostosowywania organizacji do zmian na rynku i w otoczeniu biznesowym jest
obecnie warunkiem sukcesu, a nawet przetrwania organizacji. Dlatego sporą część
17. numeru „Strefy PMI”, który właśnie oddajemy w Wasze ręce, poświęciliśmy na
odniesienia do zwinności – na poziomie całej organizacji, jak i w poszczególnych jej
przedsięwzięciach. Siedem zwinnych praktyk, które powinniśmy stosować przy
wdrażaniu zmian w organizacjach przybliżą nam Rafał Czarny i Marcin Trendel.
W inspirującym wywiadzie Gunther Verheyen zapowiada „trzecią falę Scrum”,
w której wrócimy do korzeni i prostoty Scrum oraz skupimy się na „why” – na tym,
dlaczego stosujemy to podejście i w czym ma nam pomóc. Z wywiadem tym koresponduje artykuł Radosława Wojciechowskiego, w którym autor opisuje częste
błędy i sygnały, wskazujące, że gubimy idee stojące za Scrumem.
A to dopiero początek – w numerze znajdziecie również wskazówki Pawła Dąbrowskiego, jak uporać się ze zmianami w wymaganiach i pełzającym zakresem, rozważania Szymona Urbanowicza o tym, czy stosować podejście procesowe czy projektowe
do wdrażania zmian w projektach. Przemysław Hałub przybliży korzenie i zastosowania design thinking, a Ewa Serwa i Ada Grzenkowicz omówią zastosowania
narzędzi wspierających zarządzanie i komunikację w zespole projektowym.
W ostatnich miesiącach „Strefa PMI” wykonała milowy krok w swoim rozwoju
– poszerzyliśmy swój zasięg na Europę, wydając numer specjalny w języku angielskim. Nasze czasopismo znalazło uznanie wśród liderów europejskich chapterów
PMI podczas Leadership Institute Meeting PMI EMEA 2017 w Rzymie, a jest to dopiero pierwszy etap szerszej i stałej międzynarodowej współpracy „Strefy PMI”. Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej dostępnej na stronie www czasopisma.
Za oknami czerwcowe słońce, zbliża się czas wypoczynku. W związku z tym życzymy wszystkim Czytelnikom, by wakacyjna radość wracała do nas w wielu iteracjach, a kolejny przyrost letnich przygód dawał nam morze satysfakcji. I nie zapomnijcie zabrać ze sobą na wakacje „Strefy PMI” – w końcu wakacje to również czas na
ładowanie intelektualnych baterii. Tu nie ma wymówek – czas na lekturę na pewno
się znajdzie!
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W kierunku organizacyjnej zwinności:
Agile Change Management
Rafał Czarny, Marcin Trendel

Zarządzanie zmianą
a zarządzanie projektami
Zmiana stanowi nieodłączny element życia
współczesnych organizacji. Postęp technologiczny, nowe strategie marketingowe, zmienność otoczenia konkurencyjnego – to przykładowe czynniki, które zmuszają przedsiębiorstwa
do wprowadzania zmian biznesowych.
Wprowadzanie zmiany organizacyjnej polega
na stworzeniu i zaadaptowaniu nowego sposobu działania. Może to być ukształtowanie nowej
struktury organizacyjnej, wejście nowego produktu na rynek, zastosowanie nowej procedury
czy ujednolicenie funkcjonowania dwóch przedsiębiorstw, które dokonały fuzji.
Wszystko to wymaga z jednej strony: uruchomienia programu lub projektu, który wypracuje
rozwiązanie adekwatne do potrzeb, a z drugiej:
zarządzenia zmianą w taki sposób, żeby ludzie,
których ona dotknie, jak najszybciej odnaleźli
się w nowej rzeczywistości. Zmianę rozumiemy
zatem jako rezultat zaadoptowania, wykorzystania w organizacji wyników wypracowanych
w projekcie lub programie.

Agile Change Management
Przez szereg lat większość procesów związanych z wprowadzaniem zmian w organizacji
realizowana była poprzez projekty zarządzane
zgodnie z podejściem klasycznym (ang. waterfall). Zmianę najczęściej wdrażano w ramach
wielkiego „big bang” na końcu projektu. Często
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powodowało to, że wynik projektu okazywał
się niewystarczająco dostosowany do realnych
potrzeb biznesowych. Ponadto interesariusze
zmiany nie potrafili (lub nie chcieli) wykorzystywać dostarczonego produktu projektu.
W dzisiejszych czasach zarządzanie zmianą
w wielu organizacjach przypomina intuicyjne
dobieranie metod, które w danej sytuacji wydają
się najskuteczniejsze. Tradycyjny Change Management jest tematem pokazującym różnorodne
podejścia, metody i techniki, które można zastosować w tej samej sytuacji. W zależności od
rodzaju zmiany (jej wpływu na organizację, korzyści biznesowe, interesariuszy…), powinniśmy
wybierać inne metody.
Naszą propozycją jest Agile Change Management, czyli wprowadzanie zmian przy wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania. Agile
Change Management ma być odpowiedzią na
problemy związane z dostarczaniem zmian przynoszących mniejsze korzyści, niż zakładano. Ma
wspomóc adaptowanie zmiany w organizacji.
Ma również być zbiorem prostych reguł i metod,
które warto stosować przy wprowadzaniu zmian.
Mamy przekonanie, że stosowanie poniższych
7 głównych zasad zwinnego zarządzania zmianą
podniesie efektywność organizacji we wprowadzaniu zmian biznesowych.

I. Koncentruj się na korzyściach
biznesowych
Wprowadzanie każdej zmiany w organizacji ma
swój cel i sens. Może być to zmiana kultury organizacyjnej (np. wprowadzenie identyfikatorów
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z imionami, żeby podnieść zaangażowanie i poziom relacji w firmie), albo stworzenie nowego
produktu (który ma przynieść firmie korzyści finansowe). Zarządzając zmianą, warto pamiętać
o dwóch rzeczach:
1. Stawianie na pierwszym miejscu korzyści,
które będzie odnosić organizacja po wprowadzeniu zmiany. Stosując podejście Agile oparte na przyrostowym (krokowym) wdrażaniu
zmian, warto wykorzystać takie wdrożenia do
analizy czy wykonywane prace przybliżają nas
do realizacji celu biznesowego czy nie.
2. Jasne przekazywanie interesariuszom „po co”
wprowadzamy zmianę. Zachęcanie ludzi do
korzystania z wyników projektu, uczenia się
obsługi i dawania informacji zwrotnej będzie
najlepiej działać, gdy ludzie będą rozumieli,
jakie korzyści osiągnie firma (i oni sami!) po
wprowadzeniu zmiany.

II. Komunikuj się z interesariuszami w sposób
ciągły
Jednym z podstawowych zadań efektywnego
wprowadzania zmiany (niezależnie od podejścia przyjętego w zarządzaniu projektem), jest
odpowiednia komunikacja. Praktyki Agile (takie
jak daily stand-up czy tablice zespołu) wspierają
komunikowanie się z interesariuszami zaangażowanymi w zarządzanie projektem i dostarczenie produktu. Zarządzając zmianą należy dokonać szerszego oglądu sytuacji i porozumiewać
się z większą ilością interesariuszy.
Nie można dopuścić do tego, aby komunikowanie przebiegało w sposób reaktywny: komu-

nikacją należy zarządzać. Interesariusze powinni
dostawać informacje dopasowane do ich potrzeb
i sposobu późniejszego wykorzystywania zmiany. Wszystko to, co powyżej, powinno znaleźć
się w strategii komunikacji, stworzonej i ciągle
aktualizowanej w trakcie inicjatywy zmiany.

III. Stwórz kulturę opartą na współpracy
Zapewnienie właściwego poziomu współpracy
związane jest z koniecznością utrzymywania
(tam, gdzie to tylko możliwe) stabilnego zespołu. Sam Manifest Agile mówi o potrzebie silnej
współpracy w zespole projektowym. W przeciwnym wypadku efektywność pracy takiego
zespołu będzie bardzo niska. Jednak wprowadzanie zmian organizacyjnych wymaga nie tylko
sprawnie funkcjonujących zespołów projektowych. Ważne jest również, aby produkty projektów, wdrażanych w organizacji, były przyjmowane szybko. Ale jak do tego doprowadzić?
W organizacji, w której współpraca jest wartością, pracownicy dzielą się swoją wiedzą.
Wypracowanie kultury otwartej na współpracę,
opartej na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, a nie indywidualnych wynikach i rywalizacji, prowadzi do zwiększenia możliwości organizacji przy wdrażaniu zmian i innowacji.
Jednym ze sposobów na zwiększenie zaangażowania ludzi w zmianę poprzez stworzenie
kultury opartej na współpracy jest tworzenie samoorganizujących się zespołów. Samoorganizacja umożliwia zespołowi podejmowanie samodzielnych decyzji, dzielenie się pracą, ustalanie
wewnętrznych zasad funkcjonowania. Podnosi
również poczucie odpowiedzialności członków
zespołu za wykonywane przez nich zadania, ponieważ konsekwencje ponosi zespół jako całość,
a nie pojedynczy człowiek.

IV. Reaguj na informację zwrotną
Zbieranie informacji zwrotnej jest elementem
procesu wprowadzania zmiany w organizacji.
Pozwala ona dowiedzieć się, jak ludzie rozumieją wprowadzaną zmianę: czy wiedzą „po co”
jest wdrażana oraz „jak” ma działać. Otwierając
się na informację zwrotną, uzyskujemy również
inną, równie ważną wiedzę, m.in.: czy rozwiązanie odpowiada na realne potrzeby, co funkcjonuje dobrze, jakie elementy wymagają poprawy
oraz co musi się wydarzyć, żeby wprowadzana
zmiana przyniosła jeszcze większe korzyści.
W związku z tym zbieranie informacji zwrotnej jest elementem, który powinien się znaleźć
w każdej strategii komunikacji.

V. Wykorzystuj przyrosty projektu do
zarządzania zmianą
Każdy przyrost projektu (krok zbliżający nas do
wyniku) powinien dostarczać informacje zwrot-

ne, które przyczynią się do umożliwienia ciągłej
walidacji zmiany jako takiej. W zwinnych podejściach przyrost projektu wykorzystywany jest
w celu weryfikacji aktualności wcześniej ustalonych priorytetów, ale także realnej oceny możliwości osiągnięcia korzyści opisanych w uzasadnieniu biznesowym projektu. Ogromną zaletą
stosowania przyrostów jest tzw. quick win, który
utwierdza nas w przekonaniu, że zmiana idzie
w dobrym kierunku, a pozytywne wrażenia dają
nam siłę i motywację na kolejne przyrosty.
Ponadto w Agile Change Management bardzo
ważne jest dostosowanie do przyrostów: komunikacji, szkoleń i zbierania informacji zwrotnej
od interesariuszy. Zwinne zarządzanie projektami, charakteryzujące się tworzeniem rozwiązań
krok po kroku, wprost zachęca do wykorzystania
tej krokowości. Stąd też:

VI. Stosuj priorytetyzację
Każda zmiana ma swoje cele. Osiągnięcie poszczególnych celów przekłada się na dostarczenie konkretnej wartości biznesowej. Nie każdy
zrealizowany cel ma tą samą wartość w kontekście Change Management.
Właściwe wykorzystanie priorytetyzacji pozwala biznesowi na ukierunkowywanie zakresu
zmiany w sposób najlepiej odzwierciedlający
jego aktualne potrzeby. Zmianę na właściwym
kursie zapewnić może odpowiednio spriorytetyzowany zakres.
Rekomendujemy
stosowanie
techniki
MoSCoW, która pozwala sprawnie ustalać ważność elementów dzięki ograniczonemu wyborowi priorytetów. Takie podejście znacząco
usprawnia pracę zespołu i pozwala na szybkie
dostosowywanie priorytetów do zmieniających
się okoliczności. Po każdym wdrożeniu powinno
się zbadać czy priorytety powiązane z elementami zakresu pozostającego do wytworzenia nadal
pozostają aktualne.

VII. Powołaj rolę Change Managera
W zwinnych podejściach Project Manager zajmuje się przede wszystkim doprowadzeniem do
zrealizowania projektu, tworzy środowisko pracy dla zespołów wytwórczych, a także zajmuje
się zagadnieniami eskalowanymi poza zespół.
Change Manager odpowiada za wdrożenie tego
rozwiązania w organizacji. W wielu projektach,
które nie angażują całego czasu Project Managera, można przydzielić mu równoległą rolę
Change Managera. Trzeba natomiast zadbać
o jasny opis obowiązków. Zakres odpowiedzialności tej roli powinien obejmować: identyfikowanie interesariuszy zmiany i komunikację
z nimi, zbieranie informacji zwrotnej, przygotowanie interesariuszy do wprowadzenia zmiany
(poprzez szkolenia, coaching), dbanie o dobry
wizerunek zmiany w organizacji, promowanie

postawy dzielenia się wiedzą i pokazywania pozytywnych efektów zmiany, wykorzystywanie
informacji od Project Managera do komunikowania zmiany, utrzymywanie widoczności zmiany czy też utrzymywanie poczucia konieczności
wprowadzanej zmiany.

Podsumowanie
Zmiany organizacyjne mają na celu osiąganie
korzyści biznesowych. Może być to zwiększenie
portfolio produktów, restrukturyzacja, czy też
wprowadzenie nowych procedur. Transformacje
tego typu angażują dużo zasobów, więc często
są bardzo kosztowne. Agile Change Management jest podejściem, które ma służyć podniesieniu efektywności wprowadzanych zmian.
Agile Change Management to zbiór dobrych
zasad pomagających Change Managerom stworzyć w organizacji warunki, dzięki którym dojdzie do adopcji zmiany. Zasady dotyczą zarówno
współpracy pomiędzy Change a Project/Program
Managerem, ale również metody komunikacji
z interesariuszami zmiany, zbieranie informacji
zwrotnej czy oddziaływanie na kulturę organizacyjną. Oddziaływanie w tych wszystkich
obszarach podnosi skuteczność wprowadzenia
zmiany, ale również podnosi zaangażowanie
pracowników we wprowadzanie dalszych zmian
i kolejnych usprawnień.

Rafał
Czarny
Trener Change Management i kompetencji
miękkich w Inprogress. Autor i współautor
ponad 20 szkoleniowych gier planszowych.
Pasjonat rozwoju organizacji i wspierania ludzi w podnoszeniu ich efektywności.
Projektował i prowadził cykle szkoleniowe
dla liderów branży bankowej, produkcyjnej,
FMCG i HORECA. Tworzy systemy motywacyjne wspierające zmiany organizacyjne
i narzędzia podnoszące efektywność wprowadzanych zmian.

Marcin
Trendel
Trener PRINCE2, AgilePM i PRINCE2 Agile
w Inprogress. Project Manager z kilkunastoletnią praktyką w działach projektów,
rozwoju oraz sprzedaży. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Zarządzał projektami z zakresu HR,
finansów, IT, nieruchomości i ruchomości
windykacyjnych.

STREFA PMI, NR 17, CZERWIEC 2017, WWW.STREFAPMI.PL

7

STREFA WIEDZY

Kilka słów o zarządzaniu
zakresem, czyli
jak oswoić bestię

Fot. Fotolia.com

Paweł Dąbrowski

Jedna z najbardziej istotnych zasad filozofii Kaizen głosi, że wielkie efekty są
sumą wielu małych zmian nagromadzonych w czasie. Wprawdzie mam wielki
szacunek i sentyment dla tej filozofii zarządzania, ale kiedy obserwuję, jak zarządza się zakresem w wielu projektach nie
mogę powstrzymać się od twórczej, choć
– przyznaję – nieco cynicznej trawestacji
tej zasady: wielkie problemy w projektach
są sumą wielu małych niekontrolowanych
zmian nagromadzonych w czasie.
Nie mogę się przy tym nadziwić, dlaczego ludzie zaangażowani w tych projektach z wielkim zapałem opowiadają o niezliczonych
kłopotach związanych z niedotrzymanymi
terminami, niekompetentnymi członkami zespołu i przekroczonymi budżetami, ale zdają
się zupełnie nie zauważać katastrofalnych
skutków fatalnego podejścia do zarządzania
zakresem, a w szczególności do zarządzania
zmianami. Nie waham się stwierdzić, że jest
to jeden z najbardziej zaniedbanych i nielubianych tematów dotyczących zarządzania
projektami.
Zjawisko niekontrolowanego poszerzania
się zakresu projektu doczekało się swojej nazwy – scope creep (czy jak wolą zwolennicy
upowszechniania naszej rodzimej mowy, do
których sam się również chciałbym zaliczać,
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rozrost bądź pełzanie zakresu). Najlepszym
zaś potwierdzeniem doniosłości i wszechobecności tego problemu jest obserwacja
jednego z najbardziej uznanych autorytetów
w dziedzinie zarządzania projektami, Harolda Kerznera. W jednej ze swoich książek
stwierdził on: „There are three things that
most project managers know will happen
with almost certainty; death, taxes, and
scope creep”1. I można odnieść wrażenie, że
w większości projektów nie poprzestaje się
na stwierdzeniu tej nieuchronności, ale też
traktuje się rozrost zakresu jak złego smoka, którego nie sposób ukatrupić, więc lepiej
omijać go jak najszerszym łukiem i udawać,
że nie istnieje. No i wtedy jakoś to będzie.
A jeśli nawet zdarzają się projekty, w których
podejmuje się próby zapanowania nad bestią,
to najczęściej niestety sprowadzają się one
do wyboru jednej z dwóch nieskutecznych
metod.
Pierwsza polega na całkowitym zakazie
nie tylko proponowania zmian, ale nawet
wspominania o nich. Metodzie tej towarzyszy zwykle bardziej lub mniej nieudana próba
„kompletnego” określenia zakresu, która – co
należy stwierdzić z pewnym smutkiem – jest
z góry skazana na niepowodzenie z powodu
pewnej cechy zakodowanej w DNA każdego
projektu. Mam oczywiście na myśli unikatowość powodującą, że projekty cechuje znacz-
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nie większy poziom niepewności niż w jakiejkolwiek innej formie działań prowadzonych
przez organizacje. I choć wytrwałość stróży
pilnujących przestrzegania wspomnianego
zakazu jest godna największego podziwu, to
i tak nie zapobiega ona rozrostowi zakresu.
Przynajmniej w kilku projektach miałem okazję obserwować pełną paniki reakcję na moje
stwierdzenie, że to, o czym właśnie mówimy na spotkaniu statusowym jest zwyczajnym wnioskiem o zmianę, czy jak wolą inni
„CRem”. Bardzo szybko przestawało mnie to
bawić, ponieważ okazywało się, że zakazane jest tylko nazywanie zmian po imieniu,
a same zmiany i tak żyją własnym życiem.
Druga metoda sprowadza się do ekwilibrystycznego gaszenia pożarów wywoływanych
zmianami wciskającymi się do projektu każdą
możliwą dziurą. Niezależnie od kreatywności
wykazywanej przez zwolenników tej metody, opanowany w jednym miejscu płomień
pojawia się w chwilę potem ze zdwojoną
intensywnością w innym obszarze projektu.
Zupełnie jak krety niszczące mój ogród.
Czy rzeczywiście nie ma innego sposobu
na skuteczne zarządzanie zmianami w projektach? Czy rozrost zakresu jest faktycznie równie nieuchronny i niezwyciężony jak
śmierć? W moim przekonaniu skuteczna
metoda nie tylko jest wyobrażalna, ale jest
już od dawna rozpoznana i dobrze opisana.

Wymaga ona jedynie nieco odmiennego wykorzystania umiejętności, które w nadmiarze
eksploatowane są w ramach dwóch wspomnianych przeze mnie metod. Wytrwałości
i kreatywności.
Jakie elementy powinno się uwzględnić
projektując skuteczne podejście do zarządzania zmian w projektach?
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że podstawą skutecznego zarządzania
zmianami w projekcie, a w gruncie rzeczy
kluczem do skutecznego zarządzania projektami, jest skupienie się na należytej inżynierii
wymagań w projekcie. W największym skrócie – sukces projektu zależy od tego, jak zaplanuje się, a następnie zrealizuje sposób podejścia do wydobywania, dokumentowania,
analizowania, specyfikowania i zarządzania
wymaganiami w kontekście konkretnej potrzeby biznesowej oraz konkretnego zbioru
uwarunkowań definiującego środowisko danego projektu. Skuteczne procesy inżynierii
wymagań na poziomie projektu powinny zapewniać między innymi:
■■ Aktywne zaangażowanie w wydobywanie wymagań różnych interesariuszy. W wielu projektach nie uwzględnia
się na przykład w należytym stopniu wymagań użytkowników zapewniających
wsparcie operacyjne lub odpowiedzialnych za utrzymanie produktu projektu
w trakcie jego eksploatacji. W rezultacie
nie tylko pomija się cechy i funkcje produktu istotne z perspektywy tych interesariuszy, ale również traci się możliwość
zoptymalizowania kosztów utrzymania
i eksploatacji produktu.
■■ Specyfikowanie wymagań w sposób
pozwalający na ich priorytetyzację
i mierzalność. Zdefiniowanie hierarchii
istotności wymagań niezwykle ułatwia
późniejsze zarządzanie zakresem w projekcie. Planowanie kolejnych iteracji działań wytwórczych, definiowanie zakresu
kolejnych wersji czy wydań produktu,
ocena i hierarchizacja zmian proponowanych w projekcie to tylko niektóre obszary, w których przypisanie priorytetów
wymaganiom zawartym w specyfikacji
okazuje się bezcenne. Równie ważne
jest uzupełnienie wymagań o wymierne
kryteria akceptacji, obejmujące metryki,
jasno sprecyzowane warunki i metody
przeprowadzania akceptacji oraz związane z akceptacją odpowiedzialności.
■■ Przejrzysty i jednoznaczny mechanizm
zatwierdzania bazowej specyfikacji.
Brak takiego mechanizmu w którymkol-

wiek z obszarów planowanych w projekcie praktycznie uniemożliwia skuteczną
komunikację i kontrolę w tym obszarze.
Z punktu widzenia zarządzania zmianami,
wszelkie niejasności dotyczące bazowej
specyfikacji wymagań bardzo ograniczają możliwość pełnego oszacowania skali
i skutków zmiany oraz podjęcie świadomej decyzji dotyczącej jej akceptacji lub
odrzucenia.
To jedynie wybrane elementy skutecznych
procesów inżynierii wymagań. Trzeba zwrócić
uwagę na wiele innych, ale gotowych źródeł
inspiracji nie brakuje. Znakomita większość
metodyk i standardów zarządzania projektami oraz analizy biznesowej dostarcza wystarczającej ilości narzędzi, dobrych praktyk i gotowych rozwiązań, które można wykorzystać
w niemal każdym potencjalnym projekcie.
Potrzeba jedynie wytrwałości w przekonywaniu interesariuszy projektu, że jest to krok,
na który warto poświęcić odpowiednią ilość
czasu i wysiłku oraz kreatywności w budowaniu podejścia odpowiedniego dla danego
projektu.
Kolejnym elementem jest rozbudzenie
w interesariuszach projektu świadomości
znaczenia zarządzania zakresem dla sukcesu
projektu. Otwarta, transparentna komunikacja i kultura zarządzania zachęcająca do
kreatywności w proponowaniu zmian zwiększających wartość tworzonych w projektach
rozwiązań połączona z wytrwałym i rygorystycznym przestrzeganiem ustalonych standardów i procesów mogą w istotnym stopniu
przyczynić się do okiełznania rozrostu zakresu. Chcę tutaj podkreślić, że według mnie nie
powinniśmy próbować uśmiercić tej bestii,
ponieważ w rezultacie wywrócilibyśmy do
góry nogami istotę projektów jako nośnika
ważnych zmian w organizacjach. Można jednak – a nawet trzeba – tę bestię udomowić.
Wreszcie, potrzeba mechanizmów i narzędzi, które spowodują, że procesy inżynierii
wymagań, stosowane przez świadome zespoły zarządzające projektami, będzie można
z powodzeniem realizować w każdym projekcie w organizacji. Miarą skutecznego zarządzania projektami we współczesnym świecie
nie jest już zdolność do „zaliczenia” spektakularnego sukcesu w jednym czy dwóch
projektach. Skuteczne zarządzanie zakresem,
a w szczególności skuteczne zarządzanie
zmianami w projektach należy potraktować
jako wyzwanie dla całej organizacji i jako
element zarządzania portfelem, a nie tylko
problem takiego czy innego projektu. Po-

trzeba zatem rozwiązań systemowych, które
zapewnią należytą staranność oraz wsparcie
dla stosowania procesów inżynierii wymagań
w skali całego portfela. Nie sposób wyobrazić
sobie takiego systemu bez jednoznacznego
sprecyzowania zakresów odpowiedzialności,
a jednocześnie zapewnienia odpowiednich
uprawnień dla analityków biznesowych, kierowników projektu i organizacyjnego PMO
wspierającego i nadzorującego skuteczne
stosowanie procesów na poziomie portfela
oraz zapewniającego skuteczny transfer wiedzy i doświadczeń między projektami. Każda
z tych kluczowych dla projektu ról powinna
się wykazać wytrwałością i kreatywnością
w doskonaleniu podejścia do zarządzania zakresem w projekcie.
Kiedy wsłuchuję się w głos autorytetów
i wizjonerów zauważam niezwykłą zmianę. Jeszcze kilka lat temu rozrost zakresu
traktowany był jednoznacznie jako zjawisko negatywne, które trzeba w taki czy
inny sposób pacyfikować i eliminować. Dziś
otwarcie przyznaje się, że nie tylko nie da
się tego zjawiska wyeliminować z projektów, ale że pod wieloma względami jest to
zjawisko pozytywne, ponieważ jeśli tylko
jesteśmy w stanie je zrozumieć i „oswoić”
to może się ono stać źródłem dodatkowej
wartości uzyskiwanej w projektach. W moim
przekonaniu przedstawione powyżej rozważania stanowią dobry punkt wyjścia do zrozumienia kluczowego znaczenia procesów
zarządzania zakresem dla sukcesu projektu
i podjęcia działań zmierzających do ich optymalizacji.
1. Harold Kerzner, Project Management Metrics,
KPIs, and Dashboards, John Wiley & Sons, 2011.

Paweł
Dąbrowski
PMP, CBAP,
PRINCE2 Practitioner
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie
jako kierownik projektu, facylitator, trener
oraz analityk i konsultant biznesowy. Angażuje się w projekty edukacyjne, projekty
optymalizacji procesów biznesowych, wdrożenia standardów i metodyk zarządzania
projektami oraz analizy biznesowej. Przeprowadza audyty i badania projektów na
różnych etapach realizacji. Autor polskiego
wydania PMBOK® Guide. Jeden ze współzałożycieli polskiego oddziału stowarzyszenia
IIBA®. Obecnie w firmie WHITECOM prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze i wdrożeniowe.
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Nadzór programu, cykl życia
programu oraz procesy wspierające
– meandry standardu
The Standard for Program Management – Third Edition
Marcin Schubert, PMP
W ostatnim artykule z serii, w której przybliżam najistotniejsze elementy standardu
zarządzania programami, chciałbym opisać
domenę Nadzór programu (ang. Program Governance) w nawiązaniu do Zarządzania cyklem życia programu (and. Program Life Cycle
Management). Ta ostatnia część standardu
ma charakter bardzo procesowy i porządkujący wszystkie domeny, więc warto się z nią
zapoznać, odnosząc się bezpośrednio do dokumentu The Standard for Program Management – Third Edition.
Nadzór programu definiowany jest jako ustanowienie procesów i procedur zarządczych
programu w celu odpowiedniego nadzoru
i wsparcia w podejmowaniu decyzji podczas
jego realizacji.
Metodyka wskazuje, że powinno istnieć
ciało nadzorujące programu. Jego nazwa nie
ma większego znaczenia i wiele organizacji
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decyduje się na tradycyjne określenie: Komitet Sterujący. W tym kontekście w metodyce pojawia się Rada Nadzoru Programu (ang.
Program Governance Board).
W skład tego ciała wchodzi sponsor programu, co jest bardzo istotne z punktu widzenia powodzenia programu. Wysokie umocowanie nadzoru powoduje, że realizacja nie
będzie napotykać na trudności z dostosowaniem do strategii organizacji.
Do głównych zadań ciała nadzorczego
należą:
1. Nadzór nad programem w kontekście
wizji i celów organizacji, a w szczególności odpowiedzialność za to, że program
realizuje w efektywny sposób cele organizacji.
2. Zatwierdzanie, aprobowanie i inicjowanie.
Standard wymienia wprost dwa najistotniejsze pod tym względem dokumenty,
tzn. kartę programu oraz business case.
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3. Zapewnienie finansowania, a także innych zasobów do jego realizacji.
4. Ustanowienie Planu nadzoru nad programem (ang. Program Governance Plan).
Wszystkie działania w tej domenie powinny rozpoczynać się od zorganizowania procesów i praktyk do nadzoru nad
programem.
5. Określenie kryteriów sukcesu oraz sposobów ich mierzenia, a w dalszej części
realizacji programu, potwierdzanie spełnienia wymagań.
6. Zatwierdzanie sposobów podejścia do
osiągania celów programu.
7. Wsparcie realizacji wyników programu
przez odpowiednią alokację zasobów
w kontekście innych zadań organizacji.
8. Kontrola procesów i jakości raportowania
w celu odpowiedniego monitorowania
postępów.
9. Planowanie standardów jakościowych.
10. Monitorowanie postępów programu
i adaptacja programu w obliczu konieczności zmiany.
11. Realizacja przeglądów podczas punktów
kontrolnych oraz określenie zakresów
poszczególnych przeglądów oraz kryteriów, według których podejmowana
będzie decyzja o kontynuacji realizacji
programu.
12. Zatwierdzane inicjacji komponentów
i ich przejścia w obszar operacyjny.
13. Zamykanie programu, czyli ostateczne zatwierdzenie rekomendacji o za-

Reference Location

Program Life Cycle Phases
Program Definition

Program Benefits Delivery

Program Closure

8.1 Program Communications
Management

8.1.1 Communications Planning

8.1.2 Information Distribution
8.1.3 Program Performance Reporting

8.2 Program Financial Management

8.2.1 Program Cost Estimation
8.2.2 Program Financial Framework Establishment
8.2.3 Program Financial Management Plan
Development

8.2.4 Component Cost Estimation
8.2.5 Program Cost Budgeting
8.2.6 Program Financial Monitoring and Control

8.2.7 Program Financial
Closure

8.3 Program Integration
Management

8.3.1 Program Initiation
8.3.2 Program Management Plan Development
8.3.3 Program Infrastructure Development

8.3.4 Program Execution Management
8.3.5 Program Performance Monitoring and
Control

8.3.6 Program Transition
and Benefits Sustainment
8.3.7 Program Closure

8.4 Program Procurement
Management

8.4.1 Program Procurement Planning

8.4.2 Program Procurement
8.4.3 Program Procurement Administration

8.4.4 Program Procurement
Closure

8.5 Program Quality Management

8.5.1 Program Quality Planning

8.5.2 Program Quality Assurance
8.5.3 Program Quality Control

8.6 Program Resource
Management

8.6.1 Resource Planning

8.6.2 Resource Prioritization
8.6.3 Resource Interdependency Management

8.7 Program Risk Management

8.7.1 Program Risk Management Planning

8.7.2 Program Risk Identification
8.7.3 Program Risk Analysis
8.7.4 Program Risk Response Planning
8.7.5 Program Risk Monitoring and Control

8.8. Program Schedule
Management

8.8.1 Program Schedule Planning

8.8.2 Program Schedule Control

8.9 Program Scope Management

8.9.1 Program Scope Planning

8.9.2 Program Scope Control

Tabela 1. Procesy zarządzania programem w fazach cyklu życia programem.
Źródło: The Standard for Program Management – Third Edition.

kończeniu realizacji programu, także
w kontekście jego przerwania, jeśli jego
kontynuacja nie ma uzasadnienia. Niezależnie od przyczyn zakończenia programu
należy przeprowadzić formalne jego zamknięcie zgodnie z zasadami przyjętymi
w programie.
Idealny model nadzoru nad programem bierze pod uwagę jego realizację w konkretnych
okolicznościach i konkretnym kontekście,
który też może ewoluować. Dlatego członkowie ciała nadzorującego, a w szczególności sponsor programu, powinni wspólnie
z kierownikiem programu dostrzegać szanse
i zagrożenia oraz aktywnie wspierać działania, zarówno organizacji, jak i programu
w taki sposób, by być jak najbliżej strategii
organizacji. Częstym błędem jest kontynuowanie programu w momencie, gdy otoczenie organizacji zmieniło się, a jej strategia nie
została na nowo zdefiniowana. Dlatego rolą
ciała nadzorującego jest jak najszybsze nadążanie za tego typu fluktuacjami.

zbiorem cyklów życia komponentów. To całkiem osobny proces, za którego poprawny
przebieg odpowiedzialny jest Kierownik Programu.
Najlepiej tę cześć standardu przedstawia
tabela mapująca fazy cyklu życia programu
na wspierające je procesy (pierwsza kolumna).
Jak widać, procesy wspierające są bardzo
podobne do obszarów wiedzy, jakie możemy
znaleźć w PMBOK® Guide. Być może następne iteracje standardu przyniosą tu kolejne
uspójnienia.
W tym miejscu kończę swój cykl przedstawiający The Standard for Program Management – Third Edition. Mam nadzieję, że
w pewnym skrócie przybliżył Wam nieco
charakterystykę programu i zachęcił do poszerzania wiedzy o tym obszarze zarządzania.

Pytanie konkursowe – 5 (ostatnie):
Czy powinniśmy zarządzać interesariuszami
programu podobnie jak ryzykiem? Wystarczy
odpowiedzieć „tak” lub „nie”.

Nagroda:
Zarządzanie cyklem życia programu (and.
Program Life Cycle Management) – odnosi
się do zarządzania wszystkimi aktywnościami związanymi z definiowaniem programu,
dostarczaniem korzyści programu oraz działaniami kończącymi program.
Trzeba tu zwrócić uwagę, że zarządzanie
cyklem życia programu to nie zarządzanie

Wygraną w konkursie będą słuchawki Bose
On-Ear SoundLink Bluetooth. Warunkiem
wygranej jest odpowiedź na wszystkie 5 pytań, jakie ukazały się w kolejnych numerach
Strefy PMI. Wśród osób, które przyślą prawidłowe odpowiedzi, zorganizowane zostanie
losowanie, które odbędzie się podczas pierwszego seminarium PMI PC Oddział Warszawa

po zakończeniu terminu nadsyłania odpowiedzi. Termin nadsyłania odpowiedzi minie 10
dni po ukazaniu się ostatniego numeru z pytaniami konkursowymi. Odpowiedzi mogą być
przysyłane pojedynczo jak i zbiorczo – na adres redakcja@strefapmi.pl.
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Komisji Nadzoru Finansowego, Kredyt
Banku, Banku Zachodnim WBK. Przez ponad 2 lata pełnił funkcję Dyrektora ds. IT
w Project Management Institute Warsaw
Branch. Recenzent finalnej wersji globalnego standardu wydanego przez PMI – Practice Standard for Earned Value Management
– Second Edition. Autor zapisów dotyczących
zarządzania projektami w Rekomendacji
D UKNF. Pomysłodawca i pierwszy redaktor
naczelny „Strefy PMI”.
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Projekt i proces
– konflikt w metodzie czy zwycięska synergia?
Szymon Urbanowicz
Na papierze, procesy ITILa nie lubią się
z projektami. Dla wdrożeń ITIL oferuje
– pozornie – alternatywę w postaci zarządzania zmianą i zarządzania wydaniem
i wdrożeniem. Praktyk jednak wie, że
prawdziwą efektywność i idealny balans
innowacyjności z iteracyjnością osiąga
się łącząc podejścia. Nie będzie to jednak
proste. Nie ma jednej metody pojmowania
zmian w świetle projektów i vice versa.

Niezbędne podstawy
Wewnętrzna logika ITILa opiera się na pojęciu procesu. Uporządkowanego zbioru
czynności, zaprojektowanego by spełniać
określone cele. Proces, w przeciwieństwie
do projektu, jest mierzalny w każdym aspekcie. Nie ma końca i jest absolutnie powta-
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rzalny. Tę zależność idealnie ilustruje przykład: wyobraź sobie, że musisz ocenić dzień
pracy programisty i operatora ServiceDesku.
Musisz wiedzieć, przynajmniej orientacyjnie,
czy dzień pracy obu był efektywny czy nie.
W przypadku kogoś, kto pełni rolę single point of contact i spędza swój dzień reagując
na zgłoszenia i telefony, sprawa jest prosta
– ilość obsłużonych zgłoszeń, ilość zamkniętych ticketów czy wniosków, średni czas
obsługi zgłoszenia… Wystarczy je porównać z przeciętnymi wynikami całej populacji
operatorów i już wiemy, czy osoba kończąca
właśnie dzień pracy jest wzorem dla innych
czy obszarem do wzmocnienia. Tymczasem
to samo ćwiczenie w przypadku programisty
staje się zadaniem pełnym założeń, uproszczeń i traci zupełnie sens. Co liczyć, by
wiedzieć, że programista miał produktywny
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dzień? Linie kodu? Nawet w porównaniu
z uśrednionymi wynikami reszty zespołu, nie
daje nam to zbyt wiele. Poza tym, parametr
ten w żaden sposób nie przekłada się na sukces projektu, nad którym pracuje programista. Czasem to jedna linijka jest tą kluczową,
a tysiące to oczywista i mozolna praca.
Dzieje się tak, gdyż w naszym przykładzie
to programista pracuje projektowo, a operator procesowo. Projekt można obiektywnie
ocenić dopiero po osiągnięciu końca, kiedy
to weryfikowane będą założenia finalne. Jeśli funkcjonalności zlecone naszemu programiście przez projekt działają, kiedy nadejdzie
stosowny czas, programista jest skuteczny.
Jeśli nie, to programista staje się obszarem
do wzmocnienia. Jest to pewne uproszczenie, bowiem w projekcie istnieją kryteria
częściowe, jak choćby kamienie milowe, nie
wspominając o kontroli, którą nad projektem
dają nam modele i metodologie zwinne. Nie
mniej jednak, przykład ilustruje idealnie diametralne różnice w podejściu projektowym
i procesowym. Czy zatem obie filozofie mają
punkty wspólne? Czy możliwa jest bezkonfliktowa współpraca?

Czy zmiana to projekt?
ITIL zakłada, że na pewnym etapie cyklu
życia usługi informatycznej konieczne są
zmiany. ITIL sugeruje również, że nowe usługi można wdrażać w środowisko produkcyjne za pomocą zmian lub całych ich grup. Jak
jednak tak pojmowane zmiany mają się do
realizowanych przez organizację projektów?
W praktycznej realizacji obu koncepcji znajdziemy wiele różnych przykładów, wiele różnych modeli. Wśród nich, dwa zasługują na
szczególne wyróżnienie.
Po pierwsze, można przyjąć założenie, że
każda zmiana, której cykl życia kontrolowany jest procesowo, jest w istocie projektem. Procesy zarządzania zmianą i zarządzania wydaniem i wdrożeniem awansują wtedy
do roli bytu sterującego całością, podchodzą
holistycznie do modyfikacji infrastruktury
czy dodawania nowych elementów. Proces
zyskuje wtedy prymat nad projektem, który
staje się narzędziem naprawy, doskonalenia
czy modyfikacji środowiska pracy. Dzięki Radzie ds. Zmian, ważnej części tego procesu,
organizacja zyskuje możliwość karmienia

go wiedzą ekspercką i znacząco obniża się
ryzyko podjęcia złej decyzji. Ilość wprowadzanych zmian jest wtedy limitowana tylko
i wyłącznie ilością zasobów, jakie organizacja jest w stanie poświęcić pracy rozwojowej
czy wdrożeniom.
Po drugie, istnieje taki model, w którym
projekty funkcjonują niezależnie od zarządzania zmianą. Proces wprowadzania
modyfikacji do środowiska jest wtedy osobny i ma dużo węższe kompetencje. Styka
się z projektami tylko w tym momencie,
w którym jego rezultaty wymagają faktycznego wdrożenia w środowisko produkcyjne. Ten model nie łączy filozofii projektu
i procesu w spójną całość, ale umożliwia
też wprowadzanie zmian inicjowanych lub
przygotowywanych poza biurem lub zespołem projektów. Jest to zatem metoda wielce przydatna w strukturach rozproszonych,
gdzie drobne modyfikacje środowiska produkcyjnego mogą powstawać bliżej Operacji,
po stronie biznesu lub gdziekolwiek indziej
i nie wymagają narzędzi projektowych do
zaistnienia. Stąd najczęściej obserwujemy
ten model jako wiodący tam, gdzie rozgranicza się wprowadzanie nowych usług lub
produktów na rynek od doskonalenia tych
już istniejących. Dajemy wtedy klientowi
i Operacjom większą swobodę w modyfikowaniu ich środowiska pracy. Jest to podejście preferowane tam, gdzie katalog usług
lub produktów jest bogaty, a struktura wewnętrzna organizacji podzielona i zdywersyfikowana.
Poza tymi dwoma jest jeszcze wiele innych modeli. W niektórych projekt trwa od
koncepcji, przez projektowanie aż do wdroFot. Fotolia.com

Punktem wspólnym może być to, co ITIL nazywa zarządzaniem zmianą. Proces gwarantujący, że wprowadzane do środowiska modyfikacje będą odpowiednio oceniane pod
kątem ryzyka (zarówno ryzyka związanego
z wprowadzeniem, jak i nie wprowadzaniem
zmiany), kosztu, wartości dla biznesu. W obszarze wdrożeń, czy – jak chce ITIL – przekazywania do działania mieści się ten obszar,
który z równym powodzeniem może być pojmowany jako proces i jako projekt.

żenia i wczesnego wsparcia, które wieńczy
przekazanie Operacjom kontroli. Wtedy proces zarządzania zmianą zaczyna się zaraz
po wczesnym wsparciu i odnosi się do tych
modyfikacji, które przyjdą później. O ile takie rozwiązanie ma wiele zalet i umożliwia
wprowadzenie mocnego podziału na design
i utrzymanie, ma również wady. Wymaga,
by obie strony równania posiadały zbliżone
kompetencje, zdolności i zasoby, gdyż obie
będą w pewnym stopniu odpowiedzialne za
te same działania. Jeśli posłuchamy zbioru
najlepszych praktyk, jakim jest ITIL, to nie
będzie to jedna z praktyk polecanych.

Co jest najlepszą praktyką?
Projekty i procesy są wysoce wyspecjalizowanymi narzędziami i powinny być obecne
w każdej organizacji informatycznej. W efekcie bowiem zyskujemy dostęp do dwóch
znaczących wartości, jakie się za nimi kryją – kreatywności i elastyczności dzięki projektom oraz stabilnej powtarzalności dzięki
procesom. Dzięki projektom odpowiadamy
na pytania, których nikt jeszcze nie zadał,
gdyż ich ideą jest znajdować rozwiązania lub
poprawiać sytuację zastaną. Z kolei procesy pozwalają zoptymalizować powtarzalne
czynności i uzyskać w każdej iteracji satysfakcjonujący poziom jakości. Dzięki projektom osiągamy innowację i wzrost jakości,
dzięki procesom gwarantujemy te czynniki
konsekwentnie i regularnie.
Najlepsze praktyki nie odpowiedzą za nas na
pytanie, w którym miejscu postawić granicę między pracą projektową a procesem, ale
znający oba te obszary praktyk będzie w stanie stworzyć rozwiązanie adekwatne do warunków swojego środowiska.

Szymon
Urbanowicz
Filolog polski, wieloletni trener i manager, praktyk usług IT. Ekspert w dziedzinie
wdrażania i doskonalenia procesów informatycznych, akredytowany trener ITIL v3®
i LeanIT®.
Przede wszystkim jednak zapalony gracz
i orędownik grywalizacji. Twórca symulacji
biznesowych i gier szkoleniowych. Pracuje
na swoich autorskich produktach, ale również na najsłynniejszych komercyjnych tytułach jak Apollo 13 czy Bookstore.
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Transition Manager
– zawód przyszłości
Ada Grzenkowicz
Jesteś Project Managerem, masz doświadczenie, lubisz swoją pracę, ale szukasz
nowych wyzwań? Masz apetyt na więcej?
Podoba Ci się to co robisz, jednak chciałbyś i czujesz, że możesz jeszcze bardziej
wykorzystać swój własny potencjał? Odpowiedzią na to może być rola Transition
Managera. Na czym polega i skąd jej
rosnąca popularność, o tym będziecie
mogli przeczytać w tym artykule.

Czym zajmuje się Transition
Manager?
Rola Transition Managera (TM) jest odpowiedzią na proces migracji (ang. transition), który
dotyczy wielu firm zwłaszcza w sektorze SSC
(Shared Service Centre, pol. Centrum Usług
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Wspólnych) oraz BPO (Business Process
Outsourcing, pol. Outsourcing Procesów Biznesowych). Migracja jest procesem przenoszenia systemów oraz usług i wiedzy z nimi
związanych od klienta do tzw. centrów usług
wspólnych lub centrów zajmujących się outsourcingiem. Osoba, która zarządza takim
procesem jest nazywana Transition Managerem. Do jej obowiązków należy tak przeprowadzić cały proces migracji, aby zakończył
się on sukcesem, czyli wedle określonego
harmonogramu, zakresu i budżetu. Tak, to
jest też definicja projektu i właśnie o tą analogię tu chodzi.
Transition Manager to tak naprawdę wyspecjalizowany Project Manager. W wielu
firmach spotkać możemy osoby, które pracując jako kierownik projektu często oddelegowane do projektów migracyjnych zostają
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właśnie Transition Managerami. Często też
w ogłoszeniach znajdziemy nawet w samej
roli Transition łamane na Project Manager.
Wynika to pewnie również z tego, że jest to
raczej nowy rodzaj stanowiska i jeszcze nie
wszystkim kojarzy się on z kompetencjami
podobnymi do kierownika projektu. Nie każdy, nawet najlepszy PM się do tego nadaje.
Specjalizacja ta wymaga przede wszystkim
umiejętności skupionych na jakości. Dużym
atutem jest też dbałość o szczegóły, dobry
TM musi być skrupulatny, powinien dokładnie pilnować zakresu i dbać o duży zespół,
zarówno po stronie klienta jak i wykonawcy.
Migracje to szczególne projekty, ponieważ
wiążą się one ściśle z zakresem, który nie
może nam umknąć z uwagi na poważne konsekwencje, jakie mogą powstać w momencie
pominięcia któregokolwiek z etapów.
Do zadań Transtion Managera należy także
optymalizacja procesów bądź przenoszonych
usług. Najczęstszym i najbardziej podstawowym celem projektów tranzycyjnych jest
obniżenie kosztów wewnątrz firmy. I tak oto
możemy przenosić procesy z jednej lub kilku
lokalizacji do innej, albo też oddać swoje procesy innej firmie, tak aby to ona zajmowała
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się naszymi procesami. Optymalizacja jest zatem jednym z ważniejszych czynników sukcesu i temu wraz z zespołem sprostać musi TM.

Skąd ta popularność?
Odpowiedź niejako nasuwa się sama. W Polsce stale rośnie popularność SSC oraz BPO.
Od kilku lat obserwujemy w tych sektorach
znaczący wzrost i jest to trend, którego nasilenie nieustannie rośnie. Z raportu ABSL
(Association of Business Service Leaders)
o sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2016 r. możemy się dowiedzieć, że w stosunku do roku poprzedniego
wzrost zatrudnienia w tych sektorach wzrósł
o 25%. Na ten moment już 212 tys. miejsc
pracy w Polsce jest związanych z centrami
BPO, SSC, IT i R&D, z tego 83% to firmy zagraniczne które zdecydowały się na przeniesienie swoich usług do Polski.
Im więcej takich firm, tym większe zapotrzebowanie na Transition Managerów. A jeśli wierzyć prognozom, zatrudnienie w BPO
i SSC będzie rosło – do 2020 r. ma osiągnąć
poziom 300 tys. miejsc pracy. To także wynik
stale pojawiających się nowych zagranicz-

nych inwestorów, którzy przenoszą swoją
obsługę do Polski z uwagi na wykwalifikowanych pracowników i wysoką jakość dostarczanych usług. Daliśmy się poznać z dobrej
strony, dlatego też coraz częściej stajemy się
dobrymi partnerami wielkich korporacji, które szukają oszczędności.
Efektem tego nowego zawodu przyszłości
są także nowe oferty szkoleniowe dostosowywane właśnie do tej roli. Akademia Leona Koźmińskiego do swojej oferty dołączyła w tym
roku również nowy kierunek podyplomowy
przygotowujący do pracy Transition Managera.

dzianka albo nowa nieodkryta wiedza, śmiało może odpuścić sobie planowanie kariery
w kierunku Transition Managera.
Jednak jeśli skrupulatność to Twoje drugie
imię, dotychczasowe projekty i sposób ich
prowadzenia to dla Ciebie bułka z masłem,
to warto zastanowić się nad taką właśnie
rolą. Wiedza i umiejętności „klasycznego”
kierownika projektu na pewno się przydadzą.
Jednak tranzycja to kolejny krok w Twoim
rozwoju. Dla dużych migracji przyrównywana może być także do roli Program Managera,
z uwagi na to, że w jej obrębie możemy mieć
kilka mniejszych projektów, które składają
nam się w jedną całość.
Idealny kandydat na TM-a to ktoś, kto
łączy w sobie umiejętności dobrego przywódcy ze znajomością biznesu i technologii.
Taka osoba musi mieć nie tylko pomysł na
to, jak sprostać oczekiwaniom klienta, ale
też dobrze przygotowany plan zrealizowania
tych oczekiwań. Nie powinniśmy zapomnieć
także o podstawach, czyli komunikacji. Podobnie jak w pracy Project Managera, tu też
musimy się i na tym aspekcie skupić, bo bez
tego nic nie zrobimy i nawet najmniejszy
błąd w przekazywaniu informacji może nas
i naszego klienta dużo kosztować.

Czy warto?
Oczywiście, jeśli tylko czujecie się na siłach
i wierzycie w swoje przywódcze umiejętności – warto spróbować. Ten zawód zdecydowanie będzie rósł w siłę, zapotrzebowanie stale rośnie, a dobrze wykwalifikowani
i doświadczeni mają szanse na bardzo dobre
zarobki. To stanowisko, w którym nie ma
miejsca na nudę, dostarcza ciągłych wyzwań
i wymusza na nas stałe poszerzenie wiedzy
i umiejętności.

Ada
Grzenkowicz

Kto może zostać Transition
Managerem?
Migracje zazwyczaj nie należą do łatwych
i przyjemnych. To często skomplikowany
projekt z wieloma zależnymi, licznymi wymaganiami i zmianami, które często dotykają
osób, które niekoniecznie chcą tym zmianom
się poddać. Ktoś, kto nie lubi niepewnego
otoczenia, nieustannych zmian, ciągłych wyzwań i wie, że nie poradzi sobie z projektem,
gdzie na każdym rogu czyha jakaś niespo-

Dyrektor ds. Edukacji i Rozwoju w PMI PC
Gdańsk Branch, Program Manager English
Camp. Zawodowo Project Manager w Alior
Bank, rozwijająca swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami oraz kontaktów z klientami. Certyfikowany Scrum Master, trener, mentor w zakresie zarządzania
projektami oraz komunikacji. Z wykształcenia filolog rosyjski i fotograf. W wolnym
czasie uwielbia gotować, grać w squasha
i czytać książki.

STREFA PMI, NR 17, CZERWIEC 2017, WWW.STREFAPMI.PL

15

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

STREFA WIEDZY

Fot. Peopleimages.com

ScrumBut, czyli jak zwinnie
zniszczyć Twój projekt
Radosław Wojciechowski

Krew, pot i łzy. Te słowa znane są każdemu,
kto zarządza projektem. Aby ich uniknąć,
wielu managerów wspomaga się zwinnymi
metodykami, takimi jak SCRUM. Nie jest
to kwestia chwilowej mody. Zwiększają
one bowiem szanse na sukces naszego
przedsięwzięcia. Warto jednak pamiętać,
że lekceważenie niektórych jej elementów
to przepis na pewną porażkę.
Metodyka SCRUM ma ponad 20 lat. Jest
sztandarowym rozwiązaniem w zwinnym
podejściu do zarządzania rozwojem produktu. Bardzo łatwo ją poznać i zastosować, lecz
trudno wykorzystać 100% jej potencjału.
Obecnie w wielu projektach można usłyszeć:
„Owszem, stosujemy SCRUM, ale omijamy niektóre elementy, aby dostosować tę metodykę
do naszego projektu”.
I w ten oto sposób powstaje ScrumBut
– wróg każdego projektu. Postaram się zatem opisać, w jaki sposób zwinnie możesz
zniszczyć każdy produkt. Być może Twoje
przedsięwzięcie również jest zagrożone przez
niewłaściwe używanie SCRUM.
Pewnie zastanawiasz się, drogi Czytelniku, czy ScrumBut dotyczy Twojego projektu. Masz Scrum Mastera, sprinty oraz dużo
zadań do zrealizowania. Czy odczuwasz już,
że coś jest nie tak z pracą twojego zespołu?
Sprawdźmy zatem czy masz rację!
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Zacznijmy od tego, że jest kilka dróg do pewnej przegranej, gdy używasz SCRUM. Zazwyczaj wystarczy zrezygnować z chociażby
jednego elementu tego podejścia, aby rozpocząć drogę do porażki. Jeśli uważasz, że przesadzam, to być może już wdrożyłeś zmiany,
które w przyszłości negatywnie wpłyną na
Twój projekt.
Przyjrzyjmy się więc podstawowym objawom sygnalizującym, że coś jest nie tak z naszym przedsięwzięciem.

Znikający z kalendarza daily
scrum
Nasze projektowe
spotkania
scrumowe nie odbywają się bądź są
niezgodne z zasadami metodyki.
W efekcie tego zachowania, członkowie zespołu nie przekazują sobie ważnych
informacji. Często pod koniec iteracji nagle
okazuje się, że nie wszystko jest zrobione tak,
jak należy. Pamiętaj, że komunikacja to podstawa w wykorzystaniu możliwości SCRUM.
By uniknąć problemu braku spotkań, wystarczy zaangażowanie twojego Scrum Ma-
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stera, który powinien zrobić wszystko by
nasze piętnastominutowe spotkanie odbyło
się bez przeszkód. Łatwo przewidzieć, że
spotkania znikną niedługo z kalendarza, jeżeli zauważyłeś, że trwają za długo i odbywają
się w losowych miejscach. Brak komunikacji
często prowadzi też do spadku morale i braku potrzeby aktualizacji statusu oraz opisu
zadania. Na koniec iteracji może to spowodować poważne zamieszanie w projekcie,
szczególnie gdy ktoś pracował z nieaktualnymi danymi.

Pomijanie retrospektyw sprintu
Retrospektywa
to
świetny sposób na
powiedzenie
sobie
prawdy o tym, co
warto poprawić. Niestety prawda często
boli – więc nie każdy
chce usłyszeć gorzkie
słowa o sobie, projekcie czy procesach, które
zawiodły w ostatniej iteracji. Często niedoświadczony manager sugeruje opuszczenie
sobie retrospekcji, „bo przecież iteracja się
udała, a zaraz idzie druga”.
Buduje to tymczasowe poczucie, że
wszystko jest w porządku. Jednak zawsze
mści się to na członkach zespołu projekto-

wego. Jeżeli drużyna tłumi w sobie uwagi
i zauważasz, że po prostu nie narzeka – warto zapytać, czy wszystko jest w porządku.
Uwagi mogą przekazać anonimowo, jeżeli
mają wewnętrzną blokadę przed jawnością.
Następnym razem naciskaj na prawdziwą
retrospektywę. Podstawą i największą zaletą
SCRUM jest otwartość i jawność. Wykorzystaj to!

Sprinty w projekcie są za długie
Co za dużo, to niezdrowo.
Sprawdza
się to również przy
planowaniu projektowych sprintów. Warto skupić się wtedy
na krótkich, 14-dniowych okresach. W innym wypadku zadania mogą okazać się za
duże, a niespodziewane problemy (choroby
pracowników, zmiany wymagań) położą całą
iterację. Krótsze sprinty to mniej zagrożonych zadań i większa szansa na „dowiezienie”
ich klientowi. Pamiętajmy o tym, że chcemy
oddawać małe, działające „paczki” naszego
projektu do klienta.
Dzięki skróceniu iteracji częściej będziemy
otrzymywać informacje zwrotne od inwestora na temat jakości naszej pracy. Takie
informacje są na wagę złota. Szczególnie
w pierwszych iteracjach, gdy jeszcze poznajecie się nawzajem. Przy za długim sprincie
łatwo sobie wyobrazić reakcje zespołu na złe
wieści dotyczące efektów ich dwumiesięcznego sprintu. Unikajmy takich rozczarowań,
by utrzymać wysokie morale w drużynie.

Rezygnacja z Definition of Done
Są projekty, w których Definition of
Done to legenda.
Ktoś gdzieś słyszał, że warto to
mieć. Nie mylił się.
W dobrze zarządzanym projekcie
nie wystarczy powiedzieć „zrobiłem”. Ważne
by w naszym zespole określić jasno czym jest
DoD i przedyskutować to z zespołem. Zazwyczaj nasz kod musi przejść przegląd, potem testy powinny sprawdzić jakość naszego
produktu itd.
Niestety bez takiego podejścia przysłowiowe „będzie Pan zadowolony” może być
gwoździem do trumny naszego przedsię-

wzięcia. Nie można pozwolić na brak jasnego
i łatwego sposobu weryfikacji efektów pracy
twoich programistów.

Losowo wybrany Scrum Master
Trzeba
to
powiedzieć
wprost
– wielu Scrum Masterów pełni tę rolę
z przypadku. Odbija
się to oczywiście
negatywnie na projektach. Zamiast
100% możliwości, jakie daje nam metodyka,
możemy otrzymać potworka, który odbije się
czkawką trudną do przewidzenia. Oczywiście
warto dawać szansę naszym ludziom, jednak
nie oczekujmy, że efekty ich pracy będą takie
same jak profesjonalnego Scrum Mastera.

nowna dyskusja o zadaniach „łatwych” oraz
tych „trudnych”.
Wyżej wymienione przykłady to tylko wierzchołek góry lodowej. Co zrobić, gdy widzisz,
że tkwisz po uszy w ScrumBut? Warto przeczytać The Scrum Guide autorstwa Kena
Schwabera i Jeffa Sutherlanda. Zawiera on
przystępnie podaną esencję tej metodyki.
Oprócz fachowej literatury wsparcia można
również szukać wśród firm specjalizujących
się w konsultacjach i wdrażaniu metodyk
zwinnych w projektach IT.
Kolejny krok to szkolenie pracowników
w kierunku lepszego poznania SCRUM. Już
dzisiaj zacznij działać i wykorzystaj pełną moc zwinnych metodologii w swoim
projekcie!
Artykuł przygotowany we współpracy z firmą
GlobalLogic – Złotym Sponsorem PMI PC

Wybieranie łatwych zadań do
realizacji
Wybieranie do realizacji w pierwszej
kolejności tak zwanych low-hanging
fruits kuszą każdego developera czy
testera. Nie są jednak dobrą opcją do
wyboru na początek iteracji. Jedną z podstawowych wartości SCRUM jest odwaga, więc
nie bójmy się wyzwań.
Dzięki odważnemu podejściu uzyskamy
o wiele więcej wiedzy, którą wykorzystamy
w późniejszych iteracjach.

Rezygnacja z re-estymacji
zadań
Praca w naszym
projekcie idzie pełną parą. Jesteśmy
już po kilku sprintach i nagle okazuje
się, że kilka zadań
nabrało
nowego
znaczenia. Mamy
więcej informacji, wymagań i doświadczenia
wynikającego z realizacji innych celów projektu.
Właśnie wtedy warto przejrzeć zadania
i spróbować estymować je na nowo. Sami
zdziwicie się, jakie efekty może przynieść po-

Radosław
Wojciechowski
Senior Software Test Engineer/Service
Delivery Manager, entuzjasta Agile oraz
SCRUM. Od 5 lat zdobywa doświadczenie
w firmie GlobalLogic, pracując w międzynarodowych projektach. Fan polskiej kuchni
oraz gier planszowych.

GlobalLogic
GlobalLogic to lider w świadczeniu usług
z zakresu pełnego cyklu rozwoju produktu.
Ze swoją centralą w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej, oraz centrami
projektowymi na całym świecie, GlobalLogic współpracuje z klientami z takich branż
jak: cyfrowe media, elektronika, opieka
zdrowotna, infrastruktura, finanse, handel
detaliczny oraz usługi telekomunikacyjne.
GlobalLogic Polska to 5 oddziałów – we
Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze, w których pracuje
ponad 600 inżynierów oraz menedżerów.
GlobalLogic Polska specjalizuje się w oprogramowaniu systemów wbudowanych oraz
cyfrowej transformacji przemysłu. GlobalLogic Polska współpracuje z wieloma klientami z regionu DACH, rozwijając produkty
i dostarczając usługi, które wychodzą naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i rewolucjonizują przemysł. Więcej o GlobalLogic
na: www.globallogic.com/pl
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Stay in touch!

Poznaj jubilera

Ewa Serwa
Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj
jubilera! – powiedział Warren Buffett, amerykański inwestor i biznesmen, jeden z najbogatszych ludzi świata. Choć od Warrena
Buffetta można nauczyć się wiele, bo nie bez
powodu przejdzie do historii jako „legendarny
inwestor”, o tyle tę metaforę trzeba wykorzystać do kwestii… networkingu.

Networking is a rocket science!
O ile w wielu miejscach na świecie networking jest czymś zupełnie naturalnym,
a nawiązywanie relacji przychodzi z wielką
swobodą, o tyle często w Polsce to wciąż
jednak rocket science. Ciężko także w języku
polskim znaleźć skuteczny odpowiednik dla
networkingu. Może to powodować pewnego
rodzaju dyskomfort i niechęć. Pewnie każdemu choć raz zdarzyło się uciec przed sesją
networkingową. No bo przecież jeszcze ktoś
mnie o coś zapyta... A jednak intuicyjnie każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu
networking uprawia.

Relacje
Relacje to ludzie. To dzięki nim się rozwijamy, zdobywamy nowe doświadczenia, uczy-
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my się od nich. To również relacje w pracy.
Często im wyższe stanowisko w organizacji,
tym większa konieczność posiadania odpowiednich umiejętności tworzenia i budowania kontaktów. Bycie przywódcą to umiejętność budowania relacji. Relacje to nic
innego jak umiejętność tworzenia różnego
rodzaju powiązań, budowania wspólnych
wartości, przynależności do różnych struktur,
ugrupowań.

Wróćmy na chwilę do rzeczonych diamentów. Możesz szukać informacji na ich temat
w książkach, zgłębiać wiedzę, możesz również zapytać jubilera. No dobrze, ale ja nie
znam żadnego jubilera?! No to zastanówmy
się jak możesz go poznać. Jest wiele opcji.
Możesz przeszukać internet w oczekiwaniu
na godnego polecenia fachowca, ale co
ważniejsze możesz zapytać znajomych o to
samo. Prawdopodobieństwo, że ktoś z Twoich znajomych lub znajomych znajomych zna
wartego polecenia jubilera graniczy z pewnością. Z której rekomendacji skorzystasz?

Kółko przyjaciół Jedi

Wartości

Networking działa od wieków, a wraz z nimi
przybiera coraz to ciekawsze formy. Kiedy uświadomimy sobie, że tak naprawdę
kontakt z drugim człowiekiem rozpoczyna
całą zabawę, mówimy mniej lub bardziej
o networkingu. Co ma wspólnego koło
gospodyń wiejskich z kółkiem przyjaciół
Jedi? Pewnie dokładnie to samo, co ugrupowania polityczne i śniadania networkingowe. A zatem możliwości, efekt synergii,
wspólne wartości, wymianę doświadczeń,
poznanie ludzi podobnych do nas, dążenie
do wspólnego celu, czy wreszcie finalnie
marketing poleceń i wzajemnych rekomendacji.

To właśnie one są kluczem do skutecznego
networkingu. Może to być wspólna pasja,
może to być postawa, mogą to być kompetencje. Ale przede wszystkim musi to być
wartość, którą dasz otoczeniu, wartość, której będą chcieli inni. W biznesie musi to być
wartość, za którą zapłacą inni. Dostarczona
wartość1 bowiem buduje zaufanie, a to wpływa na naszą wiarygodność. O tym jak ważne
są wartości, przekonał się każdy. Weźmy na
przykład rekomendacje przy szukaniu pracy.
Czy to z punktu widzenia osoby poszukującej,
czy z punktu widzenia pracodawcy, kierunek
jest ten sam. Czy polecasz Ty, czy polecają
Ciebie, polecamy wartość, na którą składa
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się zestaw kompetencji, zaufanie, potwierdzenie, że to właśnie my dajemy to, czego
ktoś szuka. Od dawna działa tak system poleceń i wewnętrznych rekomendacji. Żyjemy
w dynamicznym otoczeniu, a konkurencja
jest coraz silniejsza, coraz trudniej też
znaleźć solidnych ekspertów. W tym miejscu
ogromne znaczenie ma networking. Mając
wypróbowaną sieć kontaktów dużo łatwiej
odnaleźć to, czego szukamy.

Rzecz o potrzebie
Networking to inwestycja długoterminowa.
Nie spieniężymy jej natychmiast. Networkingu nie robimy z potrzebą wypisaną na czole.
Myślenie w kategorii sprzedaży usług szybko
zepsuje nasze relacje. Dlatego nie należy nastawiać się na szybkie zwroty z inwestycji, a
wykazać się dużą dozą cierpliwości. Pomiędzy jednym a drugim musimy jeszcze zdobyć
zaufanie. Dlatego zamiast myśleć krótkofalowo o korzyściach, należy się skupić jaką
wartość sami możemy zaoferować.

Ekonomia wdzięczności
Podstawową zasadą w networkingu jest
złota reguła wzajemności. Jeśli ty zrobiłeś dla mnie coś dobrego, to ja także zrobię
coś dobrego dla ciebie. Psycholog społeczny Robert Cialdini mówi wręcz o „kodeksie
wzajemności”. Robert Cialdini zauważył, że
wielu ludzi kieruje się niepisanymi normami
społecznymi. I choć wzajemność oznacza
„obopólną wymianę korzyści”, z tyłu głowy
pozostaje jednak niepisana norma „nie bycia dłużnym”. Dlatego też z uwagi na to, że
nie chcemy odczuwać dyskomfortu z uwagi
na pozostawiony dług wdzięczności, zwykle
potrzebujemy się odwdzięczyć2. Poza dobroczynnym i naturalnym mechanizmem zasady
wzajemności, może stać się ona niestety polem do nadużyć. Należy jednak pamiętać, że
wykorzystanie jej dobrostanu może przynieść
opłakane skutki, jeśli nasz kontakt poczuje
się wykorzystany lub zmanipulowany. Dlatego warto pamiętać, że aby coś dostać należy
dać, jednak jeśli wywołamy wrażenie świadomego wykorzystywania reguły do osiągania celów, efekty tych działań będą krótkoterminowe i jednorazowe. A co za tym idzie
nie zbudujemy trwałych relacji i zaufania.

Kolekcja pokemonów
Pamiętajmy, że budowanie sieci kontaktów
to nie kolekcjonowanie pokemonów. Networking to nie liczba złapanych wizytówek.
Nie liczy się fakt czyją wizytówkę masz, ale
to, czy osoba, która wizytówkę Ci dała, pa-

mięta Ciebie. Co więcej, ilość rozdanych
wizytówek wcale nie jest współmierna do
rzeczywistych relacji. Na pierwszym miejscu
zawsze pozostaje człowiek. A jeśli człowiek
to nie bez znaczenia pozostaje fakt posiadania zdolności interpersonalnych. Ale nie
przejmujcie się, tego też można się nauczyć.

Attitude is everything
Zdaniem guru networkingu dr. Ivana Misnera3
odpowiednia postawa to klucz do sukcesu.
Aby utrzymywać dobre relacje zawsze trzeba
pracować nad pozytywną postawą. O wiele łatwiej podjąć współpracę z osobą, którą się lubi,
niż z osobą, na której widok wolimy uciekać.
Dlatego niezmiernie ważne jest odpowiednie
nastawienie i ciągła praca nad nim. Nie od
dziś wiadomo, że jeśli szklanka jest do połowy
pełna, to jeszcze możemy się z niej napić.

Trening czyni mistrza
Networking jak wszystko potrzebuje czasu i praktyki. I choć nie raz myślimy „po co
mi ten cały networking, ja się do tego nie
nadaję”, zatrzymajmy się na chwilę. Warto
zainwestować trochę wysiłku i wyjść poza
strefę komfortu. Wyłącz wewnętrznego
krytyka i wykorzystaj możliwości! Przyjdź
chwilę wcześniej na konferencję, skorzystaj
z networkingowego śniadania, zapisz się do
organizacji, wyjdź do ludzi. Nie wiesz jak się
do tego zabrać?

Small talk
Rozmowa o niczym! To po co rozmawiać
o niczym? Właśnie po to, żeby przełamywać
naturalne obawy przed odrzuceniem. Rozmawianie o wszystkim i o niczym pozwala
rozluźnić atmosferę. Może być też świetną
rozgrzewką przed właściwą rozmową. Ma
na celu „przełamanie lodów” i wstępne odnalezienie wspólnych tematów. Small talk
możemy traktować także jako rozmowę
autonomiczną, gdy spotykamy się z kimś w
przelocie, gdy kogoś spotkamy na przykład w
windzie. Idealnie się sprawdza pogoda, niezależnie jaka jest, zawsze można o niej porozmawiać. A skoro o windzie mowa...

Elevator pitch
Dobrym narzędziem do ćwiczenia będzie
przedstawienie siebie lub swojego pomysłu
w ciągu 20 sekund. Taki sposób przedstawiania swoich pomysłów wywodzi się z USA,
gdzie handlowcy próbowali sprzedać swoje
pomysły osobom decyzyjnym. Tyle mniej
więcej trwała jazda windą z najniższego piętra biurowca na szczyt. A 20 sekund to mniej

więcej 15 słów. Naucz się w tym czasie za
pomocą 15 słów opowiedzieć o sobie!
Networking to kolejna kluczowa kompetencja, która obok dyplomów i certyfikatów będzie miała ogromne znaczenie
w budowaniu biznesu, realizacji projektów
czy personal brandu. Networking to sieć kontaktów, nowe możliwości zawodowe, oferty
realizacji ciekawych projektów. Networking
to system rekomendacji, polityka wartości
i wzajemnego zaufania. Networking to również długotrwały proces budowania relacji,
którego efekty nie przyjdą od razu. Jednak
przede wszystkim to proces, którego można
się nauczyć i korzystać z jego potencjału. Jak
i gdzie się do niego przygotować? O tym następnym razem.
1. Wartość w rozumieniu dostarczonej usługi, tj.
usługi wykonanej w sposób zaspokajający nasze
oczekiwania, albo kompetencji, tj. np. zatrudnienie pracownika, który posiada zestaw kompetencji spełniający wymagania pracodawcy
2. Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi.
Teoria i praktyka, GWP Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2013 r.
3. Dr Ivan Misner – założyciel i Dyrektor Generalny BNI, największej na świecie organizacji
rekomendacji biznesowych. Założył BNI w 1985
r. Obecnie w skład organizacji wchodzi ponad
7300 grup obecnych na wszystkich kontynentach. Tylko w ostatnim roku BNI wygenerowało
8 milionów rekomendacji biznesowych o łącznej
wartości 9,3 miliardów dolarów. Jest autorem
20 książek, które wielokrotnie znajdowały się na
liście bestsellerów New York Times. Stacja CNN
nazywa go ojcem nowoczesnego networkingu,
a magazyn Forbes umieścił Misnera na liście
najważniejszych ekspertów networkingu. Jest
twórcą zasady: Givers Gain – Dający Dostaje.

Ewa
Serwa
Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i w sytuacjach.
Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka. Zawodowo kierownik projektu. Dyrektor projektów w PMI PC Oddział Wrocław.
Z pasją i zaangażowaniem łączy interdyscyplinarne doświadczenie ze zdobywaną wiedzą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
rozwój osobisty, wolontariat podobnie jak
zarządzanie projektami, wpisały się na stałe
w jej życie. A gdy już znajdzie wolny czas,
szuka wyzwań i nie zamierza przestać.
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Design thinking – krok w przeszłość...
Przemysław Hałub
Pojęcie design thinking pojawia się ostatnio w kontekście zarządzania projektami nie tylko w obszarach związanych
bezpośrednio z kreowaniem wartości
dla klientów, użytkowników i odbiorców
końcowych. Coraz częściej można go
spotkać także w projektach mających na
celu odpowiednie ukierunkowanie procesów produkcyjnych czy przemysłowych.
Szczególnie ważną rolę ogrywa wśród tych
elementów, które wymagają integracji,
synchronizacji i współpracy przy wykorzystaniu komponentów IT.
Na wznoszącej fali popularności metod
spod znaku agile, design thinking wydaje się
być doskonałym wsparciem i integratorem
dla zwinnego podejścia. Coraz częściej mówi
się o jednoczesnym wykorzystaniu i połączeniu narzędzi np. lean startup i design thinking,
czy też Scrum i design thinking. W tym drugim przypadku design thinking dobrze sprawdza się jako uzupełnienie Scruma; potęguje
efekt spojrzenia na określone zadania z wielu
perspektyw i różnych punktów widzenia. Ma
to znaczenie nie tylko przy określeniu wymagań klienta, tworzeniu specyfikacji, ale także
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przy zarządzaniu ryzykiem, tworzeniu harmonogramów i planów pracy.

Wróćmy do korzeni
Ważne jest, aby uświadomić sobie, że design thinking nie jest hasłem marketingowym i modą ostatnich kilku lat. Zamiast
pisać o kolejnych, najnowszych produktach
stworzonych przy pomocy tej metody, może
warto zatrzymać się na chwilę i spojrzeć
wstecz? Szersza perspektywa na design
thinking pozwoli odkryć jej nowe możliwości w obecnych i przyszłych projektach? Oto
kilka kluczowych momentów w historii design thinking, które wpłynęły na jego obecny
kształt.
Korzeni design thinking możemy doszukiwać się już w latach 60-tych ubiegłego stulecia. W roku 1969 ukazało się dzieło Herberta A. Simona The Sciences of the Artificial,
w którym traktuje on już sam design jako
dyscyplinę, która wyraża charakterystyczny
sposób myślenia (way of thinking). W tym
czasie design nabierał na znaczeniu, pojawiało się coraz więcej znaczących publikacji
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o samym designie jako procesie powstawania, budowania, tworzenia i projektowania.
W roku 1973 ukazała się Experiences in Visual
Thinking Roberta McKima. W latach 80tych na Uniwersytecie Stanforda to właśnie
McKim i Rolf Faste zaczęli prowadzić kursy
design thinking jako metody kreatywnej do
rozwiązywania problemów.

Rozwój metody
Jednak dopiero w 1987 r. Peter Rowes wydał
książkę pod tytułem Design Thinking, jako
pierwszy użył tej nazwy i posłużył się nią
w literaturze naukowej. W roku 1991 kolega
Rowesa, także naukowiec ze Stanforda założył firmę IDEO, która jak pierwsza na świecie
zaczęła wykorzystywać tą metodę w celach
biznesowych. David Kelly zgromadził wokół
siebie doskonałych projektantów, m.in. osoby, która projektowały pierwszą myszkę dla
Apple. Klimat Doliny Krzemowej pozwolił
firmie rozwinąć skrzydła – firma przeszła
drogę od projektowania do doradztwa biznesowego i strategicznego, w którym świetnie
sprawdzają się założenia design thinking.
Obecnie IDEO zatrudnia w swoich biurach
w USA, Europie i Azji ponad 600 specjalistów z różnych obszarów. Posiada także
imponujące portfolio kilkuset projektów
zrealizowanych za pomocą design thinking,

Sposób na kreatywność
Design Thinking wyraża idee think out of the
box, z drugiej strony jest to usystematyzowane podejście do procesu tworzenia innowacji. Jest to paleta narzędzi i instrumentów, która pozwala rozwinąć kreatywność
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m.in. dla takich marek jak BASF, Shimano
czy Bank of America.
W roku 1992 ukazał się artykuł Richarda Buchanana Wicked Problems in Design
Thinking, w którym podkreśla szerokie znaczenie designu w kontekście rozwiązywania
złożonych problemów. Pojęcie wicked problem na stałe wpisało się w założenia design
thinking i wyraża problemy, które są nie są
jednoznaczne i wymagają złożonych i skomplikowanych rozwiązań.
Punktem przełomowym dla rozwoju i propagowania metody było założenie Design
School (D.School) na Uniwersytecie Stanforda w roku 2004. Została ona założona
przez profesora Davida Kellego w ramach
School of Engineering przy wsparciu finansowym niemieckiego biznesmena, twórcy oprogramowania SAP, Hasso Plattnera.
To właśnie D.School wyznacza światowe
kierunki i kreuje nowe standardy w wykorzystaniu design thinking. Jest to miejsce
spotkań i współpracy dla studentów, naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli
firm, którzy wspólne pracują nad nowymi
rozwiązaniami. W D.School wiele uwagi
poświęca się także problemom społecznym i wyzwaniom cywilizacyjnym. Cztery
lata później została otworzona europejska
filia D.School przy Uniwersytecie Poczdamskim – HPI School of Design Thinking, która
realizuje projekty m.in. dla takich firm jak
SAP, Volkswagen, BMW, Fraport, Lufthansa,
P&G i wielu innych. Ostatecznie to właśnie
w D.School ukształtował design thinking;
przede wszystkim w pewien sposób uprościł jej definicję i przyjął model tzw. pięciu
etapów.
Definicję design thinking możemy ograniczyć od zdania, że jest to metoda tworzenia nowych produktów i usług w oparciu
o uświadomione i nieuświadomione potrzeby użytkowników. Założenia design thinking
to przede wszystkim: koncentracja na użytkowniku, zrozumienie jego uświadomionych
i nieuświadomionych potrzeb, interdyscyplinarny zespół, spojrzenie na problem z wielu
perspektyw, eksperymentowanie i częste
testowanie hipotez, budowanie prototypów
i zbieranie feedbacku od użytkowników.

w żywiołowym procesie twórczego tworzenia, ale w sposób ustrukturyzowany i uporządkowany. Taka definicja design thinking
może budzić skojarzenia z pojęciem synektyki Gordona – bardzo popularnej metody
inwentycznej w latach 70-tych i 80-tych
ubiegłego stulecia. William Gordon, wynalazca i psycholog, był przekonany, że myślenie grupowe zawsze przewyższa myślenie
indywidualne; główna różnica między tymi
metodami polega na wykorzystaniu analogii,
która w synektyce odgrywa bardzo ważną
rolę. Tymczasem w design thinking główną
osią realizowanych przedsięwzięć jest empatia, czyli rozumienie potrzeb użytkowników, klientów, odbiorców. Kluczowe są tutaj
implementacja i wdrożenie w realnym środowisku. Dlatego też od samego początku
proces przebiega w sposób bardzo ustrukturyzowany. Ścieżka prowadząca przez kolejne etapy nie musi być liniowa. Porażka
poniesiona na etapie prototypowania czy
też w fazie testów może wymagać powrotu
do etapu generowania pomysłów albo nawet
definiowania problemu i rozpoczęcia procesu od początku.

de z nich jest potężnym obszarem i nie sposób, aby w skrócie odnieść się do najważniejszych założeń. Warto jednak tutaj zwrócić
uwagę na jeden fakt: niezależnie od tego czy
odnosimy się do wyzwań w procesach przemysłowych, czy tez IoT, czy mówimy o inteligentnym rozwoju miast czy regionów, każdy
z nich wymaga bardzo precyzyjnego połączenia elementów związanych z doskonałością
technologiczną (feasibility) uzasadnieniem
ekonomicznym (viability) i odpowiedzi na pytanie: czy dane rozwiązania są rzeczywiście
pożądanie przez użytkowników i odbiorców
– wpisują się w ich realne potrzeby i wymagania (desirability)? Każdy z tych obszarów
wymusza podejście interdyscyplinarne angażujące wiele stron, co powoduje, że design
thinking ponownie wraca jako jedna z kluczowych pozycji w katalogu metod wspierających zarządzanie skomplikowanymi i złożonymi przedsięwzięciami na styku wielu branż
i obszarów.

Przemysław
Hałub

Postęp i wyzwania
Postęp technologiczny wymusza na nas nie
tylko coraz szybsze i krótsze cykle wprowadzania nowych rozwiązań na rynek, ale
przed wszystkim kładzie nacisk na integrację i spójne funkcjonowanie tych elementów, które w tradycyjnym ujęciu nie były
jakkolwiek powiązane i nie występowała
między nimi interakcja. Wystarczy tutaj podać trzy hasła, które w znacznym stopniu
kreują obecnie kształt rozwijanych technologii, przedsięwzięć biznesowych i wyznaczają
kierunki rozwoju w oparciu o transfer wiedzy
na linii gospodarka – nauka: Przemysł 4.0,
Internet of Things czy też Smart Cities. Każ-

Project Manager w Atos Global Delivery
Centre. Obecnie wspiera zespoły projektowe
Atosa w Niemczech. Posiada ponad siedem
lat doświadczenia przy projektach w obszarach najnowszych technologii i transferu
technologii (PM, KAM). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu z zakresu zarządzania projektami i zarządzania wartością. Uczestnik
programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Stypendysta Felix Porsch
und Johannes Denk Stiftung w Monachium.
Współzałożyciel i współtwórca portalu designthinking.pl. Trener, wykładowca i praktyk
design thinking.
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How ITIL and PRINCE2
gears work?
Haźir Karbassi

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

In recent years, IT industry adopted various methodologies and best practices.
However, some of them are still PRINCE2
and ITIL V3. Those are trademarks of AXELOS organization. In this article the author is aiming to have a deep dive on how
to use both ITIL and PRINCE2 in a T&T1 IT
project.

A) How PRINCE 2 can support ITIL
PRINCE2 methodology is very important
best practice to guarantee that project
milestones are achievable and project delivery is successful. But how this project management best practice can be aligned with
ITIL?
Firstly, it can make sure that business justifications in any change adoption ITIL project are throughout. Second, PRINCE2 phase/
stage based approach will help the ITSM
implementation projects to break down all
the deliverables and tasks into manageable
chunks. Moreover, in this methodology there
is a focus on lessons learned from previous
projects, so it means that it follows PDCA2
or Deming cycle, the same as ITIL improvement life cycle. Finally, PRINCE2 methodology controls project risks, cost and changes,
which means that it helps ITSM implementation or service improvement plans to have an
expectable return on investment rate.
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B) How ITIL can support PRINCE2
I. Clear initiation Phase
ITIL3 version 3 is well-known IT service management best practice. This ITSM best practice can be used in organizations and service
centers in combination with PRINCE2. Most
likely, when we want to launch a new project we need clear business justifications and
project mandates for our project, then Service Strategy and Service Design life cycles of
ITIL could be very useful. For example, it can
help us to decide which strategy we should
choose to do service implementation in our
project or it can guide project managers to
select best release approach.
You can easily justify and answer these
questions using Service Strategy and Service
Design life cycle outcomes. However, many
project managers are struggling to define
their project scope and their project success
factors. Because most probably these project
managers do not have access to documented service strategy and service design. On
the other hand, one of the biggest challenges to initiate a project is to define roles like
project board member, project manager and
project management team. Then ITIL can
easily assist PRINCE2 in defining roles and
responsibilities in between ITIL process role
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in a service delivery centers. These clarifications will help project managers to start their
projects more smoothly.

II. Common language: Improve
communication
Communication is an important aspect in
any project. ITIL can be of a great help with
this aspect, simply by introducing its standard vocabulary which has the same meaning for everyone (customer, vendor, service provider and project stakeholders). This
common language helps IT project to gear
works. For instance, in all the international
and global companies sometimes a lack of
common language between different global
teams can bring chaos. Apart from different
business culture, this is another problem in
these companies. Imagine that you as a project manager are in this situation and you
face another language barrier which is a lack
of common technical language in your project. Then Service V-Model from ITIL concept
can help at that stage.
As we know PRINCE2 mainly focuses on
product requirement and finding quality criteria for products and deliverables. At the
same time, ITIL focuses on defining criteria
for each service stage.
As it shown in Figure 1, any T&T project
needs a plan for Service Review Criteria. In
order to do that, it is necessary to define and

document business requirements to produce
service packages in bid phase. Afterwards,
you need to have finalized version of Service Acceptance Plan based on client’s service/product requirements. It helps to have
a clear service acceptance test plan in your
T&T schedule.
Then, PM4 needs to plan for service operational criteria, before handover to operation. Therefore, you need to make sure that
designed solution in high level design is presented and communicated to the customer
to achieve timeline of your service operational readiness test.
In the next step, when your project is
heading to operation mode, you need to plan
to include a deliverable named as Service
Release Test Criteria. To confront with this
task, you should communicate well with the
customer and you should align service design
release with service release package test.
In the final stage, your project is ready for
live phase and all your service components
or (CI)5 are well built, tested and approved.
There is no difference if they are from an internal provider or an external provider or a combination of both. Because based on V-model it is not important that all your project
stakeholders are ITIL or PRINCE2 trained or
both. But the important concept is that your
stakeholders use the same language as they
can follow immediately where they currently
are in the project lifecycle. Since shared vocabulary of ITIL and PRINCE2 in one project
makes sense for all project stakeholders like
Service Owners, Service Manager, Operation
Managers, Project Managers, Program Managers, Service architecture, Service engineers
and even client representatives, you would
not need to worry about facing additional
language barrier in your project.

III. We are not Charity!
In PRINCE2 concept we define, finalize and
agree project baseline with our project stakeholders. Throughout the project lifecycle,
any changes which are impacting project
scope, time and budget should be managed
by project change management process.
But some programs or projects are managed in a way that they use very customer
oriented approach. It means that there is
a need to accept whatever client wants and
accept all their change requests to keep
them satisfied. On the other hand, there are
some projects in which it is difficult to add
a new request or make any change during
project lifecycle.
Both above approaches are not correct
and should not be chosen based on program
director or senior manager’s decision. ITIL
will help PRINCE2 to keep the constant balance between quality versus cost. It helps
project managers and project CAB6 board to
categorize, prioritize and manage all change
requests (purchase new tools, add new
functionality, add new resources) based on
Service Strategy defined in project initiation
phase. If service strategy was used as one
of the main references for making decisions
in CAB board then project team could only
focus on the most important change requests.

and customer satisfaction. They are constraints that ITIL brings in PRINCE2 to cover gaps
of some specific IT projects. For instance, if
you are managing T&T Service Desk project
and you are ready to launch a new Service
Desk which has clear scope, budget and timelines but at the same time you need an
additional constraint to cover. Did you think
about current Service Desk that you are going to shut down? If not, then your current
client service quality is impacted.
To counter measure this risk you need an
additional project cost to define transition
phase. Based on ITIL you should guarantee
that this transition phase will make sure all
necessary knowledge, experience and lesson
learned in previous service desk are transferred to new service desk. This customer
focus gap can be covered by ITIL and your
project can be named as a successful case
study.

C) Conclusion

IV. Covering concept of Managing Successful
Programs

To sum up, PRINCE2 is a methodology and
ITIL is a framework but both are IT management best practices. Everyone can admit that
using both practices at a same time has lots
of advantages but at same time it brings some
additional bureaucracy and businesses should
decide how to balance it. Especially in big organizations. Although, the biggest surprise is
that we do not see lots of ITIL and PRINCE2
projects using them altogether.

In old and traditional way of managing a project triple measurements (time, cost, quality)
are controlled and managed properly, then
you have a successful project. But in modern
and end to end approach these measurements are with more indexes. Like risk, scope

1. Transform and Transition
2. Plan-Do-Check-Act
3. Information Technology Infrastructure Library
4. Project Manager
5. Configuration Item
6. Change Advisory Board

Haźir
Karbassi
Hajir is ITIL Expert v3, Service Manager V2,
PRINCE2, ISO 20000 consultant certified
who is working as a Project Manager in Atos
Poland Global Delivery Center in Bydgoszcz.
With 11 years knowledge & experience in
ITIL v2, ITIL v3 & Project Management best
practices in enterprise companies. He finished his master degree in Management
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Figure 1: Service V-Model
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Przygoda z Godzillą

Narzędzia

– jak JIRA usprawni Twoją pracę
Ewa Serwa
Godzilla to król potworów, gigantyczny fikcyjny twór, który podbił serca światowej kinematografii. Czy Jira (z jap. Gojira – Godzilla)
będzie światowym bestsellerem w zakresie
oprogramowania do zarządzania projektami?
Już dziś z powodzeniem użytkowana jest w co
najmniej 123 krajach.

Nie taki potwór straszny
Na myśl o Godzilli pojawić się może dreszczyk emocji i przerażenia. Jednak wraz
z upływem czasu użytkowania pozostają
już tylko pozytywne wrażenia. Co w sobie
ma JIRA i dlaczego podbija serca większości użytkowników? O popularności zwinnego podejścia do zarządzania projektami nie
trzeba nikogo przekonywać, dlatego narzędzie dedykowane właśnie takiej filozofii musi
wywołać furorę.

The #1 software development tool
used by agile teams
Tym flagowym hasłem określono JIRASoftware, najchętniej wybierane narzędzie do
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zwinnego zarządzania projektami, wyprodukowane przez australijską firmę Atlassian, od
2002 roku specjalizującą się w narzędziach
typu project & issue tracker. Pomimo tego,
że mamy dostęp do wielu innych narzędzi
wspierających zarządzanie projektami, JIRA
i jej funkcjonalności zasługują na szczególne
uwzględnienie.

Scrum i spółka
Pracujemy w Scrumie? Świetnie! Przygodę z JIRA zaczniemy od utworzenia projektu. Automatycznie utworzy nam się Scrum
Board, która zwizualizuje nasze historyjki
wprowadzone w ramach projektu. Dlatego
w kolejnym kroku niezbędne jest wypełnienie
Backloga. Z pomocą przyjdą user stories, tasks
oraz bugs issues. Zanim jednak zaczniemy
swój pierwszy sprint z JIRA nie możemy zapomnieć o estymacji. Dopiero wycenione historyjki będą mogły być wzięte przy kreacji
Sprintu. Istotne przecież zarówno z punktu
widzenia Scruma jak i kosztów prac jest określenie zakresu i złożoności zadań realizowanych w trakcie iteracji. Przynajmniej w teorii
mamy gotowy sprint backlog.
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Planowanie sprintu ma na celu określenie
zadań, które będą realizowane w iteracji.
Backlog w JIRA może stanowić centrum estymacji, określenia prędkości (velocity) czy
określania priorytetów. Dedykowane narzędzia pomogą w sprawnym planowaniu i rozpoczęciu prac:
Pokazanie wersji – wszelkie zmiany
w zakresie opisanych historyjek będą widoczne w historii zmian, rodzajów i typów wybranych zadań, czy wreszcie określenia progresu.
Drag and drop – ustalanie priorytetów nie
było nigdy tak proste. Wystarczy przeciągnąć
i upuścić wybrany element, aby ustalić jasno
ważność realizowanych zadań. Z pomocą
przychodzą również filtry, które pomogą wyciągnąć zadania według określonych warunków, np. priorytetów, ważności, czasu trwania czy osoby, która je realizuje.
Estymacje – JIRA oferuje miejsce na estymacje poprzez określenie wskazanych przez
zespół story pointów, realnego czasu wykonania czy innej wybranej jednostki niezbędnej
do estymacji prac.

Śledzenie sprintu
Sprint permissions – JIRA oferuje definiowanie osób, które mają dostęp do określonych
funkcjonalności. Można określić grupy i role
odpowiedzialne za poszczególne możliwości.
O ile zespół z natury powinien mieć możli-

wyrażający optymalną ilość story pointów
jaką zespół jest w stanie realizować w trakcie sprintu.

Źródło: www.atlassian.com

Kanban – wizualizuj, ograniczaj
i zarządzaj przepływem

bez wpisania JQL pozwala na wybranie
z dostępnych opcji pól, które mają służyć
do filtrowania lub w przypadku potrzeby
wpisania zapytania za pomocą kodu. Ułatwieniem będzie fakt, że przy generowaniu
indywidualnych zapytań wyświetlane są
podpowiedzi.
Dashboard – skastomizowany system zarządzania i doboru narzędzi w celu określenia
statusów projektów czy dobrania features
niezbędnych do zarządzania projektem.
Scrum reports – JIRA oferuje cały zestaw
raportów dedykowanych dla Scruma, tj. burndown chart, velocity chart, epic report, epic
burndown, version report, release burndown,
control chart czy sprint report. Poniżej opisałam przykładowe dwa.
Burndown chart - wykres spalania, czyli
graficzne przedstawienie pozostałych do wykonania prac w projekcie oraz osiągania założonych w sprincie celów.
Velocity chart – wykres szybkości/prędkości
Źródło: www.atlassian.com

wość edycji i zapisu zmian, o tyle każdorazowo można dookreślić osoby mające uprawnienia wyłącznie do podglądu, bądź takie,
które wglądu w prace mieć nie powinny.
Custom issue types – określenie swoich
wymagań to funkcja, która pozwala określić
działania realizowane przez zespoły. Możemy
wyodrębnić klasycznie epiki, historyjki, zadania, podzadania, kawę oraz wszystko to czego
potrzebujemy, aby sprawnie funkcjonować.
Workflows – kolejna ciekawa funkcja
umożliwiająca dostosowanie przepływu pracy do faktycznych potrzeb. Dostosowanie
będzie miało odzwierciedlenie na tablicy,
uwzględniając jednocześnie ścieżki postępowania i podpowiedź. Dodatkowym atutem
jest stworzenie kryteriów, które muszą być
spełnione, aby być zgodne z workflow.
JQL and Filters – JIRA posiada swój własny system odpytań JIRA Query Language
ułatwiający tworzenie filtrów w sposób
prosty i zaawansowany. Zakładanie filtrów

Te trzy filary systemu Kanban możesz znaleźć
i zastosować w JIRA. Klasyczne tablice korkowe czy whiteboardy oraz sterty kolorowych
karteczek samoprzylepnych to kluczowa domena Kanban i naczelnej zasady wizualizacji
oraz grzejnika informacyjnego. Czy w takim
razie Kanban Board dostępny w JIRA dorówna klasyce?
JIRA zapewnia pełną przejrzystość zadań,
osób, rodzajów, miejsca realizacji, zespołów
czy wreszcie statusu zadania. Wirtualna tablica pozwala na pełną wizualizację przepływu i szczegółów dotyczących poszczególnych zadań. I choć założeniem Kanban jest
pełna widoczność dla zespołu w rozumieniu
dosłownym, o tyle najwyższym wymiarem
wirtualnej tablicy jest jej dostępność wszędzie, gdziekolwiek mamy ze sobą komputer
czy smartfon. Wykorzystanie poszczególnych
opcji umożliwia dostosowanie zarówno tablicy, jak i poszczególnych kart do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Story cards – JIRA umożliwia dostosowanie kart do własnych potrzeb. Możemy na
nich zamieścić wybrane informacje dla historyjek, zadań, błędów czy innych zdarzeń.
Dodatkowym ułatwieniem są etykiety, które
umożliwiają dodanie własnych notatek. Nie
bez znaczenia pozostają kolory, które możemy dopasować indywidualnie do użytkowników bądź rodzajów zadań. Karty można również pojedynczo drukować, jeśli istnieje taka
potrzeba.
WIP limit configuration – określenie limitów Work in progress jest możliwe dla każdego typu zadania w każdej kolumnie z wybranym statusem. Z punktu widzenia zasad
Kanban ma to kluczowe znaczenie.
Flexible workflows – definiowanie i konfiguracja przepływu pracy może być dostosowywana dowolnie dla różnych zespołów
i różnych typów zadań. Może być również
doprecyzowana wraz z rozwojem zespołów
projektowych oraz potrzeb projektowych.

JIRACore – core dla biznesu
Zarządzanie projektami i zadaniami dedykowane dla poszczególnych zespołów i branż
to istotne udogodnienie dla osób nie zajmu-
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jących się wytwarzaniem oprogramowania.
Takie rozwiązania daje JIRACore dedykowana
dla zespołów HR, marketingu, finansów, business operation czy działów prawnych. Niezależnie od tego, jak skomplikowany jest biznes, workflow można dostosować i to główna
zaleta produktów JIRA. Zadania w JIRA mogą
reprezentować wszystkie rodzaje czynności
do wykonania, problemy, projekty, dokumenty, a nawet pracowników. Słowem wszystko,
co dotyczy pracy czy projektu. Całość może
być dostosowana do potrzeb biznesowych
i procesów zapewniając przejrzystość działań i transparentność. Dodatkowo oferowany system dodatków, wtyczek czy kodów
przemawia bardzo za kompleksowością rozwiązań. Co więcej, każdy może spróbować
wszystkiego zupełnie za darmo, w wersji testowej!
Przejrzystość i funkcjonalność dodaje jej
klasy. Intuicyjność działania ogranicza czas
niezbędny do nauki. Przyjazny interfejs również przemawia na korzyść. Należy także
dodać, że światowi giganci tacy jak Spotify,
Lufthansa System, NASA czy Twitter wybrali
JIRA jako system wspierający zarządzanie.
Podsumowując funkcjonalności JIRA należy wspomnieć, że wymieniłam tylko ich
część. Nie wszystkich możliwości użyłam
i nie wszystkie poznałam. Opisałam z mojego
punktu widzenia istotne w Scrum i Kanban
oraz w organizacji pracy zespołów projektowych.
Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że
w mojej opinii, jeśli JIRA miałaby się sprawdzić
to pod warunkiem kompleksowego wdrożenia
w całej organizacji. Jak wszystko ma to swoje
plusy i minusy. Minusem na pewno jest wysoki koszt wdrożenia, licencji oraz dodatkowych
wtyczek.

Źródło: www.atlassian.com

Ewa
Serwa

26

STREFA PMI, NR 17, CZERWIEC 2017, WWW.STREFAPMI.PL

Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i w sytuacjach.
Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka.
Zawodowo kierownik projektu. Dyrektor
projektów w PMI PC Oddział Wrocław. Z pasją i zaangażowaniem łączy interdyscyplinarne doświadczenie ze zdobywaną wiedzą.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój osobisty, wolontariat podobnie jak zarządzanie projektami, wpisały się na stałe
w jej życie. A gdy już znajdzie wolny czas,
szuka wyzwań i nie zamierza przestać.
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STREFA PRAKTYKI

Project Managera skrzynka
z narzędziami, cz. II
Ada Grzenkowicz
Komunikacja dla kierownika projektu to
podstawa. Najlepszym sposobem są spotkania i rozmowy „twarzą w twarz”, ale coraz
częściej się to nie udaje. Nasze firmy mają
więcej niż jedną lokalizację, prowadzimy
projekty z zewnętrznymi klientami lub dostawcami, nasi współpracownicy korzystają
z opcji „praca z domu”, a komunikować się
trzeba. I nie zawsze udaje nam się zebrać
wszystkich w jednym miejscu. Kierownik
Projektu odpowiada za to by właściwe komunikaty docierały do odpowiednich osób
we właściwym momencie. Często zwyczajnie zaczyna brakować czasu na indywidualne
czy zespołowe rozmowy i zamiast tego szybciej i łatwiej komunikujemy się z wykorzystaniem różnych aplikacji. Tych na rynku nie brakuje, wachlarz dostępnych komunikatorów
jest ogromny. I o tym piszę w kolejnej części
naszego nowego cyklu o narzędziach wykorzystywanych w pracy Project Managera.
Opisane przeze mnie aplikacje, które mają
służyć poprawie współpracy zespołu, a tym
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samym ułatwienie komunikacji pomiędzy
naszymi współpracownikami, to mój subiektywny wybór. Czerpię z własnych doświadczeń i tego czego sama na co dzień używam
albo miałam okazję testować. Artykuł ma
być jedynie bodźcem dla Was, drodzy Czytelnicy, by sprawdzić, czy może czegoś takiego Wam nie brakuje, może wymaga zmiany,
a może macie własne, inne rozwiązania i one
spełniają Wasze oczekiwania.

HIPCHAT

Produkt oferowany przez Atlassian. Stworzony jako komunikator, zakupiony przez Atlas-
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sian w 2015 r. i oferowany jako dodatek do
JIRA – narzędzia do zarządzania projektami.
Hipchat w podstawowej wersji jest bezpłatny i wcale nie musimy używać w swojej
organizacji JIRA, by móc z niego korzystać.
Daje nam możliwość prostego i szybkiego
rozmawiania za pomocą czatu z całym zespołem lub z każdym z osobna. Od niedawna
połączony jest także z Trello, co jest efektem
zakupienia tej aplikacji przez Atlassian. Aplikacja dostępna albo przez przeglądarkę internetową albo mobilnie. Wykupując tak zwany
pakiet „full wypas” mamy jeszcze możliwość
prowadzenia spotkań z opcją udostępniania
ekranu. A w wersji bezpłatnej korzystać możemy bez ograniczeń co do ilości użytkowników z czatów oraz przesyłania plików.
Kilka miesięcy temu jeden z moich zespołów
projektowych sam zainicjował przejście na
Hipchat i już po pierwszym naszym sprincie podczas retrospektywy padły pozytywne
komentarze na temat tego narzędzia. Wcześniej mieliśmy komunikator, jednak na tyle
nielubiany, że rzadko kiedy z niego korzystaliśmy. Z pomocą Hipchata, a zwłaszcza opcją
grupowej rozmowy, dużo lepiej się wszystkim pracuje, nawet o stand-upach przypominają sobie za pomocą dostępnych emotikon.
Ja osobiście się początkowo obawiałam, że
dokładamy sobie narzędzie, jednak sama po

większość, ułatwia nam to znacząco współpracę, pozwala prowadzić telekonferencje
bez względu na to, kto gdzie jest. Jedyny
minus to ograniczenie ilości uczestników
podczas jednej video lub telekonferencji,
które wynosi 15 osób. Zaletą tego narzędzia jest to, że spełnia ono swoje zadanie
w 100%, nie jest przekombinowane i ułatwia
komunikację.

BENCH

kilku dniach zrozumiałam, że jest to dla nas
rozwiązanie idealne.

HANGOUTS

Każdy użytkownik Gmaila powinien wiedzieć,
czym jest Hangouts. Narzędzie do komunikacji, które ma każdy korzystający z poczty
oferowanej przez Google. Jest „spięte” z naszą pocztą i daje nam możliwość rozmawiania z osobami, które mamy na swojej liście

kontaktów. Łatwe w obsłudze, i jeśli chodzi
o chat to niemalże bezawaryjne. Wykorzystuje podstawowe opcje komunikacji, łatwo
można tworzyć czaty grupowe, prowadzić
rozmowy indywidualne, dzwonić do innych
lub łączyć się z wykorzystaniem kamery. Narzędzie jest całkowicie bezpłatne, a jedynym
warunkiem niezbędnym by z niego korzystać
jest posiadanie konta w Google Apps.
Dużym plusem jest to, że możemy z niej
korzystać w powiązaniu z naszą pocztą i kalendarzem google’owym. Pozwala na udostępnianie ekranu i prowadzenie prezentacji,
możemy z niego korzystać w przeglądarce,
ściągnąć aplikację na komputer lub telefon.
Nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, jeśli
podzielę się z Wami informacją że już od 2 lat
wolontariusze PMI w całej Polsce aktywnie
korzystają z tego rozwiązania. Nasze PMI-owe maile przeniesione zostały do Google
i cała organizacja na tym zyskała. Mamy jedną aplikację, z której korzysta zdecydowana

Nie byłabym sobą gdybym na potrzeby tego
artykułu nie przejrzała innych, nieznanych mi
do tej pory aplikacji i ich nie przetestowała.
Jedną z kilku na które się natknęłam, a których nie miałam okazji wcześniej używać jest
produkt o nazwie Bench. Bench z angielskiego oznacza ławkę i cała idea tej aplikacji kręci
się właśnie wokół tej nazwy. Nie ma tu pokoi,
ale są ławki. Niestety w wersji bezpłatnej
możemy założyć tylko dwie i współdzielić
każdą z nich tylko z 1 osobą. Chcąc wykorzystać ją dla nawet najmniejszego zespołu
musimy wykupić do niej dostęp. I chociaż nie
należy do najtańszych na rynku zdecydowałam się o niej napisać, bo poza tym, że daje
takie możliwości jak wszystkie inne opisywane komunikatory to pozwala też na wspólne
tworzenie rysunków, diagramów. Ma tzw.
whiteboard, który możemy wykorzystywać
podczas szkoleń lub prezentacji w trakcie
telekonferencji.
Tablica, na której możemy na żywo, w trackie
spotkania czy warsztatu rysować jest prosta i pozwala nam na to, że możemy zaangażować aktywnie w spotkanie cały zespół.
A każdy nowy rysunek możemy od razu zapisać, ściągnąć w formacie .jpg i udostępnić innym. To co również zachwyca to udostępniony notatnik, dzięki niemu możemy w trakcie
rozmowy telefonicznej robić notatki w jednym oknie, po czym szybko zapisać i już są
one widoczne dla wszystkich. Nie tracimy
czasu na wysyłanie mailem, a cała historia
może być w jednym miejscu. Aby uniknąć
bałaganu możemy zapisywać stworzone notatki, rysunki czy przesłane pliki w osobnych
folderach – to kolejna dodatkowa funkcja
odróżniająca tą aplikację od pozostałych.
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Aplikacja jest dostępna online na stronie:
www.usebench.com.

SLACK

A na koniec zdecydowanie najmodniejsza
ostatnimi czasy aplikacja, czyli Slack. Ponad
5 milionów pobrań dla telefonów komórkowych, aż 1 milion aktywnych użytkowników
korzystających codziennie z tego rozwiązania. Dostępna online przez stronę slack.com,
mobilnie dla systemów iOS, Android i Windows. Co ciekawe osoby korzystające z Apple
Watch mogą również korzystać ze Slacka na
swoich urządzeniach w ograniczonym zakresie. Na rynku pojawiła się w 2013 roku
i niemal od razu stała się hitem. Jest jedną

z najczęściej polecanych darmowych aplikacji do komunikacji zespołu. Daje nam oczywiście możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów z członkami naszego zespołu.
Pozwala na tworzenie czatów grupowych,
zamkniętych i otwartych grup. Umożliwia
przesyłanie plików, łatwe wyszukiwanie
w historii rozmów. Jest niemalże bezpłatny,
limit użytkowników dla pojedynczej grupy to
obecnie 8462 osoby – całkiem sporo, a jeśli
pracujemy w większej organizacji możemy
wykupić pakiet i korzystać z niej do woli bez
jakichkolwiek ograniczeń.
Prosty i bardzo intuicyjny interfejs zdecydowanie zachęca do regularnego używania.
Pozwala także na połączenie z wieloma innymi zewnętrznymi aplikacjami, na przykład
z dyskiem Google, co ułatwia nam przesyłanie i przechowywanie plików i dokumentów.
Slack umożliwia nam korzystanie z niego
w obrębie różnych grup, jedyne co musimy
zrobić to stworzyć nazwę dla swojego zespołu i zaprosić do korzystania podając ma-

ile użytkowników. W wersji bezpłatnej są
jeszcze pewne ograniczenia, jednak limity
są na tyle duże, że spokojnie możemy z niej
korzystać prowadząc swoje projekty. Warto dbać o rozmiar plików i ich archiwizację,
ponieważ przekraczając 5 GB napotkamy
problemy z dalszym udostępnianiem. W tej
aplikacji chodzi przede wszystkim o szybką
i sprawną komunikację a nie o ekstra miejsce do przechowywania. W bezpłatnej opcji
możemy też odbywać rozmowy video lub
telefoniczne, jednak tylko pomiędzy dwoma
użytkownikami, jeśli potrzebujemy miejsca
na telekonferencje całego zespołu musimy
znaleźć budżet na to by w pełni korzystać ze
slackowych możliwości.

Dwa zdania podsumowania
Aplikacje to tylko i aż narzędzia. Warto je
mieć, nie wszystkie na raz, ale jakieś na
pewno. Może warto usiąść z zespołem i porozmawiać, czy to co mamy jest wystarczające, a może jednak czegoś nam brakuje.
Pamiętajmy, że narzędzia wykorzystywane
w naszej codziennej pracy mają nas wspomagać, ale stosowanie ich w nadmiarze też
może wpływać negatywnie. Dbajmy o to by
na początku każdego projektu pojawił się
plan komunikacji. Koniecznie przegadajmy
go z zespołem i wspólnie zdecydujmy, w jaki
sposób chcemy być informowani i jak często. Najpierw rozmawiajmy, a potem wykorzystujmy do pomocy aplikacje. A może
rozpoczynając kolejny projekt wykorzystacie jedno z powyższych narzędzi? Pamiętajcie, że czekam na Wasze maile z własnymi refleksjami, propozycje tematów do
naszej narzędziowej skrzynki. Piszcie:
ada.grzenkowicz@pmi.org.pl.

Ada
Grzenkowicz
Dyrektor ds. Edukacji i Rozwoju w PMI PC
Gdańsk Branch, Program Manager English
Camp. Zawodowo Project Manager w Alior
Bank, rozwijająca swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami oraz kontaktów z klientami. Certyfikowany Scrum Master, trener, mentor w zakresie zarządzania
projektami oraz komunikacji. Z wykształcenia filolog rosyjski i fotograf. W wolnym
czasie uwielbia gotować, grać w squasha
i czytać książki.
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Re.vers.ify Organizations with Scrum
An interview with Gunther Verheyen by Paulina Szczepaniak
You are a renowned international agile
expert, with particular expertise in Scrum.
Why do you think this framework became
so popular?
Probably because of the growing need of
what I like to call “agility”, meaning flexibility, responsiveness, and not just from an IT
perspective. IT is where agile sort of emerged
from, but companies have to survive and
thrive in very turbulent markets, a lot of
business changes, market competition, but
also internal changes, stakeholders and so
on. And the way that organizations are structured and therefore how they organize their
IT work and their software development,
because that follows from the way they are
structured, is just not fit for the agility required today to thrive and prosper. Structures
are very rigid, very fixed, and need to become
more dynamic. Adopting Scrum can deliver
that level of dynamism. That however is a
huge challenge. A lot of companies that start
adopting Scrum, and that’s maybe a bit odd
for the PMI, regain a focus on their products,
the services they deliver to their customers,
the products that they build, create, evolve.
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So there has been a movement from projects
actually to products. Maybe you should rename the PMI to the “Product Management
Institute” [smile]. But it is an important
evolution. Agile and Scrum were too much
IT-driven for a long time. And agility doesn’t
increase by delivering faster from IT to business, within an organization. An organization
should be creating an impact on their market.
And that’s where the real changes are. And
that is why companies start with Scrum.
I recently wrote about my observations on
the global adoption of Scrum1. Looking back
at history, Scrum was created in the early
90’s and for the first time officially presented in 1995, imagine – 22 years ago. Then, in
2O01, Scrum received a boost, with the creation of the Agile Manifesto2. But it was only
around 2005-2006 that we saw Agile, and
Scrum as the most adapted Agile method,
“crossing the chasm”, becoming an accepted
way of working. That surely was an indication of that growing need for agility. And
then for the next 5-6 years, what I call the
first Scrum wave, people were just getting to
know Scrum, often from an IT perspective.
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And it wasn’t until about 2010-2011, the
start of what I call the second Scrum wave,
that huge organizations discovered Scrum.
They actually discovered the need for agility, and they felt like “Oh here is this magical
solution called Scrum”. So “scale” became an
important theme of this second Scrum wave.
And another characteristic of what I call the
second Scrum wave is a bit fascinating, because that characteristic meant that people
didn’t want to call Scrum, Scrum anymore.
There were movements like Continuous
Delivery, DevOps, Continuous Deployment,
there was SAFe and Spotify types of models.
All of them are big frameworks, and some of
them are rather complex, but underneath it
was still Scrum. Just nobody wanted to call
it “Scrum” anymore. “Divergence” is the second characteristic of the second Scrum wave.
And again, that second Scrum wave took 5-6
years.
And what’s happening now? Do you see
any further changes?
What I observe happening in Europe and
around the world from 2016-2017, so another 5-6 years have gone by, is that people are
grasping for simplicity. And not just simplicity of their IT processes. Simplicity because
that divergence of that second Scrum wave
took organizations and teams in all direc-

Fot. Anna Kopeć

How should we understand it and what
levels of organization will this touch the
most?
One of the core problems of the organizations adopting Scrum is that over time, and
it seems that it has been a historical way
of growing our companies, we have created structures that are very silo-oriented, in
terms of functional departments, groupings
of the same functions in separate departments. Like we have created silo’s in IT, we
have similarly established a silo-way of organizing business stuff – we have sales, legal,
finance, marketing, all isolated from each
other. But the worst separation is the IT side
of the organization and the business side of
the organization. That’s the biggest problem.
The fact that it still exists means that peoFot. Anna Kopeć

tions and people are discovering that it’s
not really helping. The world becomes more
and more complex and you can’t fight complexity with complexity. So people are discovering that those huge frameworks in the
end are not really increasing their business
or enterprise agility. So I see not a new, but
a renewed interest in Scrum, because people
are discovering that the simplicity of Scrum
is really helpful and valuable.
And that’s what I will be talking about tomorrow, on the subject of “re.vers.ify” [editor’s note: at the 4th Project Management
Conference by PMI PC Wroclaw Branch]. I will
introduce how to move from using Scrum
for the product development of an organization to reinvent or redesign the organization
around Scrum. Because that second aspect
is much overlooked. To put it in a negative
way – you can’t do Scrum properly without
reorganizing or without revisiting and redesigning the organization. Scrum reveals many
opportunities to improve our organizational
structures but it seems we are very good at
hiding ourselves from that and ignoring that
aspect. So you’ve got the high complexity,
its highly complex internal structures of an
existing organization. It’s not really a great
fit for Scrum, so we try to impose Scrum on
it, bend Scrum, break it a little bit so that
Scrum fits the existing structures. And that
upfront limits what an organization will get
out of Scrum. And that is where I try to help
people with re.vers.ify.

ple have not really used Scrum to redesign
that, to transcend that counterproductive
separation. Imagine that the Agile Manifesto
already stated that developers and business
people should work together on a daily basis
throughout the project, throughout all the
work. The difficulty is probably that, in a way,
Agile and Scrum are agnostic about the way
that enterprises organize themselves. That
means that Scrum has no rules for organizational structures. Scrum introduces clear
accountabilities to be fulfilled. And we were
always hoping that once you start adopting
Scrum, with the Product Owner and Development Team role clearly described, that
people and organizations would bring those
people and their skills together in Scrum
teams. And that’s not generally happening.
Organisations do Scrum within the silos,
within a department often. Scrum however was almost designed to help people
transcend those silos and, in the end, even
make those departments obsolete. Again,
that’s not really happening. And that’s where
I want to help people, to push people and organisations a little bit, and shape the third
Scrum wave.
In 2013 I wrote a book called Scrum
– A Pocket Guide. And I ended my book with
expressing my honest hope and belief that
some day Scrum will be the normal way
of working. Everybody will just do Scrum
and maybe not even call it Scrum anymore,
working in Sprints, with all people collaborating on solving complex problems in an iterative-incremental way, together. And that
in the future organizations will have re.invented themselves around Scrum. I think we
can promote that a little bit stronger. Not

Let’s focus a bit longer on re.vers.ify and
re.imagining Scrum and the organization.
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just use Scrum for product delivery, but also
for re-emerging organizational structures.
And that is what re.vers.ify is about. “Reversify” is an old English word, and its pure
linguistic meaning is restoring the rhythm
of an existing text, converting an existing
text into a rhythmic, poetic format, bringing
poetry back to an existing text. That is the
metaphor for re.vers.ify, restoring, bringing
back rhythm, cadence, a spirit of poetry into
organizations, humanizing the workplace.
You mentioned your book Scrum – A Pocket
Guide (A Smart Travel Companion). It focuses on the purpose of the Scrum framework.
What purpose did you have in mind while
writing it and do you think, over time, that
purpose has been fulfilled?
Strange things happened. I wrote my book
four years ago as I was contacted by an IT
publisher who wanted a book on Scrum.
I was doubting whether I could do it, and
whether it had value. There is already so
much literature on Scrum. What I felt was
potentially valuable was a book ‘just’ about
Scrum, not about me as an author, my experience, my war stories. Just a book to explain the why of Scrum and its core rules. Because a lot of books, which I dislike a bit, are
just vehicles for authors to show off – “See
what I’ve done and how complicated it was”.
I wanted to go back to the simplicity of the
Scrum, and demonstrate this simplicity. And
in that sense, I tried to focus on the purpose
and the rules of Scrum, as an elaboration of
the Scrum Guide3.
Because we have The Scrum Guide, those
16 pages, explaining the core rules of Scrum
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and I wanted to build on top of that, sort of
add a layer to that, not just repeat the rules.
To really go into the WHY of those rules, so
that people understand that it’s a lightweight framework, meaning it doesn’t have
that many mandatory rules, but showing
that those rules are there for a PURPOSE,
for a reason. And I wanted to explain that
reason.
I also wanted to show the difference between the core rules of Scrum, the mandatory rules of Scrum, versus good, but situational, ways to play the Scrum, optional
tactics or practices. Because over time, as
Scrum became the most adapted method for
agile product development, those things got
mixed up a little bit. And it limits people, it
blocks people in what they can achieve with
Scrum. I wanted to liberate people from that
limitation, arising from that misconception,
core rules versus situational practices.
Coming back to your question, I have asked
my readers why they bought it, what do they
get out of it. Often people say that they have
learned that Scrum is not just a process, not
just a collection of rules, but a different way
of working, a way of living, doing things. I am
not saying that I wrote the book with that
intention but I’ve been employing Scrum
since 2003, so when I wrote my book I’ve
been doing Scrum for 10 years, so that probably did sneak in, in the book – my profound
belief that Scrum is an amazing tool to use,
if used against the Agile mindset. But it still
is a tool, it’s not about the tool, it’s all about
HOW you use it, WHAT you do with it. And
if people see that there’s a mindset behind it,
that’s something I like.
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So in that sense, I didn’t have any goals to
reach with my book, but I achieved them
anyhow [smile].
Is there a particular phase or moment in
the organizations’ lifecycle when re.vers.
ify and re.imagining Scrum are most needed or effective?
No. The expression I use is “re.imagine
Scrum to re.vers.ify the organization”. And
why I say that people should reimagine
Scrum? Because I work with organizations
that want to start with Scrum, or that have
been doing Scrum for several years. And
there is not really much difference. I often
go in talking to executive teams or management teams because I want them to be involved. I am fascinated about the fact that
when I do workshops and explain the core
basics of Scrum, even when they’ve been doing Scrum for several years, it seems to be
highly innovative and novel what I introduce.
Although it is the way that Scrum always
been designed. People do strange things
with Scrum. I go in and explain Scrum as it
is, as it’s designed to be, and everybody sees
the value in the ideas. But at the same time,
it seems it requires a lot of imagination to
picture how it might work in their specific
organization, e.g. “Wow, one Product Owner,
from the business. Oh, an actual ‘Owner’ of
the product, from what is said to be the business side of the organization, with a mandate”. So whether they already do Scrum or
not, they have to reimagine their Scrum, go
back to the core ideas and principles. And
then the goal of adopting, expanding Scrum,
in an iterative-incremental way requires
quite some imagination. Starting small and
growing it. That is reimagining Scrum. And
this is one of the aspects that companies
forget during their agile transformations,
that it actually requires imagination. It’s
not just the process, it’s not just the technicalities. It’s using imagination and then be
driven by imagining what Scrum can do to
really go there, or at least move towards it.
The people and the organizations that don’t
have that way of imagining Scrum are going
to have a very difficult time. Imagination
is so much overlooked. That’s why I call it
re.imagining Scrum.
So, re-assess what you are doing with
Scrum, go to those core rules of Scrum, the
basics of Scrum, see the value in the ideas.
In order to limit your risk or limit your effort,
start small, do it on one product, one service,
one system, one application, but do it with
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sophistication. And then grow again. And go
through the adoption again. This time for real
[smile]. But it depends on how people, managers, executives, teams, can imagine Scrum
to work within the organization. Because if
they can’t, it’s going to be really difficult.
When you think of the organizations that
you have visited and helped, can you give
us an example of what was actually happening within the organization before you
came in and what happened after? Whether some metrics improved, management
or teams were more satisfied? What happened after the transformation?
With re.vers.ify, although it’s against my
principles, I try to look into the future a bit
and look at the emergence of new structures.
However, the core purpose of re.vers.ify is
not to predict or prescribe how an organization should look like at some point in time.
That happens enough already. I don’t claim
to be able to give an end result of what is
happening or what might happen. I show
people a road, a path forward. And what
I would hope we end up is building sort of an
ecosystem around products, around services,
and that this ecosystem would not just be
IT and development but include traditional
product management work, sales, marketing.
But… all focused on the product. Along that
path organizations grow internally flexible
structures. Such product ecosystems might
expand, shrink again, be replaced and so
on, without those rigid silos hindering such
adaptations. That is what drives me in helping people during that third Scrum wave, of
which we are at the beginning. I help companies to stay away from overly complicated
solutions and frameworks, falsely predicting
an end result and not a path. I help compa-

nies focus on a road forwards, not the belief
that they can know what their organization
will look like at some point in the future.
I help companies start small. I advise them
to go for one project, one service, one product, do Scrum and learn, expand, grow. And
that’s the most difficult step for most of the
organizations.
In the end, companies adopt Scrum because they want to increase their agility. In order to know that agility is actually
increasing, it needs to be measured. As for
measuring progress, I have co-created ideas
like Agility Path and Evidence Based Management in the past. I promote those ideas
as Empirical Management, or Exploratory
Management today. I bring in ideas on what
good metrics might be and what areas of
agility might be so that organizations can
actually measure them. And that connects
to the idea of empiricism again. Measure
those metrics as a way to inspect and then
facilitate, support the change, the adoption
of Scrum and all that it implies, support the
transformation as the way to adapt, instead
of trying to pressure people top-down.
What would you say is the most critical element of such successful process? Would
it be a sponsor, company’s culture?
Let me explain it as follows. I only work
with organizations on the basis of three conditions that need to be fulfilled. The first thing,
it has to be some sort of personal thing, the
ability to work with people that know, have
heard about me, that I’ve met, not to make
it about distant hiring processes, etc. Next
thing, it has to be about Scrum. Because
I come in to explain Scrum and help people,
teams and organizations get the most out
of employing Scrum, with the most sophis-

tication possible. And the third thing, and
hopefully that answers your question, I have
to feel they are serious about it. There has
to be some sort of seriousness. That is often
reflected in the need or urgency expressed.
Can the people that want to work with me
express why they want to do Scrum. What’s
the organization’s need, what’s the market’s
need? Whether it is to get more control,
more transparency, reconnecting with the
users, with their own workforce – there has
to be some sort of urgency. And that urgency for me is partly reflected in management
buy-in. In a very traditional way we used to
say that Scrum often starts in a bottom-up
way, with a lot of excitement from the
teams, and then you need to have the topdown movement connected to that. I try
to stay away from that language, because
a serious adoption of Scrum really happens
in all directions, top-down, bottom-up, leftright, inside-out, outside-in. And that’s also
the idea of re.vers.ify. But it’s never going to
happen if there’s no leadership/management
buy-in, feeling the urgency. And that’s what
I call – they have to be serious. They have
to feel the need. Otherwise it’s probably not
going to last.
I agree, the engagement and understanding the WHY are crucial. Thank you for the
talk Gunther!
1. https://guntherverheyen.com/2017/01/12/
scrum-a-forward-looking-observation-2017/
2. http://agilemanifesto.org
3. http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html

Gunther
Verheyen
Gunther Verheyen is a longtime Scrum
practitioner (2003). In 2013 he partnered
with Ken Schwaber, co-creator of Scrum,
at Scrum.org. He managed the Professional Scrum product series, and co-created
Agility Path, Evidence-Based Management
for software organizations and the Nexus
framework for Scaled Professional Scrum.
As from 2016 Gunther is furthering his path
as an independent Scrum Caretaker; a connector, writer, speaker, humaniser. In 2013
Gunther published his much-praised book
“Scrum – A Pocket Guide (a smart travel
companion)”.
More at https://guntherverheyen.com/about
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Z dr Wojciechem Joskiem, pasjonatem mądrego zarządzania, lean coachem, kierownikiem
projektu i trenerem z wieloletnim doświadczeniem, rozmawia Edyta Samborska

Obecnie pracujesz jako Quality, Security
& Risk Manager. Jakie projekty realizujesz na
co dzień? Jak wygląda Twój dzień pracy?
Moja praca polega na zapewnieniu jakości
produktów, które razem z zespołem dostarczamy klientowi. Osiąganie wysokiej jakości
wymaga ode mnie skutecznego rozwiązywania
wielu złożonych problemów takich, jak ograniczanie marnotrawstwa czy ograniczanie zmienności procesów. Jako Kierownik Jakości jestem
odpowiedzialny za egzekwowanie tego standardu na arenie globalnej, oraz zapewnienie,
aby wszyscy zgodnie z nim pracowali. Ponadto
moim zadaniem jest szerzenie wiedzy na temat
dobrych praktyk, pełnienie roli ambasadora
programów oraz przeprowadzanie audytów
w projektach i jednostkach zewnętrznych. Do
tego wszystkiego dochodzi część innowacyjna,
czyli pełnienie roli katalizatora pomysłów w firmie, a także koordynacja działań zespołów. Co
więcej zapewnienie bezpieczeństwa informacji,
czyli szkolenia, zarządzanie ryzykiem, aby poprzez monitorowanie projektów, odpowiednio
działać, jeśli ryzyka się zmaterializują.
Zarządzanie ryzykiem to nie lada wyzwanie.
W jaki sposób efektywnie zarządzać ryzykiem, a jakich praktyk lepiej unikać?
Jednym z takich ryzyk, które obecnie sporo firm odnotowuje jest brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników. W momencie,
w którym te ryzyka się materializują, wszystkie
funkcje w firmie powinny być zaangażowane
w stworzenie odpowiednich warunków, by ry-
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zyko związane z brakiem wykwalifikowanych
pracowników wyeliminować. Natomiast to, co
dla mnie jest najistotniejsze, jako Risk Managera, to aby w momencie, w którym uruchamiamy projekt czy inną inicjatywę taką analizę
ryzyka bezwzględnie przeprowadzić. Nawet,
jeżeli organizujemy koncert charytatywny, zawsze staram się przypominać koleżankom i kolegom z pracy o zarządzaniu ryzykiem. To, co
bardzo mi się podoba w obszarze ryzyka, że coraz więcej osób oraz instytucji ma świadomość
tego, że ryzyka należy analizować, identyfikować i nimi zarządzać.
Zarządzasz projektami wg różnych metodyk
(PMI, Agile, Lean, Six Sigma, etc.). W której
zarządza Ci się najlepiej oraz dlaczego?
Według mnie każda metodyka jest dobra,
trzeba tylko znaleźć odpowiednie okoliczności, w których byśmy ją chcieli zastosować.
Z natury jestem człowiekiem, który nie lubi
marnotrawstwa i uważam, że rzeczy należy
robić w najprostszy możliwy sposób, a decyzje
podejmować bazując na konkretnych danych,
a nie poszlakach, dlatego bardzo lubię podejście Six Sigma do rozwiązywania problemów
oraz prowadzenia projektów. Natomiast nie
ma się co oszukiwać, projekty Six Sigmowe są
realizowane do odpowiednich problemów, których przyczyn nie znamy. Jeżeli mamy wdrożyć
system informatyczny, nie będziemy stosować
metodyki DMAIC, gdyż nie jest to odpowiednie podejście. Do tego typu projektów możemy
zastosować podejście Waterfall. Agile użyjemy,
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Jakoś czy jakość? Wybór należy do nas...
jeżeli mamy do zrobienia mały, szybki, zwinny
projekt, a klient nie do końca jest przekonany
co do swoich oczekiwań. To wszystko zależy od
okoliczności.
Spotykam się z co najmniej kilkoma podejściami do zarządzania projektami, zaś wyboru
metody, którą będziemy stosować dokonuje się
na samym początku. Natomiast wracając do
Six Sigmy, to metodyka, która pomogła mi bardzo dobrze zrozumieć biznes. Przede wszystkim nauczyła mnie, że zawsze trzeba podejmować decyzje, które bazują na twardych danych,
a nie tylko i wyłącznie na nikłych poszlakach.
Ponadto, aby zamiast gasić pożary, działać
u źródła, a więc podejście zdroworozsądkowe
do rozwiązywania problemów. Gdybym miał
wskazać ulubioną, to myślę, że właśnie wskazałbym DMAIC w konkretnych okolicznościach
w organizacji, która jest przystosowana do prowadzenia projektów zgodnie z metodyką Six
Sigma.
Jaki wpływ na zarządzanie projektami ma
system produkcyjny Toyoty w dzisiejszych
realiach?
Japonia swego czasu była ośrodkiem, w którym rozwijały się prężnie takie firmy jak Toyota i to te firmy tworzyły swoje rozwiązania
na miarę nowego stulecia. Taiichi Ohno miał
swój ogromny udział w tym rozwoju. Na pewno
Toyota Production System ma duże zastosowanie w firmach, które zajmują się IT Delivery. To, co wykorzystujemy na co dzień to zarządzanie wizualne, zarządzanie incydentami,

analiza przyczynowo-skutkowa (RCA), czy
zbieranie statystyk. Co prawda zamiast śrubek
mamy tickety, ale proces wygląda bardzo podobnie. W Software Developmencie jesteśmy
w stanie zbierać informacje na temat błędów,
przepalania godzin, kształtowania się trendów,
można zastosować statystyczną kontrolę jakości (SPC), zarządzanie wizualne, które będzie
pokazywało jaki jest status teamu, kto zrobił
jakie zadania, daily stand-ups, których celem
jest poznanie spraw bieżących i ewentualnych
problemów, które się pojawiają po to, żeby je
rozwiązać. Wszystko zaczyna się od wizji, Toyota Production System właśnie o wizji i dalekosiężnym celu nam przypomina.
W jaki sposób efektywnie zarządzać zmianą?
Moim guru zmiany jest zdecydowanie John
Kotter. Metoda ośmiu kroków Kottera obejmuje w pierwszej kolejności uświadamianie załodze pilności wprowadzania zmian, do czego
za chwilę wrócimy. Następnym krokiem jest
tworzenie zespołu kierującego zmianami oraz
formułowanie wizji strategicznej. Rzetelne
informowanie o zmianach, które jest czynnikiem warunkującym zaangażowanie zespołu
to kolejny krok wg Kottera. Nie zapominajmy
o upełnomocnianiu do działania, a także o osiąganiu szybkich sukcesów. Najważniejsze to nie
poddawać się oraz utrwalać zmianę w kulturze
organizacji. Kotter bardzo mocno podkreśla, że
zmiana nie uda się, jeśli nie ma poczucia pilności zmiany. Co to znaczy w rzeczywistości?
Musimy widzieć potrzebę tej zmiany, a więc
mieć świadomość, że jeżeli tej zmiany nie przeprowadzimy, to firma na tym straci, co więcej
stracimy i my. Nie twierdzę, że bez tej potrzeby
pilności, zmiana nie ma szansy się udać. Możemy na przykład narzucić odgórny reżim, bądź
posiadać zespół, który będzie na tyle dojrzały,
że zmianę uda się przeprowadzić. Natomiast
bez potrzeby pilności może być bardzo trudno.
Drugim takim podejściem jest czterostopniowy model oddziaływania zaproponowany
przez konsultantów McKinseya. Tutaj pierwszym krokiem jest zrozumienie potrzeby zmiany, a więc wiem, co mam zmienić i chcę to
zmienić. Drugim krokiem jest posiadanie wzorca do naśladowania, a więc czerpanie inspiracji
od moich liderów. Trzeci krok polega na dostosowaniu się, a więc organizacji i systemów,
które wspierają mnie w tej zmianie. Czwarty
krok to nabywanie umiejętności, czyli posiadanie kwalifikacji do funkcjonowania w nowy
sposób. Jak przeprowadzanie zmiany wygląda w realnym świecie? Często spotykamy się
z sytuacją, w której organizacje zaczynają od

czwartego punktu, pomijając trzy pierwsze, co
jest z góry skazane na porażkę.
Ukończyłeś doktorat na Politechnice Wrocławskiej. Firmy takie jak Google, Facebook, Opera przyjmują do pracy pracowników
bez studiów magisterskich. Czy uważasz, że
warto inwestować w studia i czy edukacja
wyższa ma nadal znaczenie? Czy może liczą
się umiejętności praktyczne?
Wydaje mi się, że doktorat ma sens, jeżeli
jest połączony z konkretną pracą w biznesie,
a więc dziedziną nauki, w której człowiek działa i chce się rozwijać. Doktorat to ma być coś
odkrywczego, chodzi o wypracowanie nowego
rozwiązania na pewien problem, który nie jest
powszechnie znany i to rozwiązanie jeszcze nie
zostało odkryte. Co studia doktoranckie dały
mi osobiście? Przede wszystkim pokazały jak
kompleksowo spojrzeć na organizację, stąd
też moje zainteresowanie metodami Six Sigma,
Lean Management, eliminowaniem marnotrawstwa, zdroworozsądkowym zarządzaniem
organizacją. Nie skupianie się tylko i wyłącznie
na wskaźnikach finansowych, ale na dostarczaniu wartości, procesach, ludziach, poszukiwaniu balansu. Każda decyzja musi być wyważona. Bardzo ciekawe doświadczenie, które
polecam każdemu.
To, co faktycznie jest istotne, to nie tytuły, tylko wiedza, doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje. Mogę mieć tytuł doktora,
a wchodząc do firmy mogę mieć problem z odnalezieniem się w niej. Ważne jest nie to, ile się
szkoleń zrobiło, ale jak się tą wiedzę wykorzystało, aby stworzyć coś nowego czy unikalnego.
Najlepsze pomysły przychodzą do głowy właśnie podczas seminariów, warsztatów czy prelekcji. Może tak być, że ktoś bardzo kreatywny
i błyskotliwy nie będzie potrzebował robić studiów magisterskich i studia inżynierskie tutaj
w zupełności wystarczą. Wszystko jest kwestią
łączenia umiejętności, wiedzy, faktów i zdarzeń, po to, aby dostarczyć dobre rozwiązanie
w jak najkrótszym czasie.
Jak budować relacje w zespole, które zapewnią poczucie bezpieczeństwa pracownikom?
To jest dobry moment na przytoczenie obrazu kierownika i lidera. Nie każdy kierownik
jest liderem w grupie, którą kieruje. Ktoś, kto
ma dobre wyniki, może przez zespół, w którym
działa nie być uważany za dobrego kierownika, gdyż jest zbyt mocno zorientowany na cel.
Może być tak, że ten sam zespół zaczyna się
wykruszać i często pracownicy artykułują, że
chcą zmienić projekt. Z drugiej strony są sytuacje, w których zespół jest zadowolony i pra-

cuje z tym samym kierownikiem nawet 5 lat.
Bardzo ważne w zespole jest zaufanie, aby
mieć pewność, że zespół projektowy czuje się
odpowiedzialny za dostarczenie pewnego rozwiązania i wie, że będzie za nie rozliczony. Budowanie codziennie pozycji kierownika zespołu,
wiarygodności, wzajemnego wsparcia pomiędzy członkami zespołu jest kwintesencją pracy
dobrego lidera. Należy pamiętać, że w zespole
jest siła. Kierownik pełni rolę tymczasowego
szefa i tylko od nas zależy jak długo zespół pozwoli nam w tej roli pozostać.
Project Manager to ostatnio topowy zawód.
Jak myślisz, dlaczego? Skąd taka potrzeba?
Project Manager jest w stanie zarządzać
wieloma strumieniami i dostarczyć rozwiązanie
wykorzystując odpowiednie zasoby materialne
i kwalifikacje zasobów ludzkich. W dzisiejszych
czasach na każdym kroku realizujemy projekty, dlatego biznes potrzebuje Project Managerów. Dobry Project Manager jest zdecydowanie zawodem przyszłości. Dobrych Project
Managerów, którzy określają nowe podejścia
do zarządzania projektami, którzy mają wpływ
na międzynarodowe standardy i kreują nowe
podejścia nie ma tak wielu, jak mogłoby się to
wydawać. Kompetencje takie jak umiejętność
sprawnego operowania w szybko zmieniającym
się środowisku, efektywnej komunikacji, budowania zaangażowania pracowników, rozwiązywania codziennych problemów czy wspierania
innowacyjnych pomysłów to tylko niektóre
z cech, które powinien posiadać dobry Project
Manager. Zarządzanie projektami, które pomaga biznesowi osiągać cele wspierane wyżej
wymienionymi kompetencjami, jest i będzie
zawodem przyszłości, który nigdy się nie się
nie zdezaktualizuje.

Wojciech
Josek
Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania
strategicznego, six sigma black belt, lean coach oraz certyfikowany kierownik projektów. W
swoim dorobku posiada wdrożenia programów
Lean Management, Six Sigma oraz podejścia
Kaizen w międzynarodowych organizacjach.
Wdrażał rozwiązania jako osoba za nie odpowiedzialna oraz doradzał przy wdrożeniach
jako konsultant, trener oraz mentor, pełnił rolę
Championa i właściciela portfela projektów
usprawnieniowych. Przeprowadził ponad 2000
godzin szkoleniowych w firmach, organizacjach pożytku publicznego oraz jako współpracownik szkół wyższych w obszarze zarządzania
projektami, lean management oraz six sigma.
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O nowych trendach w Trójmieście
po raz szósty
Ada Grzenkowicz
Konferencja New Trends in Project Management (NTPM) zorganizowana została już po
raz szósty przez gdański oddział PMI Poland
Chapter. Dwudniowa konferencja jest unikatowa z uwagi na jej program. Organizatorzy z Radą Programową na czele starannie
dobierają prelegentów, tak by jak najwięcej
prelekcji poświęcone było nowym metodom pracy i podejścia do projektów. Aby jak
najlepiej spełnić oczekiwania uczestników
konferencja była podzielona na pięć ścieżek,
w tym dwie warsztatowe. Pierwszego dnia
były ścieżki Scaled Agile, Leadership oraz
Case Study, drugiego dnia Technical, Leadership oraz Strategic & Business. Wydarzenie
uświetnili Mohammed Khalifa, Muhammad
Ilyas, Jurgen van Gorp, April K. Mills oraz
Amir Kahani, którzy byli keynote speakerami
tegorocznej edycji.
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You come with energy – We share inspiration było tegorocznym motywem przewodnim konferencji. I sądząc po zadowolonych
uczestnikach udało się ich zainspirować do
pracy i dalszego rozwoju. Mocną stroną konferencji był jak zwykle networking – szans do
poznania nowych osób i wymiany doświadczeń było wiele. Organizatorzy zadbali również o ciekawe niespodzianki, poza losowaniem wyjątkowych nagród, zorganizowane
zostały zajęcia jogi oraz nauka tańca. Między
pierwszym a drugim dniem odbyła się także
impreza integracyjna w klimacie hawajskim,
uświetniona koncertem zespołu WATERmelon CRASH.
Tegoroczną konferencję rozpoczęli Mohammed Khalifa i Muhammad Ilyas, których
prezentacja o szczęściu wprowadziła uczestników nie tylko w dobry nastrój, ale pozwo-
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liła też na chwilę refleksji nad własnym poziomem szczęścia i swojej organizacji. Każdy
z uczestników miał okazję zrobić krótki test
i sprawdzić na jakim poziomie szczęścia się
znajduje. Było też o nowych metodach projektowych, Jurgen van Gorp rozszyfrował
metodę, którą nazwał Chagwa i opowiedział o swoim podejściu projektowym, które
z sukcesem wdrożył we własnej pracy. Amir
Kahani skupił uwagę słuchaczy podejściem
VSO (Value Selling Organization) i na przykładzie wschodnich sztuk walki pokazał jakie niesie to korzyści dla organizacji, jej pracowników i samego klienta. Z kolei April K.
Mills mówiła o podejściu Authorization Tiers,
które wypracowała na podstawie swoich
własnych doświadczeń w zakresie zmiany
(Change Agent) oraz tzw. „drabiny przywództwa” opracowanej przez Davida Marquet’a.
Chcąc sprostać wymaganiom uczestników, którzy na co dzień pracują w różnych
branżach w obszarze zarządzania projektami
organizatorzy zadbali, by każdy znalazł coś
dla siebie. Bilans pomiędzy miękkimi a technicznymi umiejętnościami został zachowany.
Było o podejściu zwinnym: SAFe, LeSS, Lean,
oczywiście nie zabrakło prelekcji o SCRUMie.

Omawiano przypadki projektów międzynarodowych, ale też naszych rodzimych. Pojawiły się prezentacje o transformacji na
przykładach między innymi Thomson Reuters, Allegro czy mBanku. Nie zabrakło modnych ostatnio podejść do pracy projektowej,
w tym Design Thinking. Pozytywne opinie
w trakcie i tuż po zakończeniu konferencji
świadczą, że ten kierunek to dobrze obrany
tor i nic tylko czekać na kolejną edycję.
Monika Płocke, dyrektor zarządzający Pionem IT Nordea Bank AB SA Oddział
w Polsce o NTPM powiedziała nam: – Działające w Polsce centra biznesowe globalnych
korporacji już nie tylko realizują procesy outsourcowane do nich przez centrale, ale coraz
częściej inicjują nowe projekty w ramach tych
organizacji. Polacy zarządzają międzynarodowymi zespołami realizującymi projekty warte
wiele milionów Euro. Dlatego tak dużą rolę
odgrywają kompetencje i wiedza o zarządzaniu projektami. Dzięki takim konferencjom jak
New Trends in Project Management specjaliści z Polski zdobywają aktualną wiedzę i, co
chyba ważniejsze, dzielą się swoim doświadczeniem, także z gośćmi z zagranicy. Promowanie naszej wiedzy o zarządzaniu projektami jest ważne, bo stanowi część budowania

wizerunku Polski jako kraju, w którym warto
budować centra doskonałości. Dla mnie, jako
osoby zaangażowanej w zarządzanie międzynarodowym zespołem, ważne jest, że na
konferencjach takich jak NTPM poruszane są
kwestie różnic kultur biznesowych poszczególnych krajów. Z mojego doświadczenia wynika, że zrozumienie i otwartość na doświadczenia uczestników projektu z innych krajów
często stanowi klucz do jego skutecznej realizacji. Pracownicy Nordea dobrze czują tę materię. Połączenie tych miękkich umiejętności
z wysokimi kompetencjami technicznymi jest
głównym argumentem, który stoi za sukcesem naszego centrum i roli, jaką ono spełnia
w Grupie Nordea.
NTPM odbyła się po raz szósty w dniach
24-25 kwietnia, wzięło w niej udział 170 osób,
wystąpiło 40 prelegentów z 9 krajów. Zorganizowana została przez 23-osobowy zespół
wolontariuszy na czele z Project Managerem
tego wydarzenia, Tomkiem Marcinkowskim.
Co ciekawe, po raz pierwszy wydarzenie miało miejsce w Gdańsku (wcześniejsze edycje
odbywały się w Sopocie lub Gdyni). Hotel
Mercure Stare Miasto, bo tu odbyła się NTPM,
pomógł zadbać o dobrą atmosferę przygotowując m. in. posiłki, jak i kilka niespodzianek

dla uczestników. Głównym partnerem wydarzenia był Nordea Bank AB. Ponadto wydarzeniu partnerowali: LEC Centre, mytaxi, Octigo,
Whitecom, OMEC, Project Managerka, Strefa
PMI, 4pm.pl, Strefa PMa, Visual Coach, Kariera na Obcasach.com, Radio Gdańsk, Instytut Demarso, GameSub, Dealer BMW Zdunek,
Right One, HavanaSi, Światło Czułość oraz
Pizzeria Francesco.
Zdjęcia: Archiwum PMI PC Gdańsk Branch

Kilka tygodni temu zakończyła się już
6-ta edycja konferencji „New Trends in
Project Management” organizowanej
przez Project Management Institute
Poland Chapter Oddział Gdańsk. Jest to
czas, w którym zdecydowanie możemy
ogłosić kolejny sukces naszego wydarzenia, ale jest to również czas, w którym warto krótko wspomnieć i podziękować tym, którzy ciężko pracowali na
to, by ten sukces osiągnąć – naszym
wspaniałym Wolontariuszom.
Ten ogrom pracy ktoś musiał wykonać.
Jest ona godna podziwu tym bardziej, że
wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia finansowego za swoje działania,
obowiązki. Takie zjawisko w umysłach
wielu młodych ludzi, żyjących w pędzie
dzisiejszych czasów, walczących o stanowiska, pozycje, jest wręcz nie do pomyślenia. A jednak można...
To dzięki wolontariuszom nasza organizacja jest silna i coraz bardziej się
rozrasta. Dziękuję - to tylko jedno proste słowo, a niesie za sobą wielką moc.
Jesteśmy przedstawicielami stowarzyszenia, które opiera swoją działalność na
pracy wolontariuszy.
Dlatego w imieniu Dyrekcji PMI PC
Gdańsk jeszcze raz pragnę wyrazić nasze
ogromne uznanie dla Tomka Marcinkowskiego i jego zespołu.
DZIĘKUJĘ!
Paweł Wachułka, Dyrektor
Zarządzający PMI PC Gdańsk
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MEGA Projects 2017
– o podejściu do megaprojektów
Kamil Rogodziński, Radosław Kowal
W dniach 22-23 marca 2017 r. w Hali Expo
w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja Mega Projects 2017. Wydarzenie było
poświęcone tematyce zarządzania projektami na przykładzie największych i najbardziej prestiżowych przedsięwzięć zrealizowanych w regionie łódzkim w przeciągu
ostatnich kilku lat. Kierownicy Projektów,
Inżynierowie oraz Dyrektorzy Kontraktów
podzielili się swoim doświadczeniem opowiadając w jaki sposób tak złożone inwestycje były przez nich zarządzane.
Organizacje zaczynają dostrzegać, iż zarządzanie projektami odgrywa coraz większą
rolę w ich funkcjonowaniu. Takie podejście
generuje wiele korzyści dla całego przedsiębiorstwa, jego pracowników, menedżerów
oraz klientów. Kadra zarządzająca ciągle
poszukuje dostępu do nowych doświadczeń,
ułatwiających im skuteczne prowadzenie
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projektów, dlatego tematyka marcowej konferencji poruszała zagadnienia właśnie z tego
obszaru. Głównym celem wydarzenia była
wymiana dobrych praktyk zarządzania projektami, poznanie aktualnych trendów oraz
zdobycie nowej wiedzy i dodatkowych kwalifikacji. Ponadto uczestnicy mieli dostęp do
specjalistów z wielu dziedzin, niebywałą okazję do wymiany cennych doświadczeń oraz
poszerzenia swojej sieci networkingowej.
Pierwszy dzień konferencji otworzył Dyrektor Zarządzający łódzkiego oddziału PMI
PC, Tadeusz Zabierowski, wspólnie z Wiceprezydentem Łodzi, Wojciechem Rosickim.
Prelekcją rozpoczynającą wydarzenie było
wystąpienie Marka Kozak-Hollanda, certyfikowanego konsultanta biznesowego z ponad 30-letnim doświadczeniem. Opowiedział
on, jakie nauki płyną z megaprojektów przeprowadzonych w przeszłości, takich jak na
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przykład Piramidy w Gizie czy rzymskie Koloseum. Drugą prelekcją było wystąpienie Błażeja Modera, Dyrektora EC1, miejsca kulturalno-rozrywkowego powstałego w dawnej
elektrociepłowni, znajdującego się w samym
sercu Nowego Centrum Łodzi, łączącego
biznes, handel, kulturę, rozrywkę i transport.
Uczestnicy poznali historię całej inwestycji
oraz plany dalszego rozwoju w przyszłości.
Pozostając w obszarze NCŁ, zaprezentowany został projekt Dworzec Łódź Fabryczna.
Jedna z największych inwestycji ostatnich
lat nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, gdzie w przeciągu pięciu lat stary łódzki
dworzec został przeniesiony całkowicie pod
ziemię. O tym, jak to wszystko przebiegało,
opowiedział Dyrektor Kontraktu, Zdzisław
Stoszek ze strony PKP PKL oraz Dyrektor
Kontraktu jako przedstawiciel wykonawcy,
Marcin Zaręba z firmy Torpol. Ostatnią prelekcją był projekt Trasy WZ, głównej arterii
komunikacyjnej Łodzi na kierunku wschód-zachód. Gościem był Dyrektor Kontraktu,
Jakub Oczkowski, który przedstawił szczegóły zarówno zarządcze jak i techniczne
kryjące się za tym megaprojektem. Pierwszy
dzień konferencji zakończył się zwiedzaniem
jednego z omawianych obiektów, a dokładnie

Fot. Radosław Kowal, Kamil Rogodziński

Jako mieszkaniec Łodzi oraz
Kierownik Projektów mam
szczególną satysfakcję z tego,
że mogłem uczestniczyć w konferencji
Mega Projects organizowanej przez
PMI PC Łódź. Omawiane studia
przypadków z jednej strony pozwoliły mi
na poszerzenie mojej wiedzy z zakresu
najlepszych praktyk przy zarządzaniu
kompleksowymi przedsięwzięciami,
z drugiej natomiast ujawniły wiele
ciekawych aspektów powstawania
infrastruktury, która zmienia Łódź
w miasto przyjazne kulturze i biznesowi.
Wojciech Świątek, Kierownik Projektów

EC1. Uczestnicy wycieczki poznali historię
obiektu, szczegóły wszystkich pomieszczeń,
a także przyszłe plany zagospodarowania.
Drugi dzień konferencji otworzyła Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Jolanta
Zięba-Gzik wspólnie z Dyrektorem Zarządzającym łódzkim oddziałem PMI PC. Prelekcja rozpoczynająca dotyczyła projektu budowy stadionu Widzewa. Dyrektor Kontraktu,
Włodzimierz Galus, przedstawił historię
całego przedsięwzięcia wzbogacając wystąpienie o wgląd w dokumentację techniczną
oraz filmy. Kolejna prelekcja poświęcona była
Trasie Górna. Maciej Krzysztoforski, Inżynier Kontraktu, skupił się głównie na jednym
z etapów, który sam w sobie był skomplikowanym projektem. Mowa tutaj o przesunięciu wiaduktu kolejowego, przeprowadzonym
w błyskawicznym tempie 68 godzin. Uczestnicy ze szczegółami poznali wszystkie jego
etapy z uwzględnieniem wszelkiego ryzyka,
które mogło wystąpić przy tym przedsięwzięciu. Kolejna prelekcja to wystąpienie Prezesa
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Andrzeja
Wasilewskiego. Projekt polegał na wykorzystaniu kolei obwodowej Łodzi do stworzenia
szybkiej kolei miejskiej. Przedostatnie wystąpienie to przedstawienie Nowego Szlaku

Jedwabnego przez Jarosława Żaka, Dyrektora Operacyjnego firmy Hatrans oraz prof. dr
hab. Dominika Mierzejewskiego. Łódź jest
ważnym punktem tego projektu, ponieważ
to właśnie tu, w terminalu przeładunkowym, zatrzymują się chińskie towary. Ostatnia prelekcja to Program Rewitalizacji Łodzi
przedstawiony przez Marcina Obijalskiego,
Dyrektora Programu. Uczestnicy poznali
poszczególne etapy prac oraz dalsze plany
związane z odnowieniem miasta. Wydarzenie zakończyło wystąpienie Michała Brzezińskiego, Menedżera w Wydziale Handlu
i Inwestycji Międzynarodowych Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego. Przedstawił
on cel działania Spółki oraz jej wpływ na rozwój całego regionu łódzkiego.
Konferencja przyciągnęła wielu sympatyków oraz specjalistów metodyk zarządzania projektami. Oprócz ciekawych prelekcji,
nie zabrakło oczywiście pytań oraz dyskusji
z prowadzącymi wykłady, co dopełniły kuluarowe rozmowy uczestników, którzy wymieniali praktyki oraz doświadczenia. Wydarzeniem zainteresowały się również media,
takie jak TVP3 Łódź, Gazeta Wyborcza, TOR
Wydawnictwo czy Radio Łódź, gdzie można
było usłyszeć relację z konferencji.

Kamil
Rogodziński
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego studiów licencjackich na
kierunku logistyka. Obecnie student powyższego kierunku studiów magisterskich.
Związany zawodowo z branżą IT od 2014
roku, na co dzień pracujący w firmie specjalizującej się w bezpieczeństwie IT pełniąc
funkcję Asystenta Zarządu. W strukturach
PMI PC Łódź Branch od 2016 roku. Zainteresowania dzieli wśród szeroko rozumianego
biznesu poprzez tematykę rozwoju osobistego aż do różnego rodzaju nowinek.

Radosław
Kowal
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunku
informatyka i studiów podyplomowych
z zarządzania projektami na Politechnice Łódzkiej. W strukturach PMI PC Łódź
Branch od 2016 roku. Od ponad 5 lat związany zawodowo z branżą IT jako tester
oprogramowania. Pracował w metodykach
kaskadowych jak również skalowanych
metodykach zwinnych. Posiada certyfikat
PRINCE2. Zainteresowany tematyką zarządzania projektami.
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Prelegenci PMPIADY podczas sesji pytań i odpowiedzi. Od lewej: Jakub Lesiński, Krzysztof Kotapski, Jacek Gintrowicz, Marek Gmerski, Adam Niewęgłowski, Robert Wysocki,
Tomasz Grochowski, Anna Erdmańska, Piotr Filipiuk, Paweł Gąsowski.

PMPIADA 2017 – jeszcze
ciekawiej o projektach

Jury PMPIADY 2017, od lewej: Maciej Bodych, Tomasz Kopczyński, Agnieszka
Krogulec, Radosław Rząsa, Michał Rączka
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Michalina Sowul

Dlaczego PMPIADA?
Kuluary wydarzeń PMI są świetnym miejscem do networkingu – nie tylko w teorii. To
właśnie podczas przerw jednego z poznańskich seminariów narodziła się idea wydarzenia, które byłoby bardziej dynamiczne
i angażujące uczestników niż typowa konferencja. Ze swobodnej burzy mózgów wyłoniła się nazwa PMPIADA: „olimpiada” wiedzy
i umiejętności krasomówczych ekspertów
zarządzania projektami.
Formuła bazująca na współzawodnictwie
prelegentów okazała się strzałem w dziesiątkę. Zorganizowana przez poznański oddział PMI Poland Chapter pierwsza edycja
PMPIADY zgromadziła ponad 300 uczestników i okrzyknięto ją jednym z ciekawszych
wydarzeń roku 2016 w branży.

PMPIADA 2017– wyprzedane!
Druga edycja odbyła się w słoneczną sobotę
1 kwietnia 2017 w pękającej w szwach nowoczesnej auli Collegium Historicum UAM.
– Trzy dni przed wydarzeniem musieliśmy
wstrzymać sprzedaż biletów – mówi Anna,
wolontariuszka – nieustannie przychodziły do nas maile z prośbami o „załatwienie”
choćby jednego miejsca, a jeszcze miesiąc
wcześniej obawialiśmy się, że wprowadzenie
opłaty odstraszy uczestników.

PMBOK krok po kroku
Sprawdzona formuła PMPIADY została
wzbogacona o nowy aspekt. – W tym roku
udało nam się tak dobrać prelegentów, aby
poruszony został każdy blok tematyczny
PMBOKa – komentuje Marta, odpowiedzialna za ten obszar – przemawiało dziesięć osób,
każda z nich miała 20 minut, całość obserwowało pięcioosobowe Jury składające się z wybitnych specjalistów.
Każdy prelegent pozwolił uczestnikom przez
chwilę „wejść w swoje buty” i przyjrzeć się
poszczególnym obszarom PMBOK® Guide poprzez pryzmat własnych różnorodnych doświadczeń z zamkniętych projektów. Można
więc było dowiedzieć się:
■■ jak mądrze dokonywać wyborów: eliminować z projektu czynności niemające
kluczowego znaczenia,
■■ jak skutecznie zarządzać zmianą, czyli jak
spowodować, by sponsor zaangażował
się w projekt,

■■ że wbrew mniemaniu wielu PMów, zarządzanie czasem nie podlega prawom
czarów i magii,
■■ skąd wzięło się pojęcie cost baseline
i czym różni się ono od budżetu,
■■ że PM „opanowując chaos” pełni kluczową rolę: zapewnia członkom zespołu poczucie bezpieczeństwa,
■■ że nieumiejętnie stosując narzędzia
statystyki możemy błędnie oszacować
zasoby projektu, ponieważ najbardziej
prawdopodobna wartość to nie to
samo, co wartość o największym
prawdopodobieństwie wystąpienia,
■■ na jakie aspekty warto zwrócić uwagę
podczas sporządzania umów,
■■ jak bardzo komunikacja różni się od dialogu i w jaki sposób nie zniszczyć komunikacji w zespole.

Najlepsi
W porównaniu z poprzednią edycją, prelekcje
kładły większy nacisk na praktyczny aspekt
zarządzania projektami. Podano wiele przykładów i wskazówek, jak radzić sobie z wyzwaniami. Poziom prelekcji na PMPIADZIE
2017 był bardzo wysoki.
Tym większym zaskoczeniem okazał się
fakt, że zarówno głosami Jury, jak i zgromadzonej na sali publiczności, wygrała ta sama
osoba!
Paweł Gąsowski swą prelekcją zmusił
słuchaczy do myślenia, uruchomił ich wyobraźnię. Zadał zasadnicze pytania: Kiedy
wiemy, że „jakość jest”? Jak jakość zaplanować, zarządzać nią i ją mierzyć? Jak projektować satysfakcję klienta?
Jury przekazało specjalne wyróżnienie
Jakubowi Lesińskiemu, który na przykładzie wdrożeń systemów ERP pokazał wagę
obszaru „zarządzania interesariuszami”. Jak
pokazują badania – to właśnie brak zaangażowania jest najczęstszym mordercą projektów.

W swobodnej atmosferze, już po części
konkursowej, odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Prelegenci byli głównie proszeni
o radę i pytani o ciekawe dane ze swoich
wystąpień.

Kto za tym stoi?
PMPIADĘ organizował zespół 30 wolontariuszy pod kierownictwem Marcina
Płóciennika.
– Jest to świetne przeżycie nawet dla doświadczonego PMa, ponieważ projekt jest
prowadzony zgodnie z założeniami PMBOK
– mówi Anna, wolontariuszka. Kierujący projektem PM starannie prowadzi całą dokumentację projektową. Można sporo dowiedzieć się
o tym, jak skutecznie prowadzić spotkania
zespołu, jakie zmiany mogą zajść w projekcie
i wreszcie w praktyce poznać różne narzędzia
do zarządzania zadaniami, komunikacją itd.
– dodaje Anna.
Wśród wolontariuszy jest spora grupa
studentów kierunku Zarządzanie Projektami.
– Na studiach uczymy się o sytuacjach, których nie mieliśmy okazji przeżyć. Dzięki pracy
przy PMPIADZIE możemy na własnej skórze
odczuć czym np. jest zarządzanie ryzykiem
(śmiech) – mówi Dominika ze Studenckiego
Koła Naukowego ASAP.
Jacek Śledziński, CEO agencji strategiczno-marketingowej Blue Owl, zdecydował się
na współpracę przy projekcie, gdyż jak mówi
- W naszej firmie oczywiście zarządzamy projektami, ale interesowało nas spojrzenie na
ten proces z innej strony, usystematyzowanie
go. Wartością dodaną pracy przy PMPIADZIE
jest możliwość obcowania ze specjalistami
innych dziedzin w ramach zespołu projektowego. Tutaj dochodzi do inspirującej dyfuzji
wiedzy. Bardzo cenne doświadczenie dla każdego managera!

Nie tylko PMBOK
Frekwencja wyniosła 300 osób. Większość
uczestników stanowili pracownicy firm
powyżej 250 pracowników, związani z zarządzaniem projektami od ponad 5 lat, wywodzący się głównie z branży IT, budownictwa, firm produkcyjnych. Przerwy między
blokami wystąpień były dla odwiedzających
okazją do wymiany kontaktów i dyskusji
z prelegentami, wiele osób zdecydowało się
odwiedzić stoiska sponsorów.

Michalina
Sowul
Przez 6 lat zarządzała międzynarodowymi
projektami targowymi. Współpracowała
przy organizacji największych targów na
Świecie: Agritechnica w Hanowerze. Od
2015 roku związana z branżą eCommerce
i Digital. Włada angielskim, niemieckim
i francuskim. Wielbicielka krwistych steków
i francuskich win.
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Fot. Łukasz Antczak
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Międzynarodowe trendy w zwinnym zarządzaniu
projektami w Bydgoszczy!
Agnieszka Misterska, Krzysztof Antczak
Dnia 27 marca Bydgoszcz zamieni- 14 ekspertów w tej dziedzinie, m.in.:
ła się w projektową stolicę Polski
Raji Sivaraman, Michał Rączka,
dzięki konferencji Challenges of
Mike Burrows, Jan Dirk HogendoProject Management: Psychology, orn, Levent Korkmaz, Piotr MeTeam, Agile. Idea konferencji sku- dyński, Jerzy Stawicki, Krystian
piła się na metodykach zwinnych
Kaczor, Jolanta Mieczkowska(Agile), psychologii (Psychology) oraz -Luto, Krzysztof Derech, Dariusz
zespole (Team). Nie pominięto przy
Ciechan. Moderatorem wydarzetym organizacji turkusowych. W pla- nia był zapamiętany za swój profenie znalazły się nie tylko wykłady, sjonalizm i zwinność prowadzenia
ale również warsztaty, open space, Łukasz Karwacki. Nie zabrakło też
networking, a także… active break
czasu na panel dyskusyjny, prow postaci ćwiczeń z Tai Chi, pobu- wadzony przez Pawła Andersohdzających nie tylko ciało.
na i Małgorzatę Kusyk, w którym
Podążając za hasłem tegorocznej
udział wzięli przedstawiciele PZU,
edycji – Stretch Your Mind! – agi- Atos, Bydgoskiej Agencji Rozwoju
le’ową dawkę wiedzy dla ponad
Regionalnego, Volkswagena oraz TE
150 uczestników zapewniło grono
Connectivity.
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Platynowym sponsorem konferencji był międzynarodowy lider
transformacji cyfrowej – Atos. Patronatem honorowym wydarzenie
objęli: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy. Wsparcie
medialne zapewnili TVP3 Bydgoszcz,
Radio PiK, Strefa PMI, 4PM.PL oraz
Polska Press. Konferencję wsparli: Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, BARR, MSU Publishing
oraz MiroslawDabrowski.com.

Fot. Remigiusz Samborski; fotolia.com
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Czas kobiet
Ewa Serwa, Edyta Samborska
Różnorodność ze względu na płeć to wciąż
niedoceniany kreator osiągania korzyści biznesowych. W zależności od kontekstu możemy mówić o dysproporcjach w zatrudnianiu kobiet na stanowiskach kierowniczych,
niższych zarobkach, dyskryminacji czy nierównym traktowaniu. Możemy też również
spojrzeć na korzyści, jakie niesie za sobą promowanie kobiet w strukturach firm oraz skupić się na kluczowych kompetencjach, jakie
kobiety wnoszą w organizacje.

Różnorodność w biznesie
Women in Project Management nie jest lekarstwem na statystyki, jest odpowiedzią na
brak miejsca dla kobiet, które chcą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami. WiPM
to promocja kobiet i różnorodności, której
celem jest edukacja, pozytywne nastawie-
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nie i wspieranie rozwoju. To odpowiedź na
brak kluczowych kompetencji w biznesie,
w zarządzaniu firmą, zarządzaniu zespołami czy wreszcie w zarządzaniu projektami.
Promujemy przedsiębiorczość i stawiamy na
kobiety!

Co wnoszą kobiety do firm?
To pytanie zadano laureatom rankingu Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce (www.NajlepszeMiejscaPracy.pl). Najczęściej wskazywane odpowiedzi to: wyższy poziom
uczuciowości i zrozumienia, dokładność,
wyższy poziom przywiązania do pracodawcy
czy bardziej przemyślane decyzje. Zdaniem
respondentów kobiety są także bardzo dobrze zorganizowane – radzą sobie przecież z pełnieniem wielu ról jednocześnie.
W tym samym czasie są żonami i matkami,
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nierzadko kształcą się jeszcze, zdobywając
kolejne punkty w podnoszeniu kwalifikacji.
Ankietowani zauważyli również:
■■ zdolności komunikacyjne,
■■ dbanie o dobrą atmosferę pracy, a w efekcie niższy poziom absencji i rotacji w firmie,
■■ empatyczne podejście do współpracowników,
■■ budowanie zespołów i zarządzanie nimi
w oparciu o zaufanie,
■■ inspirowanie i motywowanie pracowników na podstawie ich indywidualnych
cech, potrzeb, umiejętności i możliwości.
Wszystkie te cechy oraz wysoka odporność
na stres pomaga kobietom sprawnie zarządzać zarówno projektami, jak i dużymi firmami. Co więcej, większość tych cech jest
pożądana przez gros pracodawców, co ma
swoje odzwierciedlenie zarówno w ofertach
pracy jak w samej polityce zatrudniania. Dlatego nikogo nie dziwi już fakt, że coraz więcej kobiet zajmuje kierownicze stanowiska,
a same są bardzo pożądane na rynku pracy.

Sukces pisany szminką
Kobiety chętnie budują relacje, nawiązują
kontakty oraz zrzeszają się w nieformalne
grupy. Do dyspozycji mają szereg możliwości – grupy społecznościowe, serwisy
internetowe czy blogi, jednak kierunek
zarządzania projektami pozostaje wciąż
niezagospodarowany. Odpowiadając na tą
potrzebę powstał projekt Women in Project Management, skupiający entuzjastki
projektów, zarządzania, przywództwa czy
rozwoju osobistego.

Women in Project Management
– czas kobiet!
Women in Project Management to najnowszy projekt PMI Poland Chapter, zainicjowany przez wrocławski oddział PMI PC.
Projekt o kobiecym obliczu, na który długo
czekały kobiety związane ze środowiskiem
zarządzania projektami. Kobiety, które na
co dzień zmagają się z wyzwaniami realiów
pracy w środowiskach korporacyjnych, budowania zespołów, podejmowania decyzji
i łączenia życia zawodowego z prywatnym.
Inicjatywa ma na celu promowanie zawodu
kierownika projektu wśród kobiet, rozwój
kompetencji menedżerskich, poznawanie
najlepszych praktyk oraz dzielenie się wiedzą. Kluczową rolą jest także nawiązywanie
relacji zawodowych i budowanie aktywnej
sieci kontaktów.

Do kogo skierowane są
spotkania?
Women in Project Management to spotkania skierowane do każdej kobiety, która
chce zdobyć wiedzę, dzielić się swoim doświadczeniem i jest otwarta na nowe wyzwania. Pilotażowe spotkanie odbyło się we
Wrocławiu 15 marca 2017 r. i spotkało się
z ogromnym zainteresowaniem. Women in
Project Management jest inicjatywą cykliczną, kolejne kwartalne spotkanie odbędzie się
7 czerwca we Wrocławiu, a w niedługim czasie dołączą kolejne miasta.

Korzyści z udziału
w wydarzeniach
Korzyści ze spotkań Women in Project Management to przede wszystkim możliwość

zdobycia wiedzy i podniesienia swoich
kwalifikacji, wymiany doświadczeń z innymi uczestniczkami, a także poznanie kobiet
prężnie działających na rynku i budowanie
silnej sieci networkingowej. To także dobra
zabawa w kameralnym gronie i masa pozytywnej energii, którą zabieramy ze sobą po
spotkaniu.

Jak rozbić szklany sufit?
Pierwsze wydarzenie zostało otwarte prelekcją Sylwii Dżuman, inicjatorki i założycielki
pracowniczego klubu Women in Business
w jednej z wrocławskich korporacji. Sylwia
poruszyła temat szklanych sufitów – niewidzialnej bariery utrudniającej kobietom osiąganie wysokich stanowisk w drabinie kariery.
Zwróciła również uwagę, że szklane sufity
często budujemy same w swojej własnej
głowie, a największym przeciwnikiem naszego rozwoju jesteśmy my same. Coco Chanel
powiedziała kiedyś: „Może się zdarzyć, że
urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze,
żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć”.

Efekt synergii i pozytywna
energia – nasz cel!
Women in Project Management to spotkania
pełne pozytywnej energii, wymiany doświadczeń oraz budowania sieci networkingowej.
Wierzymy w efekt synergii oraz dzielimy się
wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Już niebawem kolejne spotkania Kobiet
w Project Managemencie.
Źródło:
1. http://www.greatplacetowork.pl/storage/documents/PersonelPlus_03-2013_Temat_numeru_Kobieta_w_zarzadzaniu.pdf

Ewa
Serwa

Od projektu do programu
Pierwsze spotkanie odbyło się we Wrocławiu, gdzie bilety na wydarzenie rozeszły
się kilka godzin po otworzeniu rejestracji,
efekt przeszedł nasze oczekiwania. Rosnąca ciekawość i zaangażowanie uczestniczek
zmotywowało nas do rozszerzenia projektu
na inne miasta, a w efekcie do powstania
programu. Z zainteresowaniem przyglądają
nam się również pracodawcy, którzy widzą
w nas potencjał do promowania miejsc pracy
w środowisku stawiającym na różnorodność,
z dedykowaną polityką zatrudnienia i programów pracowniczych dla kobiet. Świadczy
to o rosnącej popularności naszych wydarzeń, ale przede wszystkim o konieczności
ich organizowania.
Zalążek inicjatywy pojawił się ponad rok
temu. Co ważne, z największym oporem spotykał się po stronie kobiet. W trakcie wielu
rozmów z potencjalnymi uczestniczkami,
okazało się, że nie chciały być odbierane
jako osoby gorszej kategorii, czy wymagające
specjalnych spotkań promujących ich rozwój. Dlatego celem projektu nie jest łamanie
stereotypów czy pogłębianie dysproporcji.
Women in Project Management jest ukierunkowany na promocję zawodu kierownika
projektu wśród kobiet i kreowanie miejsca do
rozwoju osobistego.

Kreatywna głowa pełna pomysłów, dostrzega potencjał w ludziach i w sytuacjach.
Inicjatorka projektów, aktywistka, liderka.
Zawodowo kierownik projektu. Dyrektor
projektów w oddziale wrocławskim PMI PC.
Z pasją i zaangażowaniem łączy interdyscyplinarne doświadczenie ze zdobywaną wiedzą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
rozwój osobisty, wolontariat podobnie jak
zarządzanie projektami, wpisały się na stałe
w jej życie. A gdy już znajdzie wolny czas,
szuka wyzwań i nie zamierza przestać.

Edyta
Samborska
Agile Champion, certyfikowany Project Manager, Scrum Master, Green Belt, ITIL v3
oraz Agile PM z 7-letnim doświadczeniem
w środowisku korporacyjnym. Entuzjastka agile, scrum, six sigma, gamifikacji oraz
usprawnień procesów biznesowych. Pełna
energii oraz zapału, na codzień realizuje się
na stanowisku Project Managera, mentora
oraz trenera. Zaangażowana w kreowanie
nowych rozwiązań, wprowadzanie usprawnień oraz dostarczanie wartości podczas
pracy projektowej. W wolnym czasie spełnia
się jako Project Manager w PMI PC Wrocław
Branch, redaktor Strefy PMI oraz copywriter
dla KarieraNaObcasach.com.
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Kontakt do oddziału:
pawel.wachulka@pmi.org.pl

Paweł Wachułka
Dyrektor Zarządzający

Justyna Baranowska

Aleksandra Wagasewicz

Tomasz Ilczuk

Katarzyna Schaefer

Dyrektor ds. Strategii
i Rozwoju

Dyrektor ds. Kontaktów
z Biznesem

Dyrektor ds. Finansów

Dyrektor ds. Kluczowych
Wydarzeń

Monika Chabowska

Ada Grzenkowicz

Paulina Godlewska

Dyrektor ds. Marketingu
i Komunikacji

Dyrektor ds. Edukacji
i Rozwoju

Dyrektor ds. Wolontariuszy
i Administracji

Natalia Wiśniewska

Wiktor Rozmus

Mateusz Hirsch

Dyrektor ds. Partnerstwa
i Członkostwa

Dyrektor ds. IT

Dyrektor ds.
Bezpieczeństwa IT

Ryszard Kołodziej

Przemysław Wójcik

Dyrektor Zarządzający

Wicedyrektor ds.
Programów i Wydarzeń

Kontakt do oddziału:
ryszard.kolodziej@pmi.org.pl

Klaudia Draber

Mateusz Jasny

Mateusz Kamiński

Jarosław Polak

Wicedyrektor ds.
Wolontariuszy

Wicedyrektor ds.
Administracji i Członkostwa

Wicedyrektor ds. IT

Wicedyrektor ds. Edukacji
i Współpracy z Uczelniami
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Kontakt do oddziału:
marcin.kaczynski@pmi.org.pl

Marcin Kaczyński

Tadeusz Zabierowski

Dyrektor Zarządzający

Dyrektor Zarządzający

Radosław Kowal

Radosław Chwiałkowski

Maciej Harcej

Aleksander Czerwiński

Dyrektor ds. Wolontariuszy

Dyrektor ds. Marketingu
i Komunikacji

Dyrektor ds. Administracji
i Członkostwa

Dyrektor ds. Edukacji
i Rozwoju Zawodowego

Łukasz Bałczewski

Joanna Wardęcka

Dyrektor ds. Wydarzeń
i Programów

Dyrektor ds. Finansów

Kontakt do oddziału:
tadeusz.zabierowski@pmi.org.pl

Kontakt do oddziału:
jakub.gromek@pmi.org.pl

Jakub Gromek

Grzegorz Szczepański

Dyrektor Zarządzający

Dyrektor ds. IT

Ewa Kokolus

Grażyna Skierś

Renata Nyc

Dyrektor ds. Edukacji

Dyrektor ds. Marketingu
omunikacji
i Komunikacji

Dyrektor ds. Finansów

Krzysztof Łabanowski

Magdalena Zając

Joanna Sitkowska

Mateusz Karolak

Dyrektor ds. Wydarzeń

Dyrektor ds. Kontaktów
z Biznesem

Dyrektor ds. Członkostwa
i Rozwoju

Dyrektor ds. Wolontariuszy

STREFA PMI, NR 17, CZERWIEC 2017, WWW.STREFAPMI.PL

49

… którzy wkrótce pojawili się licznie i już przed
konferencją mieli okazję do networkingu.

Zespół organizatorów konferencji z WHITECOM Project Experience w oczekiwaniu na pierwszych gości…

Portfolio Experience
po raz czwarty!
Opracowanie: Szymon Pawłowski

W dniach 3-4 kwietnia odbyła się w Warszawie
czwarta już edycja konferencji Portfolio Experience, jedynego w Polsce wydarzenia poświęconego
w pełni zarządzaniu portfelem projektów i PMO.
Konferencja wrosła już na stałe w rodzimy pejzaż
wydarzeń z obszaru szeroko pojętego project managementu, po raz kolejny dostarczając uczestnikom
mnóstwa inspiracji i najlepszych praktyk wprost do

Pierwszy keynote speaker, Thomas Walenta, przedstawił zebranym praktyczne aspekty oraz rolę zarządzania
portfelem we wdrażaniu zmian w organizacjach.

IV edycję Portfolio Experience otworzył Maciej Bodych, prezes WHITECOM, witając przybyłych gości
i zapraszając w podróż po meandrach zarządzania
portfelami i PMO.

użycia w praktyce. W trakcie konferencji ponad stu
zgromadzonych uczestników – kierowników portfeli, dyrektorów PMO i project managerów – miało
możliwość uczestnictwa w kilkunastu wystąpieniach i sesjach interaktywnych utrzymanych na
najwyższym poziomie. Nie zabrakło również okazji
do networkingu, kuluarowych rozmów i wymiany
doświadczeń. IV edycja Portfolio Experience potwierdziła wyjątkowość tego wydarzenia na europejską już skalę, zarówno pod kątem profesjonalnej
organizacji, jak i tematyki oraz jakości wystąpień
i warsztatów.

Dobre praktyki zarządzania portfelem projektów z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia IT zaprezentowali Remigiusz Orzechowski i Piotr Wolski z Hadrone, Platynowy
Sponsor konferencji.

Zdjęcia: Piotr Denis, Anna Dzięciołowska

Katarzyna Janik i Edyta Bąkowska-Szczurek z Grupy
SIG w oparciu o case study PMO w swojej firmie opowiedziały zebranym o budowaniu kultury współodpowiedzialności i organizacji uczącej się…

O tym, jak znaleźć „witaminę C”
dla PMO i pozwolić mu wznieść się
na wyższy poziom rozwoju...

… a w sąsiedniej sali Mattias Georgson Petrén przekazał
uczestnikom inspirujące wskazówki dotyczące budowania społeczności Project Managerów.

... dyskutowali uczestnicy konferencji podczas sesji
round tables prowadzonej przez Kristinę Jonkuviene.

Równolegle Justyna Baranowska
poprowadziła sesję round tables...

… a następnie w trakcie round tables dali uczestnikom
możliwość podzielenia się inspiracjami dotyczącymi rozwoju praktyk zarządzania projektami i portfelami.

... rozmawiając z uczestnikami o roli PMO w budowaniu
autentycznej społeczności kierowników projektów.

Dyskusje w trakcie wszystkich round tables były gorące...

Michał Rączka i Tomasz Boiński zelektryzowali uczestników prowokacyjnym wystąpieniem o braku potrzeby
PMO, gdy odpowiednie kompetencje są obecne w firmie…

... a wypracowane rozwiązania ciekawe i gotowe do wykorzystania „od ręki”.

O pułapkach i dobrych praktykach wdrażania narzędzi
IT wspierających zarządzanie projektami i portfelami
projektów opowiadali Damian Joniec i Elżbieta Gęborek
z Computer Plus, Złotego Sponsora konferencji.

Marek Skała w inspirującym wystąpieniu udzielił uczestnikom szereg praktycznych wskazówek, jak wyzwolić w sobie
autentycznego lidera i przeprowadzać firmę przez zmianę.

… a w kategorii Najszybciej Rozwijającego się PMO nagrodą
główną uhonorowano IPF Polska Sp. z o.o.

W trakcie konferencji odbyła się ceremonia wręczenia
nagród PMO Award. Zwycięzcą w kategorii Najbardziej
Dojrzałe PMO został Raiffeisen Bank Polska S.A. …

Henny Portman rozprawił się z tezą, że PMO musi zniknąć w świecie agile i pokazał w jaki sposób biura zarządzania projektami mogą dodawać wartość w połączeniu
z podejściem zwinnym.

Zamykający część konferencyjną Portfolio Experience
energetyzujący keynote speech Kimberly Wiefling zmusił
do refleksji nad swoimi postawami oraz powodami dysfunkcjonalności organizacji.
… i długie kuluarowe rozmowy, pełne wymiany doświadczeń, inspiracji i networkingu.

Cała konferencja nasycona była interaktywnymi ćwiczeniami, w które chętnie angażowali się uczestnicy.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Portfolio Experience było losowanie licznych nagród…

Drugiego dnia konferencji Kimberly Wiefling poprowadziła warsztat...

... w trakcie którego pokazała metody budowania efektywnego
zespołu, zdolnego do poprowadzenia organizację przez zmianę.

Warsztat dał uczestnikom okazję do wzięcia udziału
w interaktywnych ćwiczeniach i wzajemnej inspiracji,
a dyskusjom i wymianom pomysłów nie było końca.
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Get ready for a change
– it’s happening now!
Karolina Mackiewicz
Do project managers love change? Do they
know how to deal with it? Are they able to
generate it? As “change is the only constant
we know” and it seems to be relevant for all
industries and sectors, it was chosen as an
overarching theme for this year’s annual conference of PMI Finland Chapter. – This theme
was easy to agree on for several reasons. The
world is changing faster than ever, the way the
business is done with the new companies taking over and new technologies emerging – all
this is new. These all developments also change the way we run the projects. In this changing environment, project managers need new
skills and knowledge – said Vesa Koskela,
President of the PMI Finland Chapter.
The event that gathered 150 project professionals from different fields included keynote speeches, several presentations and
practical workshop on agile, and looked at

52

the change through the lenses of project
management from different perspectives:
■■ What does change mean for a professional as a project manager and what does
it mean to the companies?
■■ Are project managers ready for change
and can they recognize it?
■■ How does digitalization influence business, the working culture and project
managers?
■■ How can project managers embrace
change and start loving it?

Change! – because of and for
many reasons
Keynote speakers highlighted the challenge
of the fast changing world and a personal
change on several occasions. Carl Haglund,
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Finnish politician, former chairman of the
Swedish People’s Party and the former Minister of Defence, currently the CEO for
the Sunshine Kaidi New Energy Group, not
only described how the digitalization, biofuels and climate change influence today’s
economy and life but he also shared his
personal experience from being in politics
for more than twenty years. As he admitted,
some changes in his career came when he
least expected them. – Sometimes you wish
for a change and nothing happens. Then, it
comes suddenly. In the situations like that
one needs resilience and a good attitude to
make the best out of the situation, to take
the change as an opportunity, not a threat
– concluded Haglund.
The notion of change as a chance was further explored in a keynote of Jane Morgan,
Senior Consultant & Coach with International Institute for Learning. In her presentation
titled Change Ourselves! – Becoming more
effective change agents through our own personal journeys of change, Morgan discussed
how being open to and willing to not only
embrace but to actively seek out opportunities to c hange ourselves, makes us more
agile and effective in managing transforma-

tional change projects. – Empathy is crucial
in change – said Morgan, highlighting that
each project manager shall remind themselves how they felt in the past situation of
change, when managing the transformation
that involves and influences the others.
But how to be a leader in this fast changing world? How to make really big changes
happen? Those were questions that Jaakko
Eskola, President and CEO of the Wärtsilä
Corporation was discussing in his keynote.
With great examples from the daily work of
one of the biggest Finnish companies and
with good sense of humor, Eskola explained
how to read and listen to the signs from the
outside world and transform in order to provide the consumers with the added value,
and be relevant not only today but also tomorrow. As he said, sometimes the start-ups
with their agile culture can be a good inspiration for a big corporation.

Become and stay agile
Besides the keynotes, there were several
presentations on the topics from digitalization, through organizational change to agility.
The latter one got also a special spot in the
program of the day making it to the practical
workshop for 20 project managers from different backgrounds. As Heikki Hartikainen,
the PMI 2017 Conference Project Manager
explains: – When preparing the conference
program, we felt it would be good to try the
workshop approach for a topic that benefits

from deeper discussions among a smaller group. And Agile stood up like a very good candidate; it is something that some project managers live daily, but many have just some level
of understanding. The workshop session, delivered by Tieturi, focused on how to transform from Project Manager to Project Owner.
Did the Conference help understand and
befriend the change, making project managers starting to love change? – I think it contributed a lot to mental shift among the Finnish project managers attending our event. At
least I personally stopped for a day and concentrated on the paradigm shifts happening
around us – said Hartikainen. Vesa Koskela
adds: – That’s true! Also my motivation for
improving myself as a project manager as
well as PM methodologies in general got great
boost. It is very rewarding to meet enthusiastic colleagues driving their projects forward
and learn from them new ways to run projects.
Successful conference was possible
thanks to a dedicated team of 20 volunteers
– members of PMI Finland Chapter. – That
was a great experience, which allowed me
to take on different roles in planning, speaker selection, marketing and sales, and interviewing participants at the event – says
Hugo Lindborg, one of the volunteers from
the conference crew. The preparatory work
was enriched by the monthly meetings with
experienced professionals on the topics relevant to organizing of conference. – I enjoyed
this concept of “Learning and Working Together” – adds Lindborg.

The efforts were appreciated by the participants and by the PMI Finland Chapter board:
– Conference team did excellent job, tasks
were on schedule and targets were exceeded. Special thanks for excellent project management goes to our PM, Heikki Hartikainen
– comments PMI Finland President, Vesa
Koskela.
The next PMI Finland conference will take
place on 17 May 2018. You can register now
at the early bird price at: https://holvi.com/
shop/PMI-2018-Conference/.
Most of the presentations from the PMI
Finland 2017 Conference can be found on
the Conference website: http://conference.
pmifinland.org/program-2/

Karolina
Mackiewicz
MA Political Sciences, MA Futures Studies,
project manager, change facilitator and futurists. Karolina has more than eight years
of professional experience in international
project management. She works mainly
with the health, social and sustainable development, middle-sized and multicultural
projects that involve local governments,
non-governmental organizations and international institutions. She focuses on bridge
building between different sectors and actors for a lasting future change. Contact:
karolina.mackiewicz@pmifinland.org
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Fot. Alicja Borysewicz
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Student też potrafi!
Project Management Session 2017
Agata Skórzyńska
Weekend 6-7 maja bieżącego roku we Wrocławiu upłynął pod hasłem networkingu,
transferu wiedzy związanej z zarządzaniem
projektami i dobrej zabawy. Wszystko to za
sprawą konferencji naukowej Project Management Session, organizowanej przez Project Management Group. Kto bacznie i wnikliwie przegląda Strefę Studenta, ten PM Group
powinien już dobrze kojarzyć. Tym mniej zorientowanym warto wyjaśnić, iż PMG jest kołem naukowym działającym przy Politechnice
Wrocławskiej, które za swój cel obrało szerzenie świadomości projektowej wśród studentów, i nie tylko. Misję tę udaje się realizować między innymi za sprawą konferencji
PM Session, która została zorganizowana już
po raz szósty.
Konferencja PM Session to dwudniowe
wydarzenie kierowane do studentów, jak
również do osób, które z dziedziną zarządzania projektami są związane zawodowo.
Uczestnicy konferencji mają możliwość zaplanowania własnej ścieżki poprzez oferowane aktywności, więc każdy może sięgnąć do
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zasobów wiedzy z dziedzin, które w danej
chwili interesują go najbardziej. A wiedzy
i informacji prelegenci przekazali w tym roku
całe mnóstwo – od agile, przez coaching,
na marketingu w projektach kończąc. Było
w czym wybierać!
Na początku warto wspomnieć, iż do
tej pory miałam okazję obserwować przebieg konferencji jedynie okiem organizatora.
W tym roku po raz pierwszy wcieliłam się
w rolę uczestnika. Bycie po drugiej stronie
było dla mnie bardzo ciekawym i cennym doświadczeniem.
Zanim jednak przeniesiemy się na konferencję, kartki kalendarza przerzućmy na chwilę na kwiecień.
Przedsmakiem konferencji była prelekcja promująca, która została poprowadzona
przez Grzegorza Szałajko. Licznie zgromadzona widownia mogła poznać historię figli,
które płata nam mózg. Dlaczego tak często
się mylimy? Czy podjęcie decyzji zawsze
wiąże się z myśleniem? Każdy lider projektu
powinien być świadomy mechanizmów, które
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przy podejmowaniu decyzji wykorzystuje jego
głowa. Spotkanie dostarczyło wiedzy na temat tego, w jaki sposób omijać pułapki, które
często sprawiają, że sami dziwimy się podjętym przez nas wcześniej decyzjom. Prelekcja
była świetnym wstępem do konferencji, która miała mieć miejsce kilka tygodni później.
Jak podkreślają sami organizatorzy, w tym
roku jeszcze mocniej wyszli naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczestników, wprowadzając kilka nowości i usprawnień.
Pierwszy dzień konferencji został otwarty przez trzy prelekcje. Jedna z nich, poprowadzona przez Szymona Włochowicza
reprezentującego firmę HICRON, pozwoliła
poznać specyfikę organizacji wysoce sformalizowanych, które na co dzień przy prowadzeniu projektów wykorzystują metodyki
agile. Wbrew pozorom, taki sposób pracy nie
należy do najłatwiejszych, gdyż praca projektowa sterowana na podstawie dokumentacji
i twardych procesów rządzi się nieco innymi
prawami. Możliwe jest jednak użycie w takich
przypadkach podejścia zwinnego, co mówca
przedstawił używając realnych, ciekawych
przykładów.
Tego dnia została również wygłoszona
inna prelekcja, która pozwoliła uczestnikom
przenieść się na chwilę do świata marketingu. O skutecznej komunikacji w dobie digital
opowiedziała Magdalena Urbaniak z firmy

struktury organizacyjne przechodzą bowiem
do lamusa, a odpowiednie zorganizowanie
zespołów pozwala na ulepszenie komunikacji, rozwój i elastyczność w planowaniu. Bądź
2 w 1, czyli kierownikiem projektu i wodzem
plemienia równocześnie!
Zwieńczeniem pierwszego dnia było spotkanie networkingowe. Frekwencja dopisała,
a atmosfera stworzona przez organizatorów
sprzyjała nawiązywaniu kontaktów i dzieleniem się spostrzeżeniami – na tematy okołokonferencyjne i nie tylko.
Kolejny dzień uczestnicy mogli rozpocząć
od poznania tajników tworzenia tzw. elevator
pitch. Jak sprzedać komuś swój pomysł mając
zaledwie kilka minut? Jakie są złote zasady
tworzenia takiej wypowiedzi? Umiejętność
opowiedzenia o swoim produkcie czy usłudze może przybliżyć nas do sukcesu, dlatego
ważne jest, aby zawsze być przygotowanym! Warsztaty zostały poprowadzone przez
Aleksandrę Motriuk, reprezentującą firmę
InterComm.
Dla wszystkich tych, którzy borykają się
z problemem wdrożenia wszystkich aspektów
Scruma do swoich zespołów projektowych,
zostały poprowadzone warsztaty ScrumBBan.
Ewa Serwa i Edyta Samborska z wrocławskiego oddziału PMI PC w praktyczny sposób
przedstawiły ideę Scrumbana, która bazuje
na Scrumie i Kanbanie i pozwala stawić czoło między innymi szybko zmieniającym się
wymaganiom projektowym. Sformowane na
czas trwania warsztatów zespoły projektoFot. Alicja Borysewicz

Brand24. Jak podkreśliła sama prelegentka,
w dzisiejszych czasach kreując markę powinniśmy stosować jasne i proste komunikaty, które zachęcą odbiorców do poznania
i polubienia naszych produktów. Uczestnicy
dowiedzieli się również, jak i gdzie można
zawalczyć o uwagę odbiorców z wykorzystaniem komunikacji internetowej. Była to
cenna dawka wiedzy i ciekawa odskocznia od
tematów z zakresu zarządzania projektami.
A gdyby tak móc zagrać o milion i choć na
chwilę poczuć tę teleturniejową adrenalinę?
Na czas trwania konferencji, Kate Terlecka z firmy Brass Willow wcieliła się w rolę
Huberta Urbańskiego i poprowadziła scrumową edycję Milionerów. Na całe szczęście pytania dotyczyły tylko Scruma, a każdy uczestnik
zasiadający w roli gracza mógł wybrać sobie
kategorię wiodącą. Jak to w walce o milion,
nie zawsze było łatwo. Od czego jednak są
koła ratunkowe? Telefon do przyjaciela, pół na
pół czy pytanie do publiczności pozwoliły poczuć wszystkim atmosferę Milionerów, a jednemu szczęśliwcowi udało się nawet przejść
z sukcesem przez wszystkie pytania! Organizatorzy konferencji udowodnili, że nauka poprzez zabawę zdecydowanie jest możliwa.
W sobotę w świat plemion i zarządzających
nimi wodzów wprowadził Grzegorz Bandurowski z firmy Divante. Jak organizować
zespoły projektowe w myśl idei TRIBE? Prelegent podzielił się wiedzą na temat tworzenia
„firmy w firmie”, czyli niezależnie funkcjonujących grup specjalistów. Skomplikowane

we poznały techniki planowania, zarządzania
Backlogiem, optymalizacji przepływu pracy,
a także ciągłego doskonalenia przy użyciu
miękkich narzędzi – plasteliny. Warsztaty
udowodniły też, że w każdym z nas kryje się
artystyczne zacięcie!
Drugiego dnia konferencji nie lada gratką
były warsztaty poprowadzone przez prezesa PM Group – Dariusza Gajewicza. Tego
typu inicjatywa była realizowana przez koło
naukowe po raz pierwszy i była odpowiedzią
na zgłaszane przez studentów (członków kół
naukowych i ich opiekunów) potrzeby związane z planowaniem i przygotowaniem projektów studenckich. Uczestnicy warsztatów
zostali podzieleni na grupy, gdzie w kontrolowanych warunkach mogli zmierzyć się z tworzeniem WBS (Work Breakdown Structure)
i diagramów sieciowych. Prowadzący starał
się zaszczepić w uczestnikach odpowiednie
podejście do planowania, aby nie zajmować
się „gaszeniem pożarów” w projekcie, tylko
zrobić krok w stronę bycia prawdziwym kierownikiem projektu.
W tegorocznej edycji konferencji Project
Management Session wzięli udział studenci
oraz przedstawiciele środowiska biznesowego.
Dzięki takiej mieszance uczestników możliwa
była wymiana kontaktów i transfer wiedzy pomiędzy tymi dwoma grupami. Świetna organizacja wydarzenia oraz profesjonalne podejście
do każdego szczegółu sprawiły, że z przyjemnością spędziłam te dwa intensywne dni,
zdobywając umiejętności, które mogę od razu
wykorzystać. Emocje po wydarzeniu jeszcze
nie opadły, ale nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, że wiosną przyszłego roku ponownie
będzie okazja spotkać się na konferencji.
Do zobaczenia na kolejnej edycji!

Agata
Skórzyńska
Absolwentka studiów magisterskich na
kierunku Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. Przygodę z projektami rozpoczęła
działając w różnych organizacjach studenckich, ale na stałe zagościła w szeregach
Koła Naukowego Project Management
Group. Na co dzień ćwiczy delegowanie zadań, które stanowi dla niej trudny orzech do
zgryzienia. Uwielbia Excela, tabele i wszelkiego rodzaju formatki, a kiedy nie ma przy
sobie komputera, wszystkie myśli i pomysły
spisuje na małych, kolorowych karteczkach.
W wolnych chwilach czyta książki i gotuje.
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Co zachęca,
co zniechęca
Aleksander Adamski

Przestań zaczynać,
zacznij kończyć!
Ewa Serwa
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Dynamika relacji między poszczególnymi członkami zespołów projektowych jest jednym z podstawowych uroków pracy kierownika projektu czy
osób ogólnie odpowiedzialnych za pracę innych.
Kluczem do sprawnego poruszania się w tym świecie jest zrozumienie motywacji naszych współpracowników. Nie jest tajemnicą, że jest to materia
o znacznym stopniu złożoności. W sukurs przychodzi tutaj książka Drive. Kompletnie nowe spojrzenie
na motywację autorstwa Daniela H. Pinka.
Drive poświęcona jest w całości tematyce motywacji właśnie. Zaczyna z wysokiego C, tj. od rozprawienia się ze wciąż szeroko stosowaną teorią
kija i marchewki. Daniel Pink opisuje dwa rodzaje
charakterystyk pracy – kreatywną i powtarzalną
i wyjaśnia, dlaczego wspomniana metoda sprawdza się tylko przy pracy odtwórczej. Przywołuje
tutaj badania jeszcze z lat 60. ubiegłego wieku,
które już wtedy wykazały, że zwykłe nagradzanie
i karanie nie tylko ma ograniczoną efektywność,
ale i wręcz może działać kontrproduktywnie.
Z lektury książki dowiemy się, jak ewoluowały
metody motywacji w drodze do tzw. Motywacji
3.0, tj. motywacji wewnętrznej. Autor omawia, jakiego rodzaju czynniki mogą faktycznie napędzać
osoby pracujące kreatywnie i dlaczego wcale nie
muszą być to pieniądze. Ba, podaje szereg przykładów, w których gratyfikacja finansowa może mieć
działania dokładnie odwrotne od zamierzonego.

Opisuje m. in. fenomen takich przedsięwzięć jak
Wikipedia, która zapewnia treści o często najwyższej jakości dzięki altruistycznej pracy dziesiątek
tysięcy wolontariuszy na całym świecie. Opowiada o tym, jak działa motywowanie przez cele, jak
stworzenie warunków do realizowania potrzeby
dążenia do mistrzostwa czy wolności w organizacji
pracy może być kluczem do odblokowania prawdziwego potencjału, zarówno u podwładnych jak
i nas samych.
Dzisiejsze organizacje coraz bardziej rozumieją i doceniają istotę inwestowania w swoich pracowników oraz sprawiania, żeby najlepsi
z nich zostawali w tych organizacjach jak najdłużej. „Drive” dostarcza sposoby zrozumienia czynników motywujących oraz demotywujących ludzi,
a także, dzięki zbiorowi konkretnych ćwiczeń i metod, pokazuje jak tę wiedzę można wykorzystać
w praktyce niemal od zaraz. Gorąco rekomenduję
tę książkę absolutnie każdemu – nie tylko jako
narzędzie wspomagające pracę ze współpracownikami, ale także jako sposób na lepsze zrozumienie
naszych własnych motywacji i dokonywanie lepszych wyborów zarówno w życiu zawodowym jak
i osobistym.

Kanban łączy w nazwie wizualny (kan) i kartę (ban).
Nie bez kozery te dwa japońskie słowa zyskują coraz większa popularność w świecie zarządzania
projektami, w branży IT, logistyce czy produkcji.
Zarządzanie i optymalizacja sygnałów wizualnych
w celu ewolucyjnej poprawy procesu – tak w skrócie można określić kanban. Samo określenie kanban z kolei wywodzi się z Toyoty, gdzie nazwano
tak system harmonogramowania produkcji TPS
(Toyota Production System). Poprzez zasady TPS
i myślenie lean zapocząkowany został kanban.
I choć jako metoda nie jest nowy, podbija serca
wielu menedżerów, zespołowych deweloperskich
i zyskuje na coraz większej popularności.
Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa Twoja
praca i co się dzieje w Twoim zespole, zdecydowanie polecam przeczytać te książkę. Lektura stanowi bardzo dobrą bazę i wprowadzenie do kanban.
Oprócz podstawowych informacji i delikatnego
rysu historycznego, autorzy przedstawili przede
wszystkim praktyczne aspekty pracy z kanban.
Książka powstała na bazie rzeczywistych doświadczeń, stąd należy docenić walor autentyczności.
Lektura stanowi potężne kompendium wiedzy,
popartej licznymi przykładami. Dowiesz się z niej
między innymi jak zaprojektować tablice kanban,
jak śledzić pracę cząstkową, jak wizualizować kolejki i bufory. Nie zabraknie również ciekawostek
na temat planowania i szacowania, czy wreszcie
wskaźników i ich wykorzystania.

Lektura ma również przemyślaną strukturę, gdzie
każdy rozdział ma inny cel i może być czytany
w oderwaniu od poprzednich. Autorzy wyodrębnili cztery główne części: nauka kanban, zrozumieć
kanban, zaawansowany kanban i wreszcie nauczanie kanban. Nie gwarantują, że po przeczytaniu
całej książki staniemy się mistrzami metody, jednak gwarantują zrozumienie zasad i praktyczne
wskazówki w pracy z nią. Poziom szczegółowości
i wskazanych w książce rozwiązań podnosi jej użyteczność. Odnośniki do narzędzi, innych lektur czy
nawet blogów czynią z lektury prawdziwą encyklopedię wiedzy na temat kanban.
Niewątpliwym atutem lektury są dodatki. Autorzy dołożyli starań, aby pokazać dostępne narzędzia do pracy z kanban, gdzie można się zapoznać
m.in. z Trello, AgileZen, KanbanFlow, Kanbanize,
Kanbanery czy też dodatki do systemów takich
jak JIRA.
Zdecydowanie polecam tę pozycję dla wszystkich miłośników zwinnych metod zarządzania
projektami, entuzjastów usprawnień i osób pragnących polepszyć standard zarządzania pracą.
Wskazówki zawarte w książce z powodzeniem
można wykorzystać zarówno na polu zawodowym,
jak prywatnym.

STREFA PMI, NR 17, CZERWIEC 2017, WWW.STREFAPMI.PL

Daniel H. Pink, Drive. Kompletnie nowe spojrzenie
na motywację, Wydawnictwo Studio Emka, 2011,
s. 236

Marcus Hammberg, Joakim Sundén, Kanban. Zobacz, jak skutecznie zarządzać pracą, Helion, 2015,
s. 358

Masz moc, żeby
zacząć od nowa!
Edyta Samborska

Naukowy porządek
w gąszczu metodyk
Szymon Pawłowski

Jeśli czujesz, że Twoja kariera stoi w miejscu,
a Ty siedzisz otulony po czubek głowy własnoręcznie utkaną strefą komfortu, ta książka
jest dla Ciebie. Zawodowo od nowa to poradnik
o świadomym budowaniu ścieżki rozwoju oraz
osobistego konta kariery, dzięki którym marzenia o awansie, zmianie pracy lub rozpoczęciu
pracy na własny rachunek będą miały szansę
się zmaterializować. Ta książka to przysłowiowy młotek, którym rozbijesz swój szklany
sufit.
Odrzuć czarne myśli, przestań szukać wymówek i zacznij inwestycję w Umiejętności,
Relacje, Osobowość i Zapał. Według Jona Acuff,
autora poradnika, to właśnie dzięki tym czterem elementom zdobędziesz wszystko czego Ci
trzeba, aby nie tylko zacząć od nowa, ale również przygotujesz się na nieoczekiwane sytuacje
życiowe, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Nie czekaj zanim wyprzedzą Cię inni i los
pokieruje Twoim życiem, już dziś weź sprawy
w swoje ręce.
Zawodowo od nowa to poradnik, z którego dowiesz się jak ważną rolę w Twoim życiu
odgrywają inni ludzie, jak budować silną sieć
networkingową, jak podtrzymywać relacje za-

wodowe oraz jak bardzo potrzebujesz sprzymierzeńców, którzy wesprą Twoje konto kariery,
kiedy będziesz tego najbardziej potrzebował. Co
więcej pozbędziesz się strefy komfortu i pogrzebiesz drzemiącego w sobie dinozaura. Poznasz
moc empatii oraz dbania o innych ludzi, a także
zgłębisz tajemnicę roli zapału podczas budowania kariery. Tych kilka kluczowych rad sprawi, że
poczujesz się w końcu kowalem własnego losu.
Jeżeli od jakiegoś czasu drzemią w Tobie niezmaterializowane pokłady energii i nietuzinkowe pomysły, już pora odrzucić troski i ruszyć
z miejsca po swoje marzenia. Zapomnij o szklanych sufitach, wymówkach i bezzasadnych
pretekstach. Już czas zacząć od nowa i zyskać
pozytywną energię na start. W tym właśnie pomoże Ci autor Jon Acuff i jego poradnik.
Ale uwaga! Sięgnij po tę książkę tylko wtedy,
kiedy będziesz gotów zrewolucjonizować i wywrócić do góry nogami swoją karierę. Uwolnij
się z pułapki stagnacji i zacznij żyć własnym życiem. Masz moc, żeby zacząć od nowa!

Opracowana przez zespół Katedry Zarządzania
Projektami Szkoły Głównej Handlowej publikacja Metodyki i standardy zarządzania projektami jest rozwinięciem wydanej kilka lat temu
przez wydawnictwo Bizarre książki Metodyki
zarządzania projektami. Rozwinięcie to jest
nad wyraz udane, publikacja przedstawia nam
bogaty wachlarz stosowanych rozwiązań metodycznych z zakresu szeroko pojętego project
managementu.
Zdecydowaną zaletą książki jest to, że wprowadza ona naukowe uporządkowanie w nieco
chaotyczny świat podejść o zróżnicowanym
stopniu szczegółowości czy „nakazowości”
opisanych praktyk. Zapewne wiele osób zdziwi zaproponowane w książce zaklasyfikowanie
PMBOK® Guide czy wytycznych IPMA do metodyk zarządzania projektami. Z pomocą w zrozumieniu przyjdzie nam podział metodyk pod
kątem szczegółowości zaleceń, zaproponowany
przez prof. dr hab. Michała Trockiego. I tak wytyczne kompetencyjne IPMA zostały zakwalifikowane do zbioru wytycznych metodycznych
– kierunkowych, PMBOK® Guide do metodyk
ramowych, a np. PRINCE2 do metodyk szczegółowych – alternatywnych.
Publikacja z pewnością będzie gratką dla tych,
którzy znają powszechnie stosowane metodyki,
standardy i podejścia, takie jak PMBOK® Guide,
PRINCE2, czy Scrum i chcieliby pójść nieco dalej. Mamy tu opis normy ISO 21500, stosowanej przez struktury UE metodyki PCM, innych

mniej powszechnych metodyk uniwersalnych,
takich jak TenStep czy 1-2-3, metodyk branżowych (np. HERMES) i metodyk jednej organizacji – metodyka Cornell University czy metodyka
NASA, którą polecam szczególnej uwadze. Wisienką na torcie będzie zapoznanie się z metodyką autorską prof. Bogdana Lenta (MLPP
– Metoda Lenta Prowadzenia Projektów), przeznaczoną głównie dla projektów ICT, prezentującą swój model procesowy na… tarczy zegara.
W książce omówione zostały również standardy
zarządzania programami i portfelami spod znaku PMI i Axelos oraz korzyści, wyzwania i wskazówki dotyczące dostosowywania metodyk do
potrzeb i realiów własnej organizacji.
Publikacja Metodyki i standardy zarządzania
projektami z pewnością okaże się pomocna tym,
którzy chcieliby odnaleźć się w gąszczu oferowanych rozwiązań metodycznych, zidentyfikować różnice i podobieństwa pomiędzy nimi
oraz znaleźć podejście najbardziej pasujące do
kontekstu swojej organizacji i realizowanych
w niej projektów. Poszukiwaczom najlepszych
praktyk, których nie zadowala korzystanie
z wskazań jednej metodyki, książka z pewnością
zaoferuje wiele ciekawych inspiracji.

Jon Acuff, Zawodowo od nowa, Edgard, 2016,
s. 280

Michał Trocki (red. nauk.), Metodyki i standardy
zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, 2017, s. 402

STREFA PMI, NR 17, CZERWIEC 2017, WWW.STREFAPMI.PL

57

STREFA FELIETONU

Moda i zarządzanie

dr Jerzy Stawicki. Źródło: J. Stawicki

Jerzy Stawicki

Obserwuję świat zarządzania od blisko 25 lat
i coraz bardziej zaczyna mi on przypominać
świat mody: świat z nowymi kreacjami, kolorami i trendami; świat z przymiotnikami
„modne”, „niemodne”, passé, itp. W świecie
zarządzania poznaliśmy wiele takich mód:
było już TQM, reengineering procesów, MBO,
Six Sigma, itd. Dwie ostatnie „mody” w zarządzaniu to Agile i turkusowa firma. Tak jak
niedawno głównym pytaniem było: „czy jesteście – jako firma – Agile?”, tak teraz jest
nim: „Czy Twoja firma jest już turkusowa?”.
Zgodnie z tą modą coraz częściej „turkus”
traktowany jest jako kolejne panaceum na
niemal wszystkie bolączki współczesnych
firm i świata biznesu, często niestety bez
zrozumienia o co w istocie chodzi w tej, jak
i w innych bliźniaczych podejściach, takich jak: Management 3.0, holakracja, socjokracja 3.0.
Moda nie jest oczywiście złem samym
w sobie. Może nim stać się, gdy będzie przyjmowana bezrefleksyjnie, bez zrozumienia
i bez przemyślenia kilku podstawowych zagadnień. I tak też jest w odniesieniu do turkusowej, czy Agile-owej mody.
Po pierwsze: przecież nie chodzi naprawdę
o to, by firma stała się firmą turkusową, czy
Agile-ową. W czasach definiowanych przez
akronim VUCA chodzi przede wszystkim
o efekty biznesowe, o elastyczność, zwinność
(agility); chodzi o to by znaleźć, a następnie
stosować i stale dopasowywać taki model
biznesowy, który w danej sytuacji i kontekście będzie najbardziej efektywny i skuteczny.
Po drugie: elementy turkusu (i Agile) nie są
binarne: tj. występują, lub nie występują. Po-
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winniśmy przecież mówić o pewnej skali, np.
skali w odniesieniu do samoorganizacji i delegowania uprawnień decyzyjnych. W podejściu
Management 3.0 taka skala ma 7 stopni. Na
jednym końcu skali (poziom 1) to menedżer
podejmuje decyzje, bo kontekst, którego dotyczy decyzja wskazuje, że będzie to najefektywniejsze podejście, na drugim końcu skali
(poziom 7) to zespół samodzielnie podejmuje decyzje, bo – ze względu na kontekst, np.
obszar decyzyjny, poziom dojrzałości zespołu, itp. jest to najefektywniejsze. W odniesieniu do samoorganizacji nie możemy więc
powiedzieć, że „jesteśmy turkusowi lub nie”.
W danym momencie jesteśmy w konkretnym
miejscu na tej skali. A jutro? Jutro możemy
być w całkiem innym miejscu, gdyż jutro na
pewno sytuacja – i kontekst – będą inne.
Po trzecie: powyższa skala (w tej, lub innej
postaci) może być zastosowana w odniesieniu do różnych aspektów funkcjonowania
i zarządzania firmą czy zespołem, takich, jak:
cele i wartości firmy, struktura organizacyjna, budowanie zespołów, przywództwo. Dla
każdego z powyższych aspektów można zastosować powyżej przedstawioną (lub nieco
inną) skalę. W każdym z tych aspektów możemy być bardziej lub mniej scentralizowani,
zhierarchizowani, nastawieni albo na realizację, albo na innowacje, na specjalizacje, albo
generalizację.
Po czwarte: warto uwzględnić także poziomy: firmy, części firmy (np. działu) oraz zespołu. Inaczej sytuacja może wyglądać na poziomie jednego zespołu, a inaczej na poziomie
drugiego. Na poziomie firmy pewne aspekty
samoorganizacji, turkusu, czy Agile mogą być
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na innym poziomie niż te same aspekty na
poziomie zespołu.
„Turkusowa organizacja?” A o czym naprawdę mówimy? O którym poziomie organizacji:
o firmie, dziale (którym), zespole (którym)?
O którym aspekcie zarządzania (o ustalaniu celów, czy o strukturze organizacyjnej)?
O którym miejscu na 7-mio stopniowej skali
(o „1”, „4”, czy „7”)?
Mody pojawiają się i znikają, także w zarządzaniu. Zawsze jednak gdy przychodzą trzeba
zachować zdrowy rozsądek. A z nim nie jest
tak prosto. Bo jak mawiał Mark Twain „common sense is not so common”.

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem
praktycznym w zarządzaniu projektami, prowadzący od 2003 roku firmę konsultingowo
- szkoleniową JS PROJECT.
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tradycyjnych, zwinnych, Lean i łańcucha
krytycznego. Prowadzi autorskie szkolenia
i warsztaty z zarządzania projektami.
W okresie 1995-2003 pracował w SAP Polska, m.in. zarządzając projektami wdrożeniowymi systemu SAP, nadzorując projekty
z poziomu komitetów sterujących, a także
kierując zespołami konsultantów. Członek
założyciel PMI Poland Charter. Posiadacz
certyfikatów PMP®, Agile Project Management Practitioner, PRINCE2 Practitioner,
Certified Project Manager (IPMA level C)
oraz CPIM.
Assesor Konkursu Projekt Roku 2010, 2011,
2012 PMI Poland Chapter, a take assessor
IPMA Project Excellence Award (od 2005).

