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Dłuży Ci się wykład albo nie wiesz co ze sobą począć na okienku? W Strefie
rozrywki znajdziesz sposób na nudę.

Słowo wstępu
I mamy 1 października…
I mamy nowy rok akademicki 2019/2020. I mnóstwo tematów, które można zrealizować. I trochę
zmian, które mamy nadzieję, wyjdą nam na dobre. I pierwsza z nich to wywiad, cyklicznie, co
numer, z osobami, które posiadają doświadczenie w zarzadzaniu, a w szczególności w obszarze
zarządzania projektami. I zaczynamy z przytupem – prof. Wodarski, nasz były Dziekan Wydziału,
kierownik projektów badawczych, infrastrukturalnych oraz doradczych, jednym słowem - ma czym
się chwalić i o czym opowiadać.
I żeby nie było, że tak łatwo z tymi projektami, to pamiętajcie, że zawsze trzeba zacząć od planu,
tak jak Koło Naukowe, które chciałoby zrealizować w tym roku akademickim kilka kolejnych,
ciekawych projektów.
I będąc przy Kole – mamy się czy pochwalić – Wasi koledzy i koleżanki zostali nagrodzeni przez Radę
Społeczną Politechniki Śląskiej nagrodą za dotychczasową działalność (wręczenie 2 października
w trakcie oficjalnych uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego) – Brawo Wy!
I na koniec, życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, samych sukcesów, aby realizacja była zbliżona do
planu najbardziej jak się da :)
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O ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Z EKSPERTEM - WYWIAD Z DR HAB.
INŻ. KRZYSZTOFEM WODARSKIM PROF. PŚ, DZIEKANEM WYDZIAŁU
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA URZĘDUJĄCYM DO 30.09.2019R.
kierunku kształcenia. Są one najtrudniejsze, ponieważ oddziałują
na nas emocjonalnie.
Który

projekt

zdaniem

Pana

Dziekana

jest

największym

osiągnięciem Wydziału Organizacji i Zarządzania?
Dobrych projektów było wiele, ale najbardziej ucieszył mnie
rozwój dwóch kierunków, które uruchomiliśmy w 2017 roku, czyli
Analityka Biznesowa i Zarządzanie Projektami. W szczególności,
że są to nietypowe kierunki na polskich uczelniach. Mamy wiele
projektów, które powstają na podstawie interakcji z otoczeniem
społeczno-gospodarczym.
Rys. 1. Wspólne zdjęcie autorek wywiadu z dr hab. inż. Krzysztofem Wodarskim prof. PŚ,
Dziekanem Wydziału Organizacji i Zarządzania urzędującym do 30.09.2019r.
Źródło: archiwum własne Magdalena Czaika.

C

zym dla Pana Dziekana jest zarządzanie Wydziałem
Organizacji i Zarządzania, jednym z wydziałów Prestiżowej

Uczelni jaką jest Politechnika Śląska?

Wydział Organizacji i Zarządzania jest dużą organizacją.
Wydziale

pracuje

140

pracowników

może

być

Klub

Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dzięki takim kooperacjom
rozwija się baza dydaktyczna - powstały nowe laboratoria
z dostępem do nowoczesnego sprzętu oraz profesjonalnego
oprogramowania.
Co uważa Pan Dziekan za największy sukces w swojej karierze?

Przygodą (Śmiech). Na pewno jest to wyzwanie, ponieważ
Na

Przykładem

Innowatora, który powstał na bazie współpracy z Katowicką

naukowych

i dydaktycznych, 60 pracowników administracji i obsługi
technicznej oraz studiuje ponad 1800 osób. Dla mnie jest to
przygoda intelektualna, ale także duże wyzwanie.
Z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się osoba, która zarządza
Wydziałem? Prosimy o opisanie dnia pracy.
Do pracy przyjeżdżam na godzinę 8:00 i każdego dnia zajmuję
się wieloma kwestiami. Są to rozmowy z pracownikami, spotkania
z gośćmi oraz z naszymi partnerami. Codziennie odbieram
pocztę, podpisuję dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania
to jednym z nich jest rozwój Wydziału. Zostało to zapisane

Kategoria naukowa „A” dla naszego Wydziału, absolutnie. To
nie jest mój sukces tylko Wydziału, ale zdarzyło się to za czasów
tej kadencji. Tym bardziej że nasz Wydział ma tylko 24 lata,
w przyszłym roku będziemy obchodzić 25-lecie. Jest to wielkie
osiągnięcie. Na to się składają mniejsze sukcesy takie jak
kierunek Logistyka, która otrzymała pierwsze miejsce w rankingu
czasopisma PERSPEKTYWY dwa razy z rzędu. Kierunki Zarządzanie,
Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Socjologia mają bardzo
dobre notowania, znajdują się w pierwszej dziesiątce w kraju, co
jest również ważne. Analityka Biznesowa otrzymała certyfikaty
Studia z Przyszłością. Są to takie rzeczy, które kończą pewne
dzieła, ale są wyzwaniem, bo nie można spocząć na laurach. Są
to dobre momenty, które krótko trwają, ale trzeba na nie długo

w strategii dla Wydziału, która została przyjęta w 2016 roku.

pracować.

Podczas zarządzania Wydziałem spotkaliśmy się z dużymi

Dokąd Pan Dziekan zmierza w życiu ze swoim ogromnym

problemami związanymi z kwestiami finansowymi. Na początku

doświadczeniem? Jakie ma Pan Dziekan plany na przyszłość?

było ciężko, lecz po dwóch latach Wydział osiąga dodatnie wyniki
finansowe, więc mamy środki, żeby się rozwijać. Uruchamiamy
nowe laboratoria, odnawiamy nasze budynki, organizujemy
strefy studenta, stawiamy na rozwój bazy dydaktycznej oraz na
prowadzenie badań naukowych, warto zaznaczyć, że działania
te przekładają się na poziom nauczania.
Jakie są najczęstsze problemy, które występują w zarządzaniu
Wydziałem? Jakie są najtrudniejsze decyzje?
Aktualnie największym problemem jest wdrożenie ustawy.
Mierzymy się z nim od ponad roku, jest to m.in. zmiana statutu
uczelni, jej ustroju oraz powstanie nowych organów. Jeśli
mówimy o decyzjach to najtrudniejsze są te, które mają
negatywny charakter oraz są niepopularne. Należą do nich
rozstania z pracownikami, zamknięcie ośrodka naszego Wydziału
w Katowicach, zakończenie edukacji w Rybniku czy likwidacja

Do emerytury (śmiech). Mam plan, żeby dokończyć to co
zacząłem. Żebyśmy zdążyli z remontami laboratoriów. Żebyśmy
mieli jeszcze szansę uruchomić pewne nowe kierunki kształcenia.
Aby nasza Uczelnia szybciej się rozwijała. A osobisty plan mam
taki, żeby zostać Profesorem tytularnym.
Jakby Pan Dziekan miał wymienić jedną cechę swojego
charakteru, która sprawiła, że zaszedł Pan tak wysoko w swojej
karierze, to co to by było?
Poczucie humoru, mimo że moja żona nie do końca tak uważa
(śmiech) oraz optymistyczne patrzenie w przyszłość.
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Od 2 lat na naszym wydziale istnieje nowy kierunek jest nim

realizować projekt nie tylko do fazy oddania laboratorium, ale

Zarządzanie Projektami. Jak widzi Pan przyszłość tego kierunku?

przez dłuższy czas, budując zespół i plan studiów, który będzie

Dobrze widzę. W tej chwili przeszedł gruntowną przebudowę.
Przeglądnęliśmy co się działo w ciągu ostatnich dwóch lat
na tym kierunku. Posiadamy pewne doświadczenia, więc
napisaliśmy od nowa plany tych studiów. Zarządzanie projektami
jest to dziedzina, która rozwija się od kilkudziesięciu lat. Metody
tradycyjne, te które są związane z metodykami PMI czy PRINCE2,
wzbogacane są metodykami zwinnymi, więc zaczynamy
właśnie tego uczyć studentów. Kierunek ten ma bardzo dobre
notowania. Zarządzanie projektami ma swoje miejsce i trudno
w tej chwili bez tych umiejętności prowadzić biznes.
Jako ekspert zarządzania projektami jakich rad związanych
z rozwojem kariery zawodowej może Pan Dziekan udzielić
studentom studiującym na WOiZ?

realizowany. Mamy również inne projekty, w których trudno
zastosować klasyczne metody takie jak PMI czy PRINCE. Są
nimi np. projekty naukowe, ponieważ wyniki badań nie często
nas zaskakują i wpływają na przebieg projektu. Praktycznie
wszystko co dzieje się w Politechnice Śląskiej ma charakter
projektów. Można powiedzieć, że cała Uczelnia jest organizacją
zarządzaną przez projekty. Jako jedna z pierwszych uczelni
w Polsce Politechnika Śląska już w 2010 r. wdrożyła system
zarządzania projektami. Funkcjonuje program e-CZP, czyli
elektroniczne wspomaganie systemu zarządzania projektami.
Jest to system komputerowy, w którym wszystkie projekty są
skatalogowane oraz poprzez ten system realizuje się procedury
zarządzania projektami badawczymi i dydaktycznymi. Za
uruchomienie tego systemu Politechnika Śląska otrzymała

Myślę, że wytrwałości i optymistycznego patrzenia w przyszłość.

nagrodę Marka Śląskie. Cieszę się, że jestem jednym z autorów

Projekty są zawsze oryginalne, trzeba te projekty widzieć jako

tego systemu.

coś, co ma nas zawsze pchnąć do przodu, a nie tylko budować

Który

w nas rutynę. Mały krok czy duży krok, nie ma znaczenia. Te

najtrudniejszym doświadczeniem? Z jakimi problemami się on

rutynowe projekty też są realizowane, ale one niczego nowego

wiązał i jak zespół WOiZ sobie z nim poradził?

nie wnoszą. Nie chodzi o to, żeby tylko wykonać coś co musi
być, trzeba wykonać coś co będzie cieszyć i zakończenie
tego uznamy jako sukces. Życzę studentom, żeby tego typu
projekty realizować, że jak je wykonacie będziecie zadowoleni
i powiecie: „Fajnie, nikt tego przede mną nie zrobił”.
Jak Pan Dziekan postrzega kompetencje osoby, która zajmuję się
zarządzaniem projektami? Jak one odnoszą się do kompetencji
kierownika projektu?

projekt,

w

którym

brał

Pan

Dziekan

udział

Projekt pod tytułem „WOiZ” jest dla mnie trudny, ponieważ
traktuje go jako kilkuletnie wyzwanie. Muszę się wywiązać
z moich zobowiązań, które zapisałem w swoim programie
wyborczym oraz strategii. Mam taki plan, że jak będę kończył
swoją kadencję, będę chciał rozliczyć się z tego co obiecałem,
co się udało się osiągnąć, a co nie. Co roku rozliczam się przed
Radą Wydziału. Jeżeli chodzi o problemy, to one są zawsze.
Zawodowo zajmuję się zarządzaniem ryzykiem, więc stykam się

Umiejętność pracy w grupie, co nie jest łatwe. Trzeba mieć
w sobie przede wszystkim dużo empatii i asertywności, żeby
rozumieć co dzieje się u innych, jak oni patrzą na projekt,

z problemami, ale nie myślę w kategoriach problemowych.
Myślę raczej w ten sposób, aby znaleźć rozwiązanie dla danego
problemu. Uważam, że problemów nie należy demonizować.

ale również posiadać własne zdanie. Trzeba mieć pewne

Jest to kwestia optymistycznego patrzenia w przyszłość.

zdolności przywódcze, które powodują, że ludziom chce się

Dziękujemy za przeprowadzoną rozmowę!

chcieć działać. Trochę psychologii i dobra podstawa metodyki
pracy, żeby nie zapominać o organizacyjnych, zasobowych,
finansowych

aspektach

był

realizacji

projektów.

Mobilizacja

i motywowanie ludzi są bardzo ważne. Dla kierownika projektu

Wywiad

został

przeprowadzony

z

Dziekanem

Wydziału

Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej urzędującym do
do 30.09.2019r.

ludzie są najważniejszym i zarazem najsłabszym ogniwem,
dlatego musi im poświęcać najwięcej czasu. Trzeba mieć
kierownika, który wie jakie są Jego cele, który ma dobry zespół
i środki na realizację projektu.
Jakich narzędzi oraz metodyk używa zespół WOiZ podczas
realizacji projektów?
Korzystamy z różnych metodyk. Robimy to mniej lub bardziej
intuicyjnie, różnie bywa. Natomiast ja patrzę na to w ten sposób,
że dzisiaj pełnię tutaj na Wydziale rolę dyrektora projektu,

Autorzy:

ale czasem jestem też kierownikiem projektu. Najczęściej

Agnieszka Bula, Magdalena Czaika,

staram się dla każdego projektu znaleźć kogoś, kto jest za

Aleksandra Juroszek

niego odpowiedzialny – kierownika projektu, to się dzieje np.

studentki, Politechnika Śląska

w laboratoriach. Najczęściej szukamy takich kierowników,

magdaczaika@gmail.com

którzy są merytorycznie związani z projektem, aby później mogli
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K

im jestem? Nazywam się Arek, jestem

w Kole Naukowym. Stanowi to naszą ogromną wartość, bo bazę

przewodniczącym Koła Zarządzania

wiedzy projektowej mamy bardzo dużą i dzięki niej możemy

Projektami Solver i studiuję na drugim
roku

kierunek

Zarządzanie

Projektami

na Wydziale Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Tematyką
zarządzania
interesować

się

chwilę

przed

projektami
rozpoczęciem

zacząłem
studiów.

Zastanawiałem się nad wyborem uczelni wyższej, ale to
Politechnika Śląska miała mi najwięcej do zaoferowania. Już
na pierwszym roku studiów dołączyłem o Koła i w mgnieniu
oka zostałem jego przewodniczącym! Jak to się stało, że
student pierwszego roku staje się osobą odpowiedzialną za
nadzorowanie projektów Koła Naukowego? Sam do końca nie
wiem, wszystkie te zmiany działy się bardzo szybko. Myślę, że
największe znaczenie miał czas w którym dołączyłem do koła
wraz z przyjaciółmi z kierunku. Większość osób, które znały Koło
oraz jego projekty niebawem miało kończyć studia i opuszczać
mury Politechniki. Zdążyliśmy razem pracować nad kilkoma
projektami i podczas jednego ze spotkań oddali nam ster
i sukcesywnie zaczęli wdrażać w działalność Koła. Przed nami,
a przede wszystkim przede mną zostało postawione nie lada
wyzwanie - poprowadzenie SOLVERA!

Jaką organizacją jest Solver? Jesteśmy organizacją, która uczy
i daje nam możliwość rozwinięcia umiejętności potrzebnych
w zarządzaniu projektami. Dzięki naszej działalności

świat

studenta styka się ze światem biznesu. Stale się rozwijamy
oraz odnosimy liczne sukcesy. Potwierdza to na przykład
Konferencja naukowo-branżowa PM Nights – Myśl Projektowo,
która z roku na rok przybiera na sile i przyciąga coraz więcej
osób

zainteresowanych

projektami.

Konferencja

wpisała

się na stałe w kalendarium ważnych wydarzeń związanych
z zarządzaniem projektami na mapie Śląska. Obecnie jest
to nasz najbardziej złożony projekt, który udowadnia nam,
że pomimo wielu przeciwności losu, jesteśmy w stanie zrobić
coś dobrego! Konferencja PM Nights - Myśl Projektowo w tym
roku organizowana była pod hasłem: Zarzadzanie projektami
w dobie cyfryzacji. Konferencja miała wiele do zaoferowania,
co potwierdza fakt, że wzięło w niej udział aż 175 osób. To sukces,
na który ciężko pracowaliśmy przez cały okres przygotowań.
Sukces konferencji potwierdziła również IPMA Young Crew
Polska nagradzając Nas w prestiżowym konkursie na najlepszy
projekt “Student Project Excellence Award”. Zajęliśmy w nim II

Kim tak w zasadzie są członkowie Koła Zarządzania Projektami
Solver? Jesteśmy grupą ambitnych, młodych i przebojowych
studentów Politechniki Śląskiej, wspieranych przez doktorantów
i doktorów z Wydziału Organizacji i Zarządzania. Celem każdego
z nas jest zdobycie doświadczenia oraz poznanie dobrych
praktyk w zarządzaniu projektami. Każdy z nas, zdaje sobie
sprawę z tego jak ważne obok wykształcenia są:

doskonalić każde nasze przedsięwzięcie.

praktyka

oraz staż pracy w danym zawodzie. Naszym celem jest również
poznanie projektów przy współpracy z różnymi renomowanymi
organizacjami, które pomagają nam w rozwoju. Dzięki tym
współpracom możemy podjąć się realizacji każdego projektu,
który przyjdzie nam do głowy. To w Solverze nabieramy
doświadczenia, które będzie stanowić bazę pod nasze przyszłe
CV. Solver realizuje różne projekty, począwszy od czasopisma

miejsce w kategorii projekty eventowe.
Jednak Solver to nie tylko PM Nigtsy! Organizujemy również
liczne szkolenia dla członków Koła dzięki którym podnosimy
swoje kompetencje menadżerskie, nabieramy pewności siebie
w podejmowaniu decyzji oraz negocjacji, uczmy się jak ważne
są kompetencje miękkie w zarzadzaniu zespołem projektowym.
Uczymy się narzędzi niezbędnych do prowadzenia projektów
np. MS Project. Oprócz tego planujemy wyjazdy integracyjne,
oraz staramy się o przyznanie Niemieckiego stypendium DAAD
dla studentów polskich uczelni wyższych. Mierzymy wysoko –
w nadchodzącym roku akademickim planujemy rozpocząć
pracę nad projektem wyjazdu do Szanghaju, który będzie
ogromnym wyzwaniem logistycznym I finansowym.

(które właśnie masz okazję czytać) po konferencję naukową,

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu zainteresowałem

szkolenia i akcje społeczne takie jak zbiórki pieniędzy lub

drogi czytelniku to serdecznie zapraszam do dołączenia w nasze

karmy dla schroniska. To właśnie działalność w tym Kole

Cię –

szeregi! Rekrutacja nowych członków startuje już w październiku

uczy nas sumienności, prowadzenia projektów oraz myślenia

2019 roku. Zachęcam również do odwiedzenia naszego profilu

projektowego. Solver to miejsce w którym warto zacząć swoją

na Facebook (@pm.polsl), na którym wrzucamy na bieżąco

przygodę z projektami - nikt tutaj nie ucina palców za popełnione

wszystkie informacje z życia Koła Zarządzania Projektami SOLVER!

błędy. Dzięki temu uczymy się nie tylko na sukcesach - wyciągamy

Do zobaczenia w październiku!

również wnioski z porażek. To one uczą nas pokory oraz tego jak
ważne w projekcie są małe szczególiki do których na pierwszy

Autor:

rzut oka nie przywiązujemy zbyt dużej uwagi. Członkowie Koła

Arkadiusz Dokupil

wraz z opiekunem, doktorantami oraz doktorami przez długie

Przewodniczący Koła Zarządzania Projektami SOLVER

lata wypracowywali skuteczne metody zarządzania projektami

arkadiusz.dokupil@gmail.com
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KOMUNIKACJA W BRANŻY IT

W

yobraź sobie, że trafiasz do nowego projektu. Jest to

manualnego jest dużo mniej techniczna, często są to osoby

projekt programistyczny, a Ty masz być w nim Project

bez wiedzy specjalistycznej. Zajmują się testowaniem całego,

Managerem. Masz zespół składający się z kilkunastu osób,

działającego oprogramowania bez pisania dodatkowego

a większość to „typowi informatycy”. W swojej karierze nie

kodu. Oprócz tego testerzy zajmują się również analizą wymagań

pracowałeś jeszcze z informatykami i nie do końca wiesz jak

klienta oraz dbają o dokumentację.

z nimi rozmawiać. W końcu chodzą plotki, że to specyficzni ludzie
i rozmawiają tajemnym kodem. Co zrobić? Najpierw warto
dowiedzieć się, czy informatycy to faktycznie kosmici, na czym
polega ich praca i czy język którym się posługują jest taki trudny.

Architekci

oprogramowania

często

są

też

analitykami

biznesowymi. Mają oni kontakt z klientem, zbierają wymagania
i potrzeby, a następnie projektują oprogramowanie, które potem
implementują programiści. Tworzą złożone diagramy, które są

Potocznie za informatyka ludzie uważają osobę, która zna się na

zrozumiałe dla klienta oraz dla programistów. Nierzadko czynnie

wszystkim co dotyczy komputerów. Jest to definicja, której ludzie

uczestniczą w procesie wytwarzania oprogramowania oraz

z branży IT nie lubią, bo nie precyzuje dokładnie tego, co robią. Nie

nadzorują postęp prac i pilnują zaprojektowanej architektury.

każdy informatyk zna się na wszystkim co związane z komputerem.
Jak w każdym zawodzie istnieje coś takiego jak specjalizacja.
Informatyk może być na przykład: programistą (developerem),
testerem, architektem oprogramowania (software architect)
lub specjalistą technicznym (operational specialist lub DevOps).
Każda z tych specjalizacji może zawierać bardziej szczegółowe
podziały, np. programiści dzielą się na frontendowców, którzy
tworzą interfejsy użytkownika oraz backendowców, którzy
zajmują się oprogramowaniem desktopowym, serwerowym
i bazami danych. Istnieją również programiści full-stack, którzy

Specjalista techniczny (operacyjny) to osoba, która najwięcej
kontaktu ma ze sprzętem oraz konfiguracją tego sprzętu. Praca
ze sprzętem to między innymi: wybór i dobieranie sprzętu,
podłączanie, konfiguracja oraz utrzymanie. Sprzętem mogą
być zwykłe komputery, laptopy, serwery, infrastruktura sieciowa
i wiele innych. Konfiguracja często również sprowadza się do
pisania kodu, ale jest to innego rodzaju kod niż ten, który tworzą
programiści. Zazwyczaj jest on ściśle związany ze sprzętem
i systemem operacyjnym.

zajmują się i frontendem, i backendem. Określenie „full-stack”

Drugą rzeczą, jaką warto posiąść to umiejętność porozumiewania

może odnosić się też do osoby, która łączy w sobie cechy

się z ludźmi, którzy pracują w branży IT. Język w IT jest specyficzny,

z różnych dziedzin np. programisty i specjalisty technicznego,

zawiera wiele wyrażeń i słów, które nie są zrozumiałe dla

w tym przypadku można taką osobę również nazwać DevOpsem.

postronnych osób. A przecież jednym z czynników, który generuje

Programiści to osoby, które zajmują się rozwiązywaniem
problemów biznesowych za pomocą języków programowania
i różnych narzędzi informatycznych. Nie użyłem tu określenia, że

sukces projektu jest komunikacja. Dlatego tak ważne jest aby
mówić we wspólnym języku. Poniżej postaram się wyjaśnić
najważniejsze określenia używane przez informatyków.

„programiści piszą kod”. Dlaczego nie? Ponieważ pisanie kodu

Wytwarzanie oprogramowania (software development) – proces

to tylko około 10% pracy programistów. Przez większość czasu

rozwiązywania problemu biznesowego lub zaspokajania potrzeb

programiści zajmują się myśleniem nad sposobem rozwiązania

użytkowników poprzez tworzenie programów komputerowych

problemu,

oraz infrastruktury potrzebnej do ich działania.

zamodelowaniem

go,

zaprojektowaniem,

a dopiero potem nad napisaniem kodu, który by ten problem
rozwiązywał. Może się zdarzyć tak, że problem da się napisać
w jednej linijce, ale wymyślenie tej jednej linijki może zająć kilka
godzin. Programistę należy rozliczać z pracy za pomocą ilości
problemów, które rozwiązał, a nie ilości kodu, który napisał. Pracę
programisty można porównać do pracy tłumacza. Przekłada on
wymagania klienta na języki programowania i tworzy przy tym

Programowanie – rozwiązywanie problemów za pomocą
języków programowania. Często również pojęcie to używane
jest jako skrót myślowy oznaczający „pisanie kodu”. Pisanie kodu
z kolei potocznie może być nazywane „kodzeniem”.
Programowanie

obiektowe

–

sposób

programowania,

wykorzystujący obiekty (klasy) do modelowania rzeczywistości.

oprogramowanie.

Klasami mogą być rzeczywiste byty, np. człowiek, samochód.

Testerzy mogą być automatyzujący lub manualni. Tester

nich wykonać, np. metoda idź() dla człowieka lub jedź() dla

automatyzujący współpracuje bezpośrednio z programistami
i również pisze kod, ale taki, który testuje inny kod, zazwyczaj logikę
biznesową. Aby tester mógł cokolwiek sprawdzić

potrzebuje

scenariuszy testowych, które jasno określają, co powinno się,
w jakiej kolejności zdarzyć oraz jak powinno się zachować
oprogramowanie w przypadkach szczególnych. Praca testera

Klasy posiadają metody, czyli operacje, które można na
samochodu.
Języki programowania – to języki o określonej składni i słowach
zrozumiałych dla ludzi, ale niezrozumiałych dla komputerów.
Zazwyczaj kod pisze się w językach programowania. Języki
programowania są kompilowane do kodu binarnego, który
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dopiero wtedy jest zrozumiały dla komputerów. Każdy język

Baza danych – zbiór danych posegregowany w określonym

programowania jest dobry do określonego rodzaju, np.

porządku. Dane w bazach danych są łatwe do odczytania

rozwiązań biznesowych, analizy danych, machine learningu.

oraz łatwo je do niej zapisywać. Przykładowo, sklep internetowy

Język programowania to narzędzie i należy je stosować zgodnie

przechowuje tu informacje o użytkownikach, transakcjach oraz

z przeznaczeniem. Popularnymi językami programowania są

przedmiotach na sprzedaż wraz z cenami i komentarzami. Do

C# (czyt. siszarp), Java (czyt. dżawa), Istnieją również języki

tworzenia i zarządzania bazami danych wykorzystuje się SQL

interpretowane, które nie są bezpośrednio kompilowane,

(Structured Query Language). Jest wiele różnych wersji SQL, np.

ale są przechowywane w postaci kodu, a dopiero podczas

SQL Server, MySQL, Postgres.

wykonywania są interpretowane. Jest to np. Python (czyt.
pajton), Javascript (czyt. dżawaskript). Nie można mylić Javy
i Javascriptu, są to zupełnie różne języki o innych zastosowaniach.
Kod

źródłowy

–

oprogramowanie

napisane

w

języku

programowania. W skrócie kod.

Framework – rozszerzenie języka, pomaga i usprawnia proces
wytwarzania oprogramowania.
Web

(webówka)

–

rodzaj

oprogramowania

tworzonego

dla Internetu. Zazwyczaj są to strony internetowe, API oraz
oprogramowanie serwerowe.

Kompilacja – proces zamiany kodu w języku programowania
na kod binarny. Programiści często używają wyrażenia „nie
kompiluje się”, co oznacza, że w kodzie jest błąd i program nie
potrafi zamienić go na kod binarny.

API

(application

programming

interface)

–

interfejs

programistyczny aplikacji. Określa on, w jaki sposób aplikację
serwerową można użyć. Frontend używa API, a API uruchamia
odpowiednie części backendu.

Kod binarny – ciąg bitów (zer i jedynek) rozumiany przez komputer.
Odpowiednie ciągi oznaczają rozkazy dla procesora, który
między innymi potrafi kopiować dane, wykonywać działania
arytmetyczne i bitowe oraz wykonywać skoki w programach.
Bug (czyt. bag) – błąd w oprogramowaniu. Często robi się „fixy”,
czyli naprawianie błędów.

Serwer – komputer o dużej mocy obliczeniowej przyjmujący
i

obsługujący

żądania

użytkowników.

Działa

na

danych.
System operacyjny – oprogramowanie zarządzające systemem
komputerowym.

Środowisko programistyczne (IDE, Integrated Development
Environment) – program, który służy do pisania kodu w językach
programowania oraz pomaga uruchamiać aplikacje w nich

Deploy (deployment) – uruchamianie aplikacji na środowisku,
np. u klienta.

napisane. Dla C# to Visual Studio, Javy to IntelliJ, Pythona to

Build – skompilowana aplikacja, gotowa do uruchomienia.

Pycharm.

Release – wdrożenie, wydanie nowej wersji aplikacji.

Środowisko

–

system,

na

którym

uruchamiane

jest

oprogramowanie. Jest kilka rodzajów:
−−

developerskie (development) – działa na lokalnej maszynie
programisty,

−−

testowe

(test)

–

działa

na

osobnym

komputerze,

zazwyczaj operują na nich testerzy sprawdzając działanie
oprogramowania,
−−

akceptacyjne (acceptance) – działa już u klienta, gdzie
może on zobaczyć jak wygląda aplikacja oraz stwierdzić
co jest do poprawy,

−−

produkcyjne (production) – działa u klienta i korzystają
z niego użytkownicy końcowi.

Frontend – jedyna część oprogramowania dostępna dla
użytkownika

końcowego.

nim

oprogramowanie serwerowe, na którym są API, backend i bazy

Frontendem

są

np.

interfejsy

użytkownika, czyli strony, widoki, formularze, okna dialogowe. Do
tworzenia frontendu w stronach internetowych wykorzystuje się
zazwyczaj HTML/CSS oraz Javascript. Natomiast w aplikacjach

To już chyba wszystkie najważniejsze pojęcia, których używają
osoby z branży IT. Myśląc o prowadzeniu projektów w tej branży
warto posiąść podstawową wiedzę dotyczącą specjalizacji
informatyków oraz języka którego używają na co dzień. Będąc
dobrze przygotowanym na pewno zdarzy się moment w którym
nie zrozumiesz jakiegoś pojęcia lub wyrażenia. Co wtedy zrobić?
Po prostu pytać. Informatycy to też ludzie, którzy chętnie
wytłumaczą o co im chodzi.
Praca w IT polega głównie na myśleniu i rozwiązywaniu
problemów, czasami może minąć sporo czasu zanim będą
widoczne efekty pracy. Nie warto zadawać informatykowi co
chwilę niepotrzebnych pytań typu: „Ile jeszcze?”, „Kończysz?”,
„Czemu tak długo?”. Trzeba pamiętać, że ludzie w IT to też
normalni ludzie, tylko, że z umiejętnościami technicznymi. Warto
stworzyć im odpowiednie warunki do pracy, a dostarczą dobre
oprogramowanie.

desktopowych wykorzystuje się XML lub XAML.
Backend – część oprogramowania niedostępna dla użytkownika
końcowego. Zazwyczaj wykonuje się na zewnętrznych serwerach.
Tutaj wykonuje się główna logika biznesowa. Zazwyczaj jest
napisany w C#, Javie, Pythonie, Javascripcie i PHP.

Autor:
inż. Marcin Chilicki
student, Politechnika Śląska
marcin.chilicki96@gmail.com
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UCZ SIĘ, ROZWIJAJ I KODUJ, CZYLI O CODERSCAMP –
NAJWIĘKSZYM OTWARTYM KURSIE PROGRAMOWANIA WEBOWEGO

H

istorię CodersCamp należy zacząć od historii jej organizatora
– CodersCrew. Początki organizacji sięgają 2016 roku, kiedy

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu powstało
Koło Naukowe Web Designu. Pierwotnie była to inicjatywa
studencka, której członkowie uczyli się podstaw programowania
poprzez warsztaty wewnętrzne oraz tworzenie prostych stron
internetowych. Chęć podejmowania działań na większą skalę
zainspirowała studentów do wyjścia poza uczelnię i założenia
w 2018 roku stowarzyszenia o nazwie CodersCrew. W efekcie
zespół rozrósł się do społeczności osób o różnorodnych
specjalizacjach, połączonych wspólną pasją.
Właśnie chęć dzielenia się wiedzą z zakresu programowania
na większą skalę przyczyniła się do powstania CodersCamp –
największego otwartego kursu programowania webowego,
który po raz pierwszy został zorganizowany w 2018 roku.

Rys. 1. Otwarcie edycji wakacyjnej CodersCamp (lipiec 2019)
Źródło: archiwum własne Tomasz Pohl.

Zależało nam na stworzeniu społeczności, w której początkujący
deweloperzy uczą się, zdobywając doświadczenie i dzieląc się
nawzajem swoją wiedzą i pasją. Zgodnie z ideą kursu każda
osoba zainteresowana kodowaniem może uczyć się bez
ponoszenia kosztów.
Pierwsza edycja CodersCamp została zorganizowana w ciągu
dwóch tygodni, a więc w bardzo krótkim odstępie czasowym.
Wewnątrz

organizacji

nie

brakowało

osób

pragnących

dzielić się wiedzą, dlatego ze znalezieniem mentorów – osób
doświadczonych, które mogą opiekować się uczestnikami
kursu – nie było problemu. Równie sprawnie udało nam się
znaleźć partnerów wydarzenia – firmy z branży IT (RST, Divante,
ChallengeRocket, Deviniti, Look4App), które wspierają inicjatywy

Rys. 2. Otwarcie edycji wakacyjnej CodersCamp (lipiec 2019)
Źródło: archiwum własne Tomasz Pohl.

studenckie i szukają młodych pracowników. Część merytoryczna
kursu była już gotowa dzięki realizacji licznych warsztatów
wewnętrznych.
że

połączymy

W

kwestii

spotkania

formuły

kursu

stacjonarne

z

postanowiliśmy,
nauką

online.

Przekształciliśmy nasze materiały w interaktywną ścieżkę nauki
(pomogło nam w tym narzędzie process.st), która umożliwiała
zdalne zapoznanie się z materiałem. Raz w tygodniu uczestnicy
przychodzili na spotkanie, by wysłuchać dwugodzinnej prelekcji
oraz rozwiązać test, który weryfikował ich wiedzę z poprzedniego
materiału. Spotkanie miało również charakter integracyjny –
uczestnicy kursu mogli lepiej poznać swój zespół oraz mentorów.
Znając realia rynku pracy w branży IT, wiedzieliśmy, że sama
teoria to za mało, dlatego oprócz części teoretycznej (takich
technologii jak HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React i Redux)
zadbaliśmy również o część praktyczną – każdy uczestnik
zrealizował kilka projektów o różnym stopniu trudności pod
okiem mentora (indywidualnie lub zespołowo). Pierwszą edycję
kursu ukończyły 43 osoby, które poznały dzięki niemu świat Web
Developmentu.

Rys. 3. Spotkanie organizacyjne podczas edycji wakacyjnej (lipiec 2019)
Źródło: archiwum własne Tomasz Pohl.
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Po

zorganizowaniu

pierwszej

edycji

poprosiliśmy

naszych

uczestników o informacje zwrotną. Chcieliśmy udoskonalić
kolejne edycje kursu i dzielić się naszą pasją do kodowania
z kolejnymi osobami. Organizacja wydarzenia trwającego kilka
miesięcy wiąże się z wieloma wyzwaniami, którym potrafimy
stawić czoła. Istotną przeszkodą są dla nas kwestie budżetowe.
Dlatego każdą edycję wspierają nasi partnerzy (później do grona
naszych sponsorów dołączyli LiveChat, Zaven i Accesto). Kolejną
barierą jest komunikacja oraz zarządzanie zespołem i zadaniami.
Większość z nas dalej studiuje, a więc często wyjeżdża i ma liczne
obowiązki akademickie. W sprawnej komunikacji pomaga nam
Slack oraz video komunikator – Jitsi. Do zarządzania zadaniami
wykorzystujemy Trello oraz Jirę.
Rys. 4. Uczestnicy pierwszego hackathonu (2018 r.)
Źródło: archiwum własne RST Software Masters.

Doświadczenie z organizacji poprzednich edycji oraz opinia
uczestników pomogły nam usprawnić formułę kolejnych edycji.
Teraz CodersCamp trwa trzy miesiące, a uczestnicy poznają
jeszcze więcej narzędzi wykorzystywanych w programowaniu.
Kolejne zmiany to możliwość wspólnego kodowania z mentorem
i rezygnacja z wygłaszania prelekcji. Rozbudowaliśmy część
merytoryczną – teraz sporządzona przez nas lista składa się
z 28 zestawów (pięciu obszarów tematycznych) zakończonych
krótkim testem. Coraz więcej uwagi poświęcamy jakości
kształcenia,

dlatego

z

każdą

kolejną

edycją

starannie

planujemy rekrutację mentorów oraz kładziemy nacisk na
pracę zespołową i zarządzanie projektami. Mentor dba bowiem
o poprawność, systematyczność, efektywność i dynamikę
procesu projektowego, a także postępy zespołu. Dzieli się
wiedzą z zakresu programowania, ale także doskonali swoje
umiejętności z zakresu project managementu.
Rys. 5. Uczestnicy pierwszego hackathonu (2018 r.)
Źródło: archiwum własne RST Software Masters.

Rezultaty dotychczasowych czterech edycji CodersCamp
nie tylko dają nam satysfakcję, ale też motywują do kolejnych
działań. Nasz kurs uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa
Cyfryzacji, Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości oraz
największych polskich uczelni. Z każdą kolejną edycją kursu
CodersCamp cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Liczba zgłoszeń wynosiła początkowo 277, w lutym 2019 roku
były to już 1703 osoby. Wyłoniono spośród nich 173 uczestników,
którzy współpracowali z 23 mentorami. Edycję kursu ukończyło
91

osób.

Dzięki

działaniom

promocyjnym

w

mediach

społecznościowych o CodersCamp usłyszało 150 tys. osób.
Co ciekawe, na przestrzeni wszystkich edycji liczba mentorów
zwiększyła się ponad pięciokrotnie, a liczba finalistów wzrosła aż
o 375%.
Finalizacją
Rys. 6. Uczestnicy pierwszego hackathonu (2018 r.)
Źródło: archiwum własne RST Software Masters.

maraton

każdego

CodersCamp

programowania,

jest

podczas

hackathon,

którego

czyli

uczestnicy

muszą w ciągu kilkunastu godzin rozwiązać określony przez
organizatorów problem. W ostatnim hackathonie, który odbył
się w maju, uczestników podzielono na siedem zespołów.
Podczas piętnastogodzinnego kodowania uczestnicy mieli za
zadanie zaprojektować aplikację, która usprawniłaby pracę
osób obsługujących klientów przez internetowy czat lub umożliwi
korzystanie

z

komunikatora

osobom

zmagającym się z różnymi dysfunkcjami.

niepełnosprawnym,
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Zwycięski zespół otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 7 500
zł, nagroda za drugie i trzecie miejsce wynosiła odpowiednio
2 000 i 1 000 zł. Finał projektu miał miejsce w siedzibie firmy
LiveChat, współorganizatora wydarzenia.
Nieustannie udoskonalamy i rozwijamy nasze projekty, tak
aby odpowiadały one na aktualne potrzeby uczestników
i zmiany technologiczne. Dotychczas organizowaliśmy kursy na
terenie Wrocławia, jednak chcemy dzielić się naszą pasją do
programowania ze wszystkimi i wierzymy, że każde polskie miasto
ma ogromny potencjał. W lipcu bieżącego roku rozpoczęliśmy
przygotowania nad kolejną edycją CodersCamp. Będzie ona
wyjątkowa, rozszerzyliśmy bowiem jej zasięg do siedmiu miast
Rys. 7. Uczestnicy hackathonu (maj 2019)
Źródło: archiwum własne Tomasz Pohl.

z siedmiu województw, współpracując z lokalnymi kołami
naukowymi:
−−

MKN Project Management w Gdańsku,

−−

Kołem Naukowym Procesu Zarządzania w Krakowie,

−−

Enactus UEP w Poznaniu,

−−

Kołem Naukowym Zarządzania Projektami w Szczecinie,

−−

Studenckim Kołem Naukowym Informatyki w Warszawie,

−−

Kołem Zarządzania Projektami SOLVER w Zabrzu.

We wrześniu na fanpage’u CodersCrew na Facebooku pojawi
się informacja o nowej edycji. Będzie tam można znaleźć
dokładne informacje na temat rekrutacji i harmonogram
spotkań. Wszystkich zainteresowanych nauką programowania
webowego zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Rys. 8. Etapy exposé kierownika projektu
Źródło: archiwum własne Tomasz Pohl.

Fanpage CodersCrew na Facebooku

Rys. 9. Zwycięzcy hackathonu (maj 2019)
Źródło: archiwum własne Tomasz Pohl.

Autor:
Marianna Różalska
copywriter, CodersCrew
marianna.rozalska@coderscrew.pl
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SUKCES I ZWIĘKSZENIE SATYSFAKCJI KLIENTA W PROJEKCIE

Z

arówno sukces jak i satysfakcja klienta to jedne z ważniejszych

powinniśmy wysłuchać klienta i jego potrzeb oraz wyjaśnić

(o ile nie najważniejszych!) czynników determinujących

mu w jaki sposób mamy zamiar osiągnąć cel. W ten sposób

osiągnięty cel w projekcie. Dzisiejszy świat stawia przed nami

dojdziemy do porozumienia z klientem oraz ustalimy wspólny

wiele wyzwań i zadań bez względu na to, na jakim etapie życia

(akceptowany przez obie strony) zakres projektu - co jest

jesteśmy. Może to być zdanie matury i wybór kierunku studiów,

początkiem budowania zaufania klienta. Następnie powinniśmy

przygotowanie ważnego raportu na spotkanie biznesowe czy

utwierdzić klienta w przekonaniu, że może nam ufać i pokazać,

chęć uzyskania awansu. Skąd więc wiedzieć, które działania

że go nie zawiedziemy. Pomoże w tym właściwa i profesjonalna

są projektem? Prócz tego, że każdy projekt dąży do osiągnięcia

prezentacja, nasze referencje oraz przedstawienie klientów,

określonego celu, składają się na niego trzy najważniejsze

których projekty zrealizowaliśmy, np. rekomendacja autorytetów

elementy:

bądź opinia medialna. Tutaj bardzo ważne jest, aby klient

−−

czas - ma swój zaplanowany początek i koniec,

−−

budżet - plan finansowy realizacji projektu,

−−

zakres - dokładne określenie oczekiwanego wyniku projektu.

Można stwierdzić, że sukces projektu to osiągnięcie zamierzonego
celu w zaplanowanym czasie, ustalonym planie finansowym
i zakresie. Oprócz tych trzech składowych, należy wspomnieć
jak ważna jest satysfakcja klienta i co zrobić, aby ją zwiększyć.
Istnieje kilka zasad pomagających zwiększyć nam satysfakcje
klienta, bez względu na to jak bardzo jest wymagający. Rys. 1.

wiedział na jakim etapie jest projekt. Należy informować go na
bieżąco o wszelkich zmianach oraz nie pozwolić mu odczuć, że
nie bierze udziału w życiu projektu. Powinniśmy zaangażować go
w projekt i udzielić pomocy w podejmowaniu decyzji. Pozwoli
to nie tylko utrzymać zaufanie, ale również zbudować relacje
z klientem, które sprawią, że zadowolony kiedyś do nas wróci,
bądź sprowadzi do nas nowych klientów.
Do zwiększania satysfakcji klienta powinien dążyć nie tylko project
manager (PM), ale również cały zespół projektowy. Bardzo ważne
jest skupienie się na jakości obsługi klienta oraz nastawieniu
pracowników (życzliwość, uprzejmość, chęć pomocy), gdyż
klienci zwracają uwagę na te dwie kwestie na samym początku,
a jak wiadomo, pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Poza tym,
klient ceni sobie takie cechy jak: terminowość, profesjonalizm,
kompleksowość usług, dobry kontakt telefoniczny/mailowy,
łatwość nawiązywania kontaktów, rzetelność, chęć sprostania
wymaganiom od samego początku, wiedzę.
Skuteczne zarządzanie projektem i zespołem projektowym przez
project managera pozwoli zwiększyć satysfakcję klienta i wpłynie
na jego odczucie zadowolenia po zakończonym projekcie. Jest
to spore wyzwanie dla całej grupy projektowej, gdyż każdy z nas
jest inny, a my bez analizy nie wiemy jakim typem jest nasz klient.

Rys. 1. Satysfakcja klienta
Źródło: opracowanie własne.

przedstawia zasady jak zwiększyć satysfakcję klienta w projekcie.
Pierwsze od czego powinniśmy zacząć to poznać naszych
klientów, a więc odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
Kim są? Czego się obawiają? Jakie mają problemy i w jaki
sposób jesteśmy w stanie pomóc im je rozwiązać? Jak ważne
jest dla nich osiągnięcie celu projektu? Jakie korzyści są dla
nich najważniejsze (ekonomiczne czy emocjonalne)? Na tym
etapie warto skupić się również na oczekiwaniach klienta.

Autor:

Bardzo ważna jest tutaj rola project managera, który musi

Katarzyna Pawlak

ocenić, czy klient ma autentyczne oczekiwania, a w przypadku

studentka, Uniwersytet Szczeciński

„odrealnionych pomysłów” uświadomić różnice i sprowadzić

katarzynapawlak124@gmail.com

klienta na ziemię. Jak przejść możliwie najłatwiej przez ten etap,
aby zacząć zdobywać zaufanie klienta? Przede wszystkim
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EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY - JAK OD NAJMŁODSZYCH
LAT UCZYĆ SIĘ ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ

E

konomiczny Uniwersytet Dziecię-

Zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzone

cy (EUD) swoją działalność roz-

są w systemie semestralnym, gdzie każdy z nich składa się z cyklu

począł w 2008 roku w Warszawie,

sześciu spotkań obejmujących każdorazowo dwie godziny

natomiast już od września 2009 za-

lekcyjne. Zakres zajęć obejmuje tematy powiązane z ekonomią

czął funkcjonować na skalę ogól-

m.in. są to zajęcia z istoty marketingu i relacji z klientami,

nopolską szybko zyskując popular-

zarządzania projektami, ekonomii, etyki biznesu, stylu kierowania,

ność również w innych miastach.

sztuki podejmowania decyzji. Zajęcia prowadzone są przez

Główną ideą tego przedsięwzięcia

nauczycieli akademickich uczelni partnerskich oraz ekspertów

jest zwiększenie wiedzy oraz budo-

Fundacji. Organizowane spotkania mają charakter interaktywny,

wanie świadomości ekonomicznej od najmłodszych lat. Oferta

a tematyka zajęć jest każdorazowo dostosowywana do wieku

edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szó-

uczniów. Warsztaty są idealnym miejscem, aby wcielić się

stych szkół podstawowych. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

w rolę np.: managera, czy inwestora giełdowego – pozwala

cieszy się dużą popularnością, każdego roku uczestniczy w nim

to doskonale nauczyć się pracy w grupie, jak również

łącznie ponad 1,5 tys. uczniów. Program obejmuje również se-

samodzielnego planowania i podejmowania decyzji. Każde

rie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania

zajęcia są wzbogacane o prezentacje multimedialne, krótkie

postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest

ciekawe wykłady, gry planszowe, dyskusje, prace zespołowe,

Narodowy Bank Polski. Minister Edukacji Narodowej pełni nad

quizy itp. Każde ze spotkań kończy się wpisem do indeksu,

przedsięwzięciem Patronat Honorowy. Ekonomiczny Uniwersy-

a na tych najbardziej sumiennych uczniów czeka również

tet Dziecięcy prowadzony jest przez Fundację Promocji i Akre-

dyplom z wyróżnieniem. W warsztatach uczestniczą również

dytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi

wolontariusze wcielający się w role opiekunów grup, są nimi

partnerami.

najczęściej studenci z kierunków ekonomicznych.

Aktualnie zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego

Opiekunowie/rodzice uczestników Ekonomicznego Uniwersytetu

orgaznizowane są w 7 miastach Polski:

Dziecięcego

mają

również

możliwość

wzięcia

udziału

w zajęciach, które na celu mają uświadomienie w jakim kierunku

−−

przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

−−

przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,

−−

przy Uniwersytecie w Białymstoku,

kształtowania wrażliwości etycznej u najmłodszych, rozsądnego

−−

przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

planowania wydatków i dysponowania pieniędzy, wychowania

−−

przy Uniwersytecie Szczecińskim,

−−

przy Uniwersytecie Gdańskim,

−−

przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

należy podążać, aby rozwijać przedsiębiorczość u dzieci.
Podczas spotkań porusza się między innymi tematy dotyczące

w czasach dużego rozwoju technologicznego, kształtowania
kreatywności, odkrywania pasji, jak i wiele innych interesujących
tematów. Więcej aktualnych informacji, program działania jak
również wiele innych ciekawostek o Ekonomicznym Uniwersytecie
znajduje się na stronie

uniwersytet-dzieciecy.pl

Rys. 1. Zajęcia EUD październik 2016
Źródło: archiwum własne WZiEU US Szczecin.

Autor:
Katarzyna Szydłowska
studentka, Uniwersytet Szczeciski
katarzyna.szydlowska@op.pl
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JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ WIRTUALNYM ZESPOŁEM PROJEKTOWYM?

N

iniejszy artykuł jest zbiorem wybranych informacji dotyczących

office). Ich rodzaje oraz rekomendacje przytoczymy w kolejnej

pracy w wirtualnym zespole projektowym (ang. Virtual Team).

części tekstu.

Pierwsza część odnosi się do kwestii teoretycznych, a kolejne opisują wybrane metody wpływające na zwiększenie efektywności
działań w zespole wirtualnym.
Rozważania dotyczące efektywności w zarządzaniu wirtualnym
zespołem projektowym należy rozpocząć od zdefiniowania
zespołu wirtualnego. Powołując się na podział stworzony
przez S.P. Robbinsa rozumie się go jako zespół, którego
członkowie nie spotykają się na co dzień, nie uczestniczą

w regularnych bezpośrednich spotkaniach1. Ciekawym faktem
jest to, że pomimo używania nazwy Virtual Team (VT) występuje
często określenie Geographically Dispersed Team (GDT), które
dokładnie precyzuje relacje występujące między członkami
zespołu. Przebywając w różnych miejscach mogą pracować
nad jednym projektem, wymieniać się spostrzeżeniami, oceniać,
kłócić, nagradzać – czyli też mają pewną przestrzeń, w której
działają. Czy można nazwać tą przestrzeń wirtualnym biurem?

3. Komunikacja członków zespołu
W tym miejscu mogą pojawiać się problemy wynikające
z odmienności kultur organizacyjnych poszczególnych członków
zespołu wirtualnego. Jeden z przykładów typowej sytuacji
opisaliśmy wcześniej. Jednak to nie tylko czas pomiędzy
wysłaniem wiadomości a uzyskaniem sprzężenia zwrotnego
ma znaczenie. Również jego forma – czy dostaniemy krótką,
rzeczową odpowiedź czy długi tekst, z którego sami musimy
wywnioskować o co chodzi naszemu współpracownikowi.
Wideokonferencje również mogą stanowić pewne trudności,
gdyż często podczas spotkań grupowych nie wszyscy się
wypowiadają. Dołączą do rozmowy, by pokazać się na liście,
a w tym czasie mogą robić coś całkowicie innego – sprzątać,
gotować, bo zawsze można wyciszyć mikrofon czy wyłączyć
kamerkę.

Uważamy, że tak. Wysoki poziom technologii pozwala nam na

4. Metodyka pracy zespołu wirtualnego3

korzystanie z różnego rodzaju platform, na których możemy

Dokonując analizy literatury przedmiotu nie można wskazać

spotykać się z innymi w czasie rzeczywistym bez wychodzenia
z domu, przy swoim biurku. Jednak nadal nie jest to miejsce,
w którym komunikujemy się bezpośrednio i fizycznie, a to ma
bardzo duże znaczenie na pracę zespołu wirtualnego.

jednoznacznych cech charakterystycznych dla metodyki pracy
zespołu wirtualnego. Każdy VT wypracowuje pewne schematy,
na podstawie których później dąży się do realizacji założonych
celów. W zależności od stopnia zorganizowania mogą być one

Co dokładnie wpływa na działanie/pracę VT? Nie można

bardziej złożone (ścisłe) lub proste (pozwalające na zmiany).

tego jednoznacznie określić, ponieważ jeden zespół wirtualny

Po

nie jest równy drugiemu zespołowi. Zależne jest to również od
elementów składowych w procesie kształtowania się zespołu –
wizja, cele, pozycja w zespole, normy obowiązujące w zespole,
role pełnione przez poszczególnych członków oraz wyznawane
wartości2. Jednak można wysunąć pewne wnioski dotyczące
elementów wpływających na pracę zespołu wirtualnego po
analizie literatury. Odnoszą się one do czterech czynników

z

omówieniu
specyfiką

pracy

teoretycznych
zespołu

kwestii

wirtualnego

związanych

można

wskazać

pewne metody, dzięki którym można zminimalizować ryzyko
występowania sytuacji kryzysowych lub zwiększyć efektywność
realizowanych działań.

Niektóre z nich wskazaliśmy już

w poprzedniej części, jednak warto powtórzyć je jeszcze raz, by
wykazać ich kluczową rolę.

opracowanych przez D. Zwolińską, takich jak:

Niezbędnym

elementem

efektywnej

pracy

w

wirtualnym

1. Precyzyjne określenie celu (również poleceń

technologicznych oraz sprzętu. Powinno się korzystać z tych

zespole jest umiejętne wykorzystanie aktualnych rozwiązań

Jest to niezwykle ważne w pracy VT, ponieważ trudniej się

metod, które są dostępne, proste w obsłudze, skuteczne. Dzięki

komunikować ze sobą niż w tradycyjnym biurze. Jeśli cel oraz jego

temu mamy pewność, że nasze komunikaty docierają do

sposób realizacji nie jest „jasny”, to generuje sytuacje, w których

członków, ponieważ:

jeden z członków musi o coś dopytać i czekać na odpowiedź.

−−

Dlatego musimy ustanawiać cele zrozumiałe, najlepiej w takich
sytuacjach korzystać z opracowanych atrybutów S (Specific),
M (Measurable), A (Achievable), R (Relevant), T (Time-bound).
2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych
Są one niezbędne do pracy, gdyż tylko dzięki nim możliwy
jest przepływ informacji, planowanie, kontrolowanie oraz
współdzielenie zasobów. Aktualnie istnieje bardzo dużo aplikacji,
systemów, które można określić jako wirtualne biuro (Virtual

mają oni możliwość odebrania informacji

praktycznie

z każdego miejsca,
−−

występuje niewielki stopień zagrożenia awarią systemu/
platformy,

−−

system/platforma

nie

wymaga

posiadania

złożonych

umiejętności obsługi.
Często wykorzystywane narzędzia to m.in. Trello, Asana, Evernote,
Google Docs, Slack, Sketch. Jednak podstawowym sprzętem do
takiej pracy jest niewątpliwie telefon i komputer. Czemu telefon?
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W dzisiejszych czasach z telefonów komórkowych korzysta 92%

2. Mierzalny - powinniśmy wyznaczać tylko takie cele, które

dorosłych Polaków , więc jest to szybki kanał dotarcia. Będąc

możemy w późniejszym czasie zmierzyć, ocenić czy zostały

jednocześnie na spotkaniu bądź załatwiając prywatne sprawny

zrealizowane tak, jak zakładaliśmy. Dzięki temu możemy potem,

jesteśmy w stanie być na bieżąco i w stałym kontakcie ze

albo pociągać do odpowiedzialności konkretną osobę, albo

współpracownikami i klientami. Ponadto możemy kontrolować na

nagradzać za dobrze wykonaną pracę. Jeśli cel nie jest mierzalny,

przykład przebieg projektu – poprzez posiadanie różnych aplikacji

to nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy został osiągnięty czy też

w telefonie, informujących nas o zmianach, których dokonują

nie.

4

współpracownicy. Czemu komputer? Dzięki niemu posiadamy
również dostęp do różnego rodzaju programów, za pomocą
których możemy wysyłać maile, tworzyć dokumenty, arkusze.
Nie wyobrażamy sobie pracy w VT, który komunikuje się tylko
i wyłącznie za pomocą tradycyjnych listów, ponieważ jeden
projekt tworzylibyśmy bardzo długo.
Z

wykorzystaniem

technologii

związane

jest

zagadnienie

komunikacji w zespole. Musimy określić pewne ramy, dzięki którym
będziemy mogli łączyć się ze sobą za pomocą np. Skype, Google
Meets. Nie są to spotkania fizyczne FTF, lecz odbywają się w czasie
rzeczywistym i przez określony czas możemy porozmawiać

3. Osiągalny – pracując w zespole wirtualnym musimy mieć
świadomość występowania pewnych barier, które mogą mieć
przełożenie na utrudnienia w realizacji niektórych celów. W takiej
sytuacji należy skupić się tylko na realnych możliwościach
zespołu.
4. Istotny – powinniśmy określać takie cele, których realizacja
będzie stanowiła przejście do następnego etapu pracy przy
projekcie. Wiąże się z tym nastawienie na wynik. Powinniśmy
mieć pewność, że to co robimy na realne przełożenie na
realizację projektu.

o zrealizowanych celach lub kłopotach w wykonaniu pewnych

5. Określony w czasie – odnosi się to do wyznaczania zadań

zadań. Powinniśmy ustalić zasady, na przykład, związane

dla

z wyciszeniem mikrofonów w czasie rozmowy – wtedy mamy

w

pewność,

członków
konkretnym

zespołu,

które

terminie.

powinny

Są

być

narzędzia

realizowane
umożliwiające

zaangażowani

określanie zadań w czasie (na przykład Trello), dzięki czemu

w konwersację, a nie są zajęci czymś innym. Po omówieniu

współpracownik, w każdej chwili może sprawdzić do kiedy

zagadnień dotyczących tematu spotkania, warto imiennie

powinien coś przygotować.

pytać czy ktoś chciałby zabrać głos, o coś zapytać – jeśli nie

Mając świadomość trudności, z którymi możemy spotkać się

że

nasi

współpracownicy

są

chce na forum, to poświęćmy mu chwilę po zakończeniu
połączenia. Należy jednak pamiętać, że komunikacja powinna
być adekwatna do sytuacji panującej w zespole. Jeśli widzimy,
że

nasi

współpracownicy

zawsze

terminowo

wypełniają

swoje obowiązki, to nie musimy cały czas wysyłać zaproszeń
na spotkania sprawdzające – one pochłaniają czas, który

pracując w VT powinniśmy wypracowywać takie rozwiązania,
które niwelują trudności oraz występowanie odstępstw. Dzięki
takiej postawie możemy znacząco przyczynić się do zwiększenia
poziomu efektywności pracy w naszym wirtualnym zespole.
Źródła:

można wykorzystać bardziej produktywnie niż na godzinnej

1

S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, Warszawa 2004.

rozmowie. Kolejną cenną wskazówką jest to, że warto tworzyć

2

D. Zwolińska, Identyfikacja Uwarunkowań pracy zespołu

notatki ze spotkań, ponieważ nasz zespół może być tak od

wirtualnego, Zakopane 2015.

siebie oddalony, co utrudni stworzenie jednego spotkania ze

3

Ibidiem.

wszystkimi. Opublikowanie takiej notatki na Google Docs, do

4

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” w: Korzystanie

którego wszyscy mają dostęp, umożliwi nadrobienie zaległości

z telefonów komórkowych Komunikat z badań CBOS Nr 99/2017.

osobom nieobecnym i może zminimalizować występowanie
dodatkowych pytań.
Według nas, najważniejszym czynnikiem, który przekłada się
na efektywność pracy w zespole jest umiejętne wyznaczanie
celów. Pracując w VT powinniśmy umożliwiać uczestniczenie
w procesie tworzenia celów długo, ale również i krótko
terminowych. Dzięki temu osoby, które same przydzielają
sobie konkretne zadania, są bardziej zaangażowane w ich
wykonywanie. Możemy odnieść koncepcję SMART do pracy
w zespole wirtualnym:
1. Specyficzny - niejasno sprecyzowany cel generuje zakłócenia,
dopytywanie, może opóźnić realizację konkretnych zadań,
a nawet całego projektu. Jeśli nasze cele będą zrozumiałe
dla każdego to możemy mieć pewność, że osoby nie będą
realizowały zadań na podstawie nietrafnych przypuszczeń.

Autor:
Kinga Janecka, Mateusz Juźwik
studenci, Uniwersytet Szczeciński
kinga.janecka@onet.pl
juzwik.mateusz@gmail.com
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KANBAN

zORGANIZUJ SIĘ

C

zym jest Kanban? Podczas pracy nad nowym projektem

Kanban to narzędzie uniwersalne, które może być stale

ilość zadań do wykonania zwykle jest ogromna. Warto

dostosowywane do naszych potrzeb. Jego prostota jest jego

rozdzielić pracę tak, aby już od samego początku każdy członek

ogromną zaletą. Świetnie sprawdza się podczas większych

zespołu wiedział, co trzeba wykonać oraz co najważniejsze -

projektów jaki i do organizacji swoich osobistych zadań.

kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania. Tutaj właśnie

Odpowiednie dopasowanie tablicy do grupy, z pewnością

pojawia się Kanban. Metoda stworzona w latach pięćdziesiątych,

ułatwi pracę, poprawi wydajność oraz komunikację w zespole.

w

Japonii

oznaczająca

spis

czy

tabliczkę

informacyjną.

Pierwotnie metoda ta była wykorzystywana wyłącznie do
zarządzania produkcją i jej procesami, lecz obecnie stosuje się
ją w wielu branżach. Jest to system planowania i rozdzielenia
zadań w celu optymalizacji rozwoju projektu. W podstawowej
wersji Kanban przybiera strukturę tablicy składającej się z kilku
kolumn, z określonym podziałem. Swoją formą przypomina listę

Moim zdaniem najlepszym pomysłem na poznanie tej metody
są gry biznesowe. Przykładem świetnej gry symulacyjnej jest
kultowa: “Kanban - Pizza Game”. Jeżeli będziecie mieć okazję
w nią zagrać - nie wahajcie się!

Podczas rozgrywki można

zobaczyć jak działa Kanban oraz jakie czekają nas wyzwania
w projekcie i jak sobie z nimi radzić.

co należy zrobić (ang. To do), jednakże bardziej rozwiniętą
i spersonalizowaną.
Najprostszy układ Kanbana można stworzyć za pomocą
karteczek samoprzylepnych i kawałka ściany. Wyznaczamy
kolumny opisując je w określony przez siebie sposób. Każdej
osobie w zespole przypisujemy inny kolor, a później zadania
do wykonania, umieszczając je w odpowiednich kolumnach.
Dodając wiersze uzyskujemy możliwość nadania priorytetu
najważniejszym

zagadnieniom.

Zaletą

tego

systemu

jest

możliwość dostosowania go do swoich potrzeb oraz stałego
monitorowania postępu wyznaczonych zadań.
Rys. 1. przedstawia najprostszą tablicę Kanban. W dobie internetu
pojawiają się elektroniczne wersje tablic, które są nowocześniejsze
i posiadają dodatkowe narzędzia. Są to przykładowo: Trello czy

Rys. 2. Kanban Pizza Game
Źródło: archiwum własne Koła Naukowego Zarządzania Projektami.

Kanban Tool. Przewagą ich jest dostępność na każdym urządzeniu
oraz to, że można mieć stały wgląd i możliwość zmiany priorytetów
zadań, w trakcie postępu projektu oraz z dowolnego miejsca.

Autor:
Dagmara Boćko
studentka, Uniwersytet Szczeciński
dagmara.bocko@gmail.com
Rys. 1. Przykładowa tablica Kanban
Źródło: pixabay.com.
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TERYTORIUM WIEDZY

Mariusz Chrapko,
Monika Chutnik
Jak zarządzać
wirtualnymi zespołami

XXII Konferencja IPMA Polska
Warszawa, 7-8 listopada 2019

Jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie project

Zarządzanie zespołami wirtualnymi i wyzwania z nim związane są

managementu, czyli XXII Konferencja IPMA Polska. Wydarzenie

obecnie topowym tematem w świecie project managementu.

odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2019 r. w Warszawie w Hotelu

Coraz więcej zespołów w organizacjach pracuje w ten sposób.

Arche Krakowska. Tegoroczne hasło przewodnie konferencji to

Jeśli interesujecie się tym tematem i nasuwają się wam pytania

„Portfele, programy, projekty - świadome podejście do strategii”.

typu „Jak zarządzać ludźmi na odległość? Czy zarządzanie takimi

Konferencja IPMA Polska to dwa dni inspirujących prezentacji,

zespołami różni się od tradycyjnego? Z jakimi wyzwaniami muszą

warsztatów prowadzonych przez ekspertów branżowych. Jak

się mierzyć liderzy takich zespołów?” polecam wysłuchania

podaje IPMA Polska „Gościem specjalnym będzie Jurgen Appelo

podcasta, którego gościem i ekspertem jest Monika Chutnik.

– profesjonalny mówca motywacyjny, manager, przedsiębiorca,

Polecam poszukać również innych podcastów dostępnych na

założyciel sieci Agile Lean Europe oraz autor książki Management

stronie Mariusza Chrapko. Ja w kolejnych wydaniach PM Newsa

3.0.” Podczas konferencji odbędą się trzy streamy tematyczne:

będę starała się wybierać te związane z tematami poruszanymi

Automotive; IT, e-commerce; Energetyka oraz uroczysta

w aktualnym wydaniu i które moim zdaniem są najbardziej

wieczorna GALA POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD. Jeśli ten

inspirujące.

opis Was jeszcze nie przekonał zapraszam na stronę konferencji
i do zapoznania się z programem ramowym wydarzenia!

Marcin Żmigrodzki
W tym szaleństwie
jest metoda. Powieść
o zarządzaniu projektami

Zero Bullshit Management

Serfując po internecie natrafiłam na nieszablonową stronę

Podręcznik zarządzania projektami napisany w formie powieści?

o zarządzaniu projektami Zero Bullshit Management. Strona

Czemu nie! Uważam, że to świetny pomysł. Jeśli chcecie się o tym

prowadzona jest przez praktyków–sceptyków w oparciu

przekonać to sięgnijcie po książkę Marcina Żmigrodzkiego „W tym

o uznane standardy zarządzania (PMI/PMBoK, Scrum, PRINCE2,

szaleństwie jest metoda(...)”. Autor opisuje w niej historię średniej

Lean, Management 3.0), które zostały odchudzone z biurokracji

wielkości europejskiej firmy z branży IT która popada w tarapaty

i ortodoksji, z technik wydumanych i bezużytecznych w realnym

i potrzebuje zmian. W opisie można znaleźć informację, że ważną

życiu. Brzmi ciekawie i przekornie? W zakładce darmowe materiały

postacią w książce będzie odgrywał konsultant, który wkroczy by…

można znaleźć bazę wiedzy, w której znajdują się przygotowane

no właśnie tego dowiecie się sięgając po tą pozycję. Opis i recenzje

lub polecane przez autorów dobre praktyki, rekomendacje,

zachęcają!

procesy i szablony, recenzje i streszczenia materiałów związanych
z zarządzaniem. Zachęcam do odwiedzenia tej strony, która
wydaje się przedstawiać ciekawy punkt widzenia i ofertę na rynku
zarządzania.

Autor:
mgr Paulina Major
doktorantka, Politechnika Śląska
paulina.major@polsl.pl
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STREFA ROZRYWKI

HOROSKOP
Wodnik 21.01-20.02

Bliźnięta 21.05-21.06

Waga 23.09-23.10

W nadchodzących miesiącach staraj się jak najlepiej
wykorzystać swój potencjał. Jest to czas na rozwijanie
swoich pasji i realizację marzeń, lecz pomyśl również
o zabezpieczeniu finansowym.

Wrzesień to czas w którym powinieneś pomyśleć o sobie
i najbliższych. Spotkanie rodzinne wprawi cię w dobry
nastrój, a wypad ze znajomymi pomoże odbiec od
codziennych problemów.

Staraj się nie wydawać pieniędzy pochopnie, zachowaj
równowagę w sferze budżetowej. Spadnie na ciebie
wiele obowiązków, ale to tylko zmotywuje cię do pracy,
co zauważą inni z twojego otoczenia.

Rak 22.06-22.07

Skorpion 24.10-22.11

Pomyśl o odpoczynku, krótki wypad za miasto czy nad
jezioro pomoże ci uspokoić myśli i przygotować do
dalszej ciężkiej pracy.

W tym okresie będzie się dziać bardzo dużo. Nie
podejmuj pochopnych decyzji, przemyśl wszystko
dwa razy. Podczas ciężkich wyborów możesz liczyć na
wsparcie swoich przyjaciół.

Przed tobą idealny okres na spróbowanie swoich
sił w różnego rodzajach konkursach, bo szansa na
zwycięstwo jest bardzo duża. Już teraz pomyśl na co
przeznaczysz wygraną.

Baran 21.03-19.04

Lew 23.07-22.08

Strzelec 23.11-21.12

Ten czas nie będzie należał do twoich najlepszych,
będziesz mieć wrażenie że sprzeciwił ci się cały świat
i nic nie będzie szło po twojej myśli.

Mimo chwilowych problemów w pracy, wszystko
inne układa się bardzo dobrze. Pora więc pomyśleć
o rozrywce, a wyjście na miasto przyniesie wiele nowych
znajomości.

W
nadchodzących
miesiącach
będziesz
w centrum zainteresowania. Ludzie zaczną zwracać
na ciebie większa uwagę, wiec spodziewaj się licznych
komentarzy, zarówno tych miłych jak i nie.

Byk 20.04-20.05

Panna 23.08-22.09

Koziorożec 22.12-20.01

Wiele wydarzeń sprawi że na twojej twarzy będzie
gościć uśmiech, aczkolwiek musisz być czujny ponieważ
Lew będzie starał się namieszać w twoim życiu.

Wszystko układa się pomyślnie, nie ma powodów do
zmartwień, więc jest to okazja do tego aby skupić się na
sobie i na swoich pasjach. Wieczór z książką to bardzo
dobre rozwiązanie i szansa na pogłębienie swojej
wiedzy.

Rzeczy które będą się dziać wokół ciebie wprowadzą cię
w zły nastrój. Staraj się nie przejmować drobnostakami
bo to tylko spędzi ci sen z powiek i odbije się na twoich
bliskich.

Ryby 21.02-20.03

Zobacz jakie projekty realizujemy…
…i dołącz do Nas!

facebook.com/pm.polsl/

