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kopanej w wykonaniu drużyn krajowych) można powiedzieć. Możemy się
od nich uczyć.
No i tu dochodzimy do finiszu – nowy semestr, z nowymi wyzwaniami,
nową sytuacją, koniecznością dostosowania się do otoczenia – wyjścia
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zostało jeszcze kilka dni lub tygodni a Twoja praca dotyczy zarządzania projektami? W takim razie zgłoś się do naszego konkursu!

Dlaczego warto uczyć dzieci metodą projektów?...............................................................................9
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Rolą kierownika projektu jest motywowanie poprzez wykorzystanie zakresu wszystkich kompetencji członków zespołu i przekształcenie
ich w szanse na zwiększenie efektywności pracy i osiąganie założonych celów projektu.

Terytorium wiedzy...................................................................................................................................16
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SELF-COACHING W BIZNESIE I ŻYCIU OSOBISTYM

D

roga do sukcesu dla każdego wiąże się z innymi wyzwaniami.

rozwoju osobistego, którego głównym celem jest samodzielne

Aby spełniać marzenia i osiągać wyznaczone cele należy

dokonywanie pożądanej zmiany”- Michał Pasterski

podejmować odpowiednie działania. Nie jest to jednak takie
proste, ponieważ każda nasza decyzja i każdy kolejny krok
jest podejmowany przez pryzmat naszego doświadczenia,
osobowości i cech, które mogą pomóc ale i przeszkodzić
w realizacji celów. Odwaga, samodyscyplina i asertywność to
cechy, z którymi niektórzy się rodzą, a inni muszą na nie ciężko
pracować. Ważne jest, aby codziennie budować nawyki, dzięki
którym istnieje możliwość samodoskonalenia oraz wspinania się
po szczeblach kariery. Bardzo pomocne jest wsparcie ze strony
bliskich nam osób, ponieważ to oni motywują nas i sprawiają, że
chcemy być lepszą wersją samego siebie. Nie zawsze natomiast
ich doświadczenie, wiedza czy sposób rozwiązania problemu
jest dla niego odpowiednio dopasowany. Może wystąpić
jednak niechęć dzielenia się przemyśleniami z innymi i jest to jak
najbardziej w porządku. Staramy się wtedy odnaleźć rozwiązanie
samemu. Z łatwością przychodzi nam udzielanie rad innym,
których sami prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie spełnić.
Otrzymane wskazówki są pomocne, natomiast dalej jest to
propozycja rozwiązania problemu, a ona może nie do końca się
sprawdzić. Osoba, która nas wysłuchała nie zna całego obrazu
sytuacji. Nie jesteśmy w stanie przekazać jej tego jak się czujemy
i jak to widzimy w 100%. W tym przypadku możemy skorzystać
z usług coacha, aby pomógł nam znaleźć odpowiedzi na nasze
problemy.
Czym jest coaching? Definicja przedstawiona przez Roberta
Dilts`a

–

międzynarodowego

trenera,

coacha

brzmi

następująco: „Technika coachingu polega na wydobywaniu
mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych
barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu
im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching
koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn
problemów),

promując

rozwój

nowych

strategii

myślenia

i działania.” Powyższa definicja bardzo dobrze przedstawiam
nam teoretyczne podejście do coachingu. Najważniejsze jest
to, że podczas pracy z coachem odkrywamy nasze głęboko
skrywane potrzeby i dzięki odpowiednio zadawanym pytaniom
sami potrafimy znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Obie definicje Coachingu i self-coachingu są do siebie
bardzo podobne, ponieważ proces i droga do osiągniecia
zamierzonego celu pozostaje dokładnie taka sama. Jedyną
zmienną jest to, że w przypadku self-coachingu, zarówno coach
i klient to ta samo osoba. Jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedz
na rozwiązanie danego problemu, dlatego też możemy podjąć
się samorealizacji we własnym zakresie.
Pozytywne nastawienie. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że
właściwy sposób myślenia przyczynia się do realizowanych
przez nas celów. Im częściej powtarzasz, że wykonanie
jakiegoś zadania jest trudne i nieosiągalne, tym trudniej będzie
Ci je wykonać. Jesteśmy skonstruowani tak, aby krytycznie
spoglądać na wszystko co dzieje się wokół nas. Niestety
nieświadoma

negatywna

samoocena

wpływa

na

nasze

samopoczucie i nastrój. Jednak pocieszający jest fakt, że istnieje
sposób na zmianę nastawienia i przemiany sposobu myślenia.
Bardzo ważne jest, aby w wewnętrznym dialogu kształtować
pozytywne myśli i spoglądać na wyzwania z przekonaniem
ich realizacji. Zastanów się jak często negatywne myśli
przyczyniały się do urzeczywistnienia wydarzeń w taki sposób,
w jaki je skonstruowałeś? Wstając lewą nogą w złym humorze
przekonujemy siebie, że to nie będzie dobry dzień. Przyciągamy
wszystkie niekorzystne dla nas aspekty, które tylko potwierdzają
nas w przekonaniu o jego beznadziejności. Szukamy wtedy
winnych wokół nas, zamiast skupić się na własnym sposobie
myślenia. Stoicki filozof Marek Aureliusz już w II wieku przekonywał
o ważności własnego nastawienia mówiąc: „Pamiętaj zresztą przy
każdym zdarzeniu, które cię do smutku przywodzi, o zasadzie: To
nie jest nieszczęściem, owszem szczęściem jest znosić to wzniośle.”
Bądź dla siebie coachem! I w życiu prywatnym i zawodowym
skup się na świadomym i zdecydowanym kształtowaniu
pozytywnych myśli. Przechodząc w inną perspektywę własnych
problemów, obracając ją w coś z korzystnym dla nas skutkiem
możemy odmienić swoją rzeczywistość. Jeżeli czujesz się do
tego nieprzekonany, sięgnij po literaturę opisującą sposoby
i kroki jakie musisz zrobić, by zmienić myślenie. Jest ich naprawdę
sporo! Przykładową pozycją jest książka Bishopa Garego Johna

Skoro odpowiedz na nasze wszystkie pytania leży w nas samych

„Napraw się.”

to czy potrzebujemy coacha? Odpowiedz na to pytanie nie

Budowa nawyków. Równie ważnym aspektem kreowania

jest jednoznaczna, ponieważ nie każdy wie od czego zacząć
i jak to zrobić. Poświęcając trochę swojego czasu i podejmując
wysiłek można stworzyć fantastyczne rezultaty. Przedstawiona
powyżej technika nazywa się self- coaching. Wymaga ona
samozaparcia i co najważniejsze regularności. W dzisiejszych
czasach wykonywanie tej techniki jest niezwykle utrudnione
przez natłok codziennych obowiązków, ale dzięki dobrej
organizacji czasu jest to osiągane. „Self-coaching jest modelem

własnego życia jest zmiana nawyków. „W psychologii sukcesu
mówi się, że aż 95% tego, co myślisz, czujesz, robisz i osiągasz,
jest skutkiem nawyku.”

Ciężko jest je wykształcić, natomiast

ułatwiają nam życie i pomagają dążyć do sukcesu. Wszyscy
urodziliśmy się bez nawyków. Oznacza to, że te które posiadamy
(złe i dobre) zostały wyuczone poprzez regularność. Jeżeli
chcesz je zmienić, wystarczy odpowiednia technika, cierpliwość
i proces powtarzania.

Najważniejsze to zacząć działać! Nie

Wydanie 24, wrzesień 2020
zastanawiaj się „co by było gdyby..” tylko małymi kroczkami

Measurable (mierzalny) - czyli taki który na każdym etapie jego

wprowadzaj drobne zmiany w swoje życie. Brian Tracy stworzył

realizacji mogli sprawdzić na jakim etapie realizacji jesteśmy

siedem etapów budowania nawyku:

Achievable (osiągalny) bardzo ważny by cel był osiągany, na

1. Podejmij decyzję – zdeklaruj sam przed sobą, że zmienisz

miarę naszych możliwości

postępowanie i rzetelnie dąż ku temu.
2. Nigdy nie rób wyjątków – gdy uczysz się nowego nawyku nie
szukaj wymówek i nie usprawiedliwiaj się, aby go nie wykonać.

Relevant (istotny) - cel musi być ważny, żebyśmy byli cały czas
zmotywowani do jego osiągnięcia
Time-bound (określony w czasie)- musimy zaplanować i określić

Jeżeli zmusisz się przez pewien okres później stanie się to dla

dokładny czas w którym cel ma zostać zrealizowany.

ciebie automatyczne.

Drugim krokiem jest przeanalizowanie rzeczywistości, w której się

3. Mów o tym innym ludziom – Informując bliskie nam osoby

znajdujemy. Mając już jasno określony cel musimy obiektywnie

o pracy nad utrwaleniem nawyku będziemy zobowiązani do

ustalić co się dzieje w tym momencie i z jakiego punktu zaczynamy.

jego wykonywania, ponieważ będziemy świadomi, że nas

Oto przykładowe pytania do badania rzeczywistości:

obserwują.

−

4. Wyobrażaj sobie siebie – jeżeli oczami wyobraźni będziesz
widział oczekiwane zachowanie, szybciej je zaakceptujesz
i zaczniesz wykonywać.
5. Stwórz afirmację – codziennie powtarzaj pozytywną afirmację,
która odwzoruje nawyk. Przyspieszy to jego kształtowanie.
6. Obiecaj sobie, że nigdy się nie poddasz – mocno wpojone
i regularnie ćwiczone nawyki wytworzą dyskomfort, za każdym
razem, gdy ich nie wykonasz.
7. Nagradzaj się – nie ma nic przyjemniejszego niż nagroda
po wysiłku. Gdy będziesz kojarzył wykonanie zadania z czymś
przyjemnym będziesz miał więcej determinacji, by kończyć
kolejne.
Nie bądź dla siebie zbyt surowy. Całe życie staramy się zmieniać
nawyki, dlatego warto pamiętać, że wprowadzanie kilku na
raz jest złym pomysłem. Nie jest możliwe, aby zmienić całe
życie w krótkim okresie. Zacznij od budowania jednego nawyku
i regularnie go wykonuj, a z biegiem czasu poprawisz swoje życie.

celu do tej pory?
−

W jaki sposób wpływa to na inne sfery Twojego życia?

−

Co może Cię powstrzymywać przed realizacją nowego
celu?

−

Co do tej pory zrobiłeś, żeby osiągnąć cel?

−

Co przyczyniło się do Twojego sukcesu do tej pory?

Trzecim krokiem jest zrozumienie sytuacji, ??jakiem mamy opcje.
Na tym etapie szukamy najwięcej rozwiązań i możliwości. Bardzo
ważne, by otworzyć się na swoją kreatywność i nie krytykować
swoich pomysłów.
−

Co możesz zrobić, żeby osiągnąć cel?

−

Jakie są wady i zalety poszczególnych możliwości?

−

Co zrobisz, jeśli okaże się, że masz mniej czasu/pieniędzy/
środków?

−

polega na łatwości wykorzystania, dlatego też jest idealny
w self-coachingu. Cały model składa się z czterech kroków.
Skupiają się na procesie wyznaczania celów poprzez udzielenie
odpowiedzi na konkret pytania. Jest to idealna pomoc, dzięki
której jesteśmy w stanie nauczyć się jak rozwiązywać problemy,
zdobywać nowe umiejętności i osiągać cele zawodowe. GROW
to Akronim oznaczający:
Goal — Cel
Reality — Rzeczywistość
Obstackles/ Options – Przeszkody i Opcje
Way forward/ What’s next – Droga na przód/ Co następne
Pierwszym krokiem jest określenie celu. Może to być cel związany
z naszym rozwojem osobistym na ścieżce zawodowej lub w życiu
prywatnym. Na tym etapie mamy możliwość skorzystania z dwóch
sposobów. Pierwszy z nich to skorzystanie z modelu SMART. Jest
on bardzo precyzyjne i dobrze znany dla osób zajmujących się
szeroko rozumianą dziedziną zarządzania. Drugim sposobem jest
zadawanie odpowiednich pytań, które prowadzą do dokładnie
takich samych wniosków jak zastosowanie modelu SMART. Czym
jest SMART w coachingu?
Specific (konkretny)- nasz cel powinien być konkretny a jego
sformułowanie jednoznaczne

W jaki sposób wcześniej zajmowałeś się tą / podobną
sytuacją?

−

MODEL GROW. Jednym z najczęściej wykorzystywanych modeli
coachingowych jest model GROW. Jego przewaga nad innymi

Jaką masz historię, na temat dlaczego nie osiągnąłeś tego

Komu udało się osiągnąć coś podobnego? Czy mogę
skorzystać, z jego rozwiązań, wskazówek?

Czwarty, i już ostatnim krokiem w modelu GROW jest sprawdzenie
zaangażowania i ustalenie konkretnego planu działania.
Ustalany od czego powinniśmy zacząć.
−

Co decydujesz się zrobić?

−

Jaki będzie Twój pierwszy krok?

−

Jakie są etapy/kamienie milowe na drodze do celu?

−

Co mógłbyś zrobić, by zwiększyć swoją motywację
i determinację do osiągnięcia tego celu?

Model GROW jest bardzo prostym w zrozumieniu i realizacji
modelem. Dzięki regularności i rzetelnej pracy nad sobą jesteśmy
w stanie sami się do niego zastosować i osiągnąć zamierzone
cele. Jest bardzo uniwersalny i można go wykorzystać na każdym
etapie swojego życia. Specyficzna koncepcja coachingu
czyli self-coaching może odmienić twoje życie. Wystarczy
wprowadzić niezbędne elementy pracy nad sobą i regularnie je
wykorzystywać. Bądź dla siebie własnym coachem, a będziesz
świadomie i umiejętnie podejmował kluczowe decyzję.

Autorzy:
Daria Strońska, Aneta Bratko
studentki, Uniwersytet Szczeciński
daria.stronska@o2.pl
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POZNAJMY SIĘ LEPIEJ! KOLOR OSOBOWOŚCI A PRACA W ZESPOLE

C

złowiek jest najważniejszym zasobem, jakim dysponuje
organizacja. Żadne przedsiębiorstwo nie mogłoby istnieć,

rozwijać się i odnosić sukcesów bez udziału ludzi. Każdy pracownik
to

jednostka

wyjątkowa,

indywidualna

i

niepowtarzalna,

funkcjonująca w organizacji niczym mrówka w mrowisku – ma
swoją ściśle określoną rolę, przydzielone zadania i wpływa na
funkcjonowanie organizacji jako całości. Jak zatem rozpoznać,
którą z „mrówek” przydzielić do zadania, zespołu czy projektu,
aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki w niej drzemie?
Grupa czy zespół?
Choć znajdzie się wielu, którzy nie zauważają różnicy pomiędzy
znaczeniami tych słów, dobry kierownik projektu powinien je
rozróżniać. Nierzadko słowo „zespół” używane jest jako synonim
słowa „grupa” i na odwrót, choć wyrazy te mają odmienne
znaczenie. Grupa nie pracuje tak efektywnie, jak zespół, a to,
czy grupa jest zespołem, zależy od wielu istotnych czynników.
Grupa może mieć nieograniczony rozmiar – mogą ją tworzyć setki
czy tysiące osób, w przeciwieństwie do efektywnego zespołu,
zazwyczaj tworzonego przez kilka osób. W grupie ludzie działają
raczej indywidualnie - rzadko ze sobą współpracują i kierują się
swoimi osobistymi celami (o ile je określili), natomiast zespół dąży
do realizacji pewnego dokładnie określonego wspólnego celu
poprzez współdziałanie, współpracę i pełne zaangażowanie.
Dobór członków zespołu nie jest przypadkowy – osoby tworzące
zespół wzajemnie się uzupełniają. Istnieje wyraźny podział ról
i wszyscy członkowie zespołu są równie odpowiedzialni za efekty
wspólnej pracy (co nie ma miejsca w przypadku grupy).
Szczególnie istotne dla kierownika projektu jest umiejętne
zbudowanie

zespołu.

Jest

to

zadanie

bardzo

trudne

i wymagające sporej dawki wiedzy i znajomości odpowiednich
narzędzi. Dobór pracowników do zespołu projektowego nie
powinien być przypadkowy, ponieważ efektywność i skuteczność
działania zespołu są zależne od posiadanych kompetencji
i indywidualnych predyspozycji ludzi go tworzących.
Jednym z narzędzi ułatwiających dobranie ludzi do zespołu
projektowego jest model DISC, stworzony przez amerykańskiego
psychologa Williama Marstona na podstawie wieloletnich badań
i obserwacji. Marston wyróżnił cztery typy osobowości człowieka,
pokrywają

się

z

głównymi

typami

temperamentu,

określonymi w starożytności przez greckiego lekarza i filozofa
Hipokratesa (który określił je jako choroby psychiczne), tj.
choleryka, sangwinika, flegmatyka i melancholika. Marston
podzielił je w przeciwstawne pary pod względem dwóch
czynników. Pierwszym z nich jest sposób czerpania energii
z otoczenia. Jeśli jednostka czerpie energię „z zewnątrz”,
to jest ekstrawertykiem i potrzebuje obecności innych ludzi
do

normalnego

funkcjonowania.

Jeżeli

czerpie

czynnikiem jest sposób działania jednostki – tu Marston rozróżnia
postawę zorientowania na ludzi i relacje oraz zorientowania na
wykonywanie zadań. W ten sposób wyróżnione zostały cztery
typy osobowości człowieka: dominująca (ang. Dominant),
inspirująca (ang. Inspiring), stabilna (ang. Supportive) oraz
sumienna (ang. Cautious). Każda z osobowości posiada inne,
zupełnie odmienne cechy i sposoby zachowań.
Szwedzki

pisarz,

psycholog

komunikacji

społecznej

i behawiorysta – Thomas Erikson w swojej książce „Otoczeni przez
idiotów” znacznie rozwija model DISC, używając kolorów na
określanie poszczególnych typów osobowości człowieka. Osoby
dominujące określa jako typ czerwony, inspirujące jako typ żółty,
stabilne jako typ zielony, a sumienne jako typ niebieski.

Model DISC – cztery typy osobowości

które

Rys. 1. Model DISC
Źródło: opracowanie własne.

energię

„z wewnątrz”, jest introwertykiem i w mniejszym lub większym
stopniu potrzebuje samotności, by zregenerować siły. Drugim

Osobowość dominująca, typ czerwony, choleryk
Osoby czerwone to ludzie bardzo pewni siebie, ambitni,
dynamiczni, pełni zapału i niezwykle stanowczy. Urodzeni
przywódcy. Są impulsywni, dobrze czują się w roli liderów. Nie
zwlekają w podejmowaniu decyzji, lubią rywalizację i nie unikają
ryzyka. Uwielbiają zwyciężać. Istotne zadania wykonują bez
zbędnej zwłoki, ponieważ cenią szybkie działanie i nie znoszą
bezczynności, ale zadanie musi być dla nich wystarczająco
ważne, by w ogóle podjęli się jego wykonania. Są konkretni
i bezpośredni, lubią mówić krótko, zwięźle i na temat oraz
doceniają, gdy rozmówca odnosi się do nich w ten sam sposób.
W przeciwnym razie zaczynają się niecierpliwić. Czerwoni są
zadaniowi, skoncentrowani na realizacji celu oraz na rezultacie.
Pracują w tempie ekspresowym, aby równie prędko dostrzec
efekty swoich działań. Z reguły dobrze radzą sobie ze stresem,
a ich jedyną obawą jest utrata kontroli. Czerwonego można
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poznać po tym, że mówi najgłośniej, najszybciej odpowiada

zespołową. Wysoko cenią sobie bezpieczeństwo i stabilność,

na pytania i nie ma oporów przed krytykowaniem innych ani

nie lubią zmian i potrzebują czasu, aby dobrze je przemyśleć. Za

przed wygłaszaniem własnej opinii. Dzięki temu jest osobą

wszelką cenę unikają konfliktów, dyskusji, nie lubią być w centrum

niezwykle ważną w zespole projektowym, ponieważ nie boi się

uwagi. Cenią sobie pochwały, lecz nie publiczne, a w cztery oczy

wyzwań – jeśli jakieś zadanie jest wyjątkowo trudne, czerwony

podczas prywatnej rozmowy. Zaangażuj zielonego, jeśli szukasz

chętnie podejmie się jego realizacji, ponieważ wierzy, że

kogoś, kto będzie wypełniał polecenia z zaangażowaniem, a do

może osiągnąć wszystko. Jednak nie można zapominać

zespołu wprowadzi atmosferę spokoju i zrozumienia.

o dostrzeganiu zaangażowania i starań pracownika o tym typie

Osobowość sumienna, typ niebieski, melancholik

osobowości, a także o nagrodzie, której oczekuje, ponieważ bez
tego nie będzie czuł się zmotywowany do dalszej pracy. Jeśli
szukasz osoby niezwykle energicznej, wielozadaniowej, lubiącej
wyzwania – włącz czerwonego do zespołu projektowego.
Osobowość inspirująca, typ żółty, sangwinik

Analityczny,

dociekliwy,

obiektywny,

perfekcjonista,

dokładny,

logiczny,

systematyczny,

metodyczny,

zorganizowany.

Osoba niebieska z pewnością dostrzeże alfabetyczny porządek
wyżej wymienionych cech charakteru. Ludzie o osobowości
sumiennej są doskonali w organizowaniu. Uwielbiają tworzyć listy,

Żółci łączą w sobie cechy ekstrawertyczne, a w działaniu

tabele i za wszelką cenę starają się unikać ryzyka. Są realistami

zorientowani są na ludzi. Są to osoby wpływowe, rozmowne,

i bywają przygotowani na wszystko. Dbają o szczegóły, są

inspirujące, towarzyskie i przekonujące. Niesamowici optymiści.

bardzo dokładni – dzięki temu potrafią dojrzeć każdy, nawet

Energia eksploduje z nich niczym z wulkanu, a swoim pozytywnym

najmniejszy błąd. Perfekcjoniści. Wszystko, co tworzą, musi być

nastawieniem potrafią zarażać innych. Lubią dużo mówić,

dopracowane od A do Z. Precyzyjni, choć niezdecydowani –

są świetnymi mówcami i potrzebują uwagi. Wokół żółtych

niebieski zanim wyśle zadanie, sprawdza je kilka razy, aby mieć

wszystko dzieje się szybko i bardzo spontanicznie. Ludzie o tym

pewność, że nie popełnił żadnego błędu. Działa logicznie,

typie osobowości są niezwykle kreatywni, twórczy i pomysłowi.

przestrzega zasad, nie lubi krytyki. Myśli faktami, nie opiniami

Ich wyobraźnia nie zna żadnych ograniczeń. Żółty w zespole

i rzadko kieruje się emocjami. Potrafi wyrażać swoje zdanie,

projektowym jest gwarancją inspiracji i natchnienia. Z pewnością

nie przejmując się innymi ludźmi. Otoczenie może odbierać go

będzie źródłem wielu nowych pomysłów, które, pomimo że

jako osobę chłodną, zdystansowaną i nudną. Niebieski woli

mogą czasem wydać się chaotyczne, nierzadko prowadzą do

pracować sam, ponieważ potrzebuje ciszy i skupienia. Pomimo

powstawania nowych rozwiązań. Żółty świetnie poradzi sobie

samodzielności, osoba o osobowości sumiennej jest ogromną

w kontaktach z klientem, ponieważ budowanie więzi i relacji

wartością w zespole projektowym. Doskonale organizuje pracę,

nie sprawia mu żadnego problemu. Strachem napawa go

dba o najwyższą jakość i każdy drobiazg. Potrafi przewidywać

wizja odrzucenia i samotności. Organizacja pracy nie jest jego

i przeciwdziałać ryzyku, jest świetnym analitykiem. Niebieskiego

mocną stroną, ma także problemy z dotrzymywaniem terminów.

motywuje rozwój osobisty, więc doskonałą nagrodą będą dla

Nie zwraca uwagi na szczegóły, błędy i pomyłki, dlatego

niego kursy czy szkolenia. Elastyczne godziny pracy i praca

nie powinno powierzać się mu zadań bardzo precyzyjnych

zdalna pozwolą mu na zaszycie się w swoim spokojnym miejscu,

i przyziemnych, gdyż znudzi się pracą, zrazi i straci motywację.

gdzie z precyzją wykona powierzone mu zadanie. Jeśli zależy

Dla osoby o tym typie osobowości nagrodą będzie publiczna

Ci na wysokiej jakości, krytycznej i równocześnie wartościowej

pochwała czy możliwość wzięcia udziału w interesującej

opinii oraz dotrzymywaniu terminów, weź pod uwagę obecność

konferencji. Żółty to kopalnia pomysłów – zaangażuj go, jeżeli

niebieskiego w zespole projektowym.

zależy ci na innowacjach, inspiracji i pozytywnej atmosferze.

Kto będzie najlepszym pracownikiem?

Osobowość stabilna, typ zielony, flegmatyk

Żaden typów osobowości nie jest ani lepszy, ani gorszy. Każda

Cierpliwy, opanowany, uważny, przyjazny, wspierający, dobry

osoba jest potrzebna w społeczeństwie, przedsiębiorstwie czy

słuchacz – to cechy najlepiej opisujące osobę o stabilnym

zespole projektowym, ponieważ każda z nich może wnieść

typie charakteru. Zielonych właściwie z pozoru nie wyróżnia

do otoczenia inną wartość. Przy dobieraniu członków do

nic szczególnego, ale w rzeczywistości jest inaczej. Są to osoby

zespołu projektowego warto również wiedzieć, że jedna osoba

uprzejme, tolerancyjne i pomocne – nigdy nie zostawiają nikogo

zazwyczaj przejawia w sobie mix kilku różnych typów na raz, co

w potrzebie. Empatyczni, potrafią dobrze słuchać, zależy im

pomaga w odnalezieniu się w wielu odmiennych zadaniach.

na dobrych relacjach i dlatego są pewnym uzupełnieniem

Różnorodność idzie w parze z elastycznością, co pozwala na

pozostałych

wspólne rozwiązywanie nawet najtrudniejszych problemów

typów

osobowości:

czerwonych

cierpliwie

uspokajają, żółtych sprowadzają z powrotem „na ziemię”,

i efektywniejsze realizowanie działań w dążeniu do celu.

a zlodowaciałych niebieskich ocieplają. Zieloni lubią przejrzyste
i zrozumiałe komunikaty. Źle działają pod presją – od rozkazów
zdecydowanie bardziej motywują ich prośby. Gdy są pewni
sposobu wykonania zadania, wypełniają polecenia przełożonych
bez

zadawania

dodatkowych

zbędnych

pytań.

Lojalni,

dyplomatyczni, stawiający spokój i harmonię na piedestale.
Osoby o osobowości stabilnej są ludźmi, którzy starają się nie
zawieść innych, pracując solidnie i rzetelnie. Uwielbiają pracę
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PODSUMOWANIE ZDALNEJ KONFERENCJI
PM NIGHTS 2020 – MYŚL PROJEKTOWO

T

egoroczna konferencja PM Nights odbyła się pod hasłem:

Konferencja PM Nights 2020 była dla nas ogromnym wyzwaniem

„Jedyną stałą jest zmiana.” Wydaje się, że nie można było

organizacyjnym.

Pierwszy

raz

koordynowaliśmy

zdalne

lepiej trafić z wyborem myśli przewodniej konferencji, biorąc pod

wydarzenie na tak szeroką skalę. Jesteśmy w stanie zaryzykować

uwagę to co wydarzyło się w marcu 2020 roku.

stwierdzenie, że pomimo zmian jakie miały miejsce, konferencja

Organizacja konferencji naukowej to duże przedsięwzięcie, które
angażuje ogromną ilość zasobów. Prace nad jej organizacją
rozpoczęły się już w październiku 2019 roku. Wydarzenie
tradycyjnie miało odbyć się w sposób stacjonarny u naszego
wieloletniego partnera Ekoenergii Silesia SA przy ul. Żeliwnej
38 w Katowicach. Prace przebiegały wyjątkowo sprawnie,
podpisaliśmy umowy partnerstwa, współpracy, pozyskaliśmy
prelegentów. I przyszedł marzec 2020 roku – okazało się,
że światem zawładnęła pandemia i wszystkie wydarzenia
planowane w najbliższym czasie nie mają szans się odbyć.

zakończyła

się

sukcesem,

ponieważ

potrafiliśmy

szybko

zareagować i podjąć właściwe decyzje. Konferencja była miłą
odmianą i oderwaniem się od pandemicznej rzeczywistości.
Platforma Zoom umożliwiła nam spotkanie w wirtualnym świecie,
gdzie młodzi ludzie mogli podyskutować na tematy związane
z zarządzaniem projektami oraz pokazać swoje naukowe
dokonania. Żeby przypomnieć sobie tematy poruszane na
konferencji zapraszamy do przeczytania 23go kwietniowego
specjalnego wydania PM News, poświęconego Konferencji PM
Nights 2020:

Zebraliśmy wtedy komitet organizacyjny i postanowiliśmy, aby
konferencja PM Nights 2020 miała miejsce w zakładanym
terminie 20-21.04.2020 w formie zdalnej poprzez platformę Zoom.
Decyzja ta nie była łatwa, ponieważ musieliśmy przekształcić
całe

wydarzenie.

Zdecydowaliśmy

się,

że

harmonogram

konferencji będzie wyglądał następująco:
Pierwszy dzień:
−

uroczyste

otwarcie

konferencji

przez

opiekuna

Koła

Zarządzania Projektami SOLVER - dra inż. Seweryna
Tchórzewskiego,
−

inspirujący wykład wprowadzający do tematu konferencji

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i mamy nadzieję,
że za rok spotkamy się już w tradycyjnej formie! Zapraszamy do
śledzenia naszego Fanpage na Facebooku:

przeprowadzony przez dr Joannę Rzempałę z Uniwersytetu
Szczecińskiego,
−

sesja naukowa prowadzona przez mgr Paulinę Major,
Arkadiusza Dokupil, Alberta Strzedullę, na której studenci,
doktoranci i naukowcy prezentowali swoje naukowe
poczynania.

Drugi dzień w całości został poświęcony sesji podsumowującej
projekty Project Based Learning.
W pierwszy dzień konferencji udało nam się zgromadzić:
−

51 uczestników,

−

22 prezentujących,

−

11 referatów.

W drugi dzień obył się panel podsumowujący 3 edycję konkursu
PBL oraz 4 równoległe sesje tematyczne, w ramach których każda
z 25 grup projektowych PBL zaprezentowała wyniki swoich prac.
W panelu podsumowującym wzięło udział ponad 150 studentów
i pracowników Politechniki Śląskiej. Gośćmi honorowymi byli
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich
i Kształcenia, oraz prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor
ds. Nauki i Rozwoju.

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

Wydanie 24, wrzesień 2020

7

SOAMS - SIMULATOR OF ORGANIZATION &
MANAGEMENT SIMULATOR OF SMART CITY

W

nowym roku akademickim (2020/2021) studenci oraz
doktoranci

Politechniki

Śląskiej

Wydziału

Organizacji

I Zarządzania w Zabrzu, zmierzą się z projektem badawczym.
Za cel postawili sobie identyfikację potrzeb władz miasta oraz
instytucji naukowych w zakresie profesjonalnego wykorzystania
symulatora obrazującego mechanizmy koncepcji Smart City.
Skąd wziął się pomysł?
Już na początku roku akademickiego 2019/2020 studenci oraz
doktoranci Koła Zarządzania Projektami SOLVER zdecydowali się
na zorganizowanie spotkania którego wynikiem było utworzenie
zespołu zajmującego się wytworzeniem oprogramowania.
Oprogramowanie docelowo ma składać się z modułów takich
jak: Zarządzanie Projektami, Logistyka, Efektywne podejmowanie
decyzji oraz Symulator Miasta 4.0. Kiedy pojawiła się nowa
możliwość pozyskania dofinansowania projektu w ramach II
konkursu o przyznanie finansowania projektów studenckich
kół naukowych (Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza”) postanowiliśmy złożyć wniosek na dofinansowanie
badań nad jednym z modułów późniejszego symulatora.
W zespole projektu znaleźli się doktoranci Nauk o zarządzaniu
i jakości Politechniki Śląskiej mgr Filip Liebert (lider zespołu), oraz
mgr Paulina Major. Pozostali członkowie zespołu realizujący
projekt to studenci kierunków Zarządzanie projektami (Arkadiusz
Dokupil, Tomasz Tarnowski, Dawid Łączyński) oraz kierunku
Analityka biznesowa (Magdalena Ostrowska, Szymon Szatka).

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że brak chęci współpracy
może wyniknąć nie tylko po stronie samorządów i władz
miasta, ale również po stronie instytucji badawczych. Aby
jednak zminimalizować ryzyko niepowodzenia w początkowej
fazie projektu zgromadzimy literaturę oraz raporty odnośnie
wprowadzania koncepcji Smart City w miastach w Polsce
(zebranie raportów odnośnie aktualnego stanu miast w Polsce
w zakresie Smart City), następnie dokładnie przeanalizujemy
dostępne

już

na

rynku

rozwiązania

informatyczne

oraz

symulatory procesów zachodzących w Smart City. Na tej
podstawie utworzymy narzędzia badawcze, które umożliwią
nam przeprowadzenie badań w późniejszym stadium projektu.
Statystyczna analiza zebranych wyników badań pozwoli nam
na wyciągnięcie wniosków z projektu, oraz na opracowanie
wyników badań. Ostatecznie wykonamy raport końcowy
z przeprowadzonego projektu, oraz stworzymy pełnowartościowy

Jakie założenia postawiliśmy przy realizacji tego projektu?

backlog produktu, który w późniejszym etapie projektu Soams

Jako zespół zauważyliśmy, że w wyniku postępujących zmian

wykorzystamy

w funkcjonowaniu miast, rozwoju gospodarki 4.0, rozwoju

informatycznego do symulowania miasta w koncepcji miasta 4.0

społeczeństwa 5.0, występuje luka w obszarze symulowania
procesów zachodzących w miastach wdrażających koncepcję
Smart City. Głównym założeniem projektu jest przyjęcie,
iż możliwe jest opracowanie oprogramowania w postaci
symulatora procesów zachodzących w Smart City o charakterze
edukacyjno-optymalizacyjnym. W ramach przeprowadzonych

Jeżeli

do

zaciekawił

stworzenia

Cię

temat

pełnoprawnego

prezentowany

narzędzia

w

artykule

zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, na
którym po opublikowaniu badań w czasopiśmie „Cities” oraz
po wystąpieniu na konferencji udostępnimy raport końcowy
z przeprowadzonych badań.

badań oczekujemy, iż uda nam się zebrać potrzebne dane
do utworzenia opisu produktu informatycznego (backlogu)
w postaci oprogramowania. Liczymy również, że uda nam
się zidentyfikować kluczowe potrzeby w zakresie symulatora
koncepcji Smart City. Przeprowadzone badania zamierzamy
zreferować, a wyniki badań zgłosić do publikacji w czasopiśmie
„Cities”.
Projekt jak każdy inny niesie za sobą szereg korzyści, jednak
jest on również obarczony ryzykiem. Ryzyko spowodowane
jest głównie sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie,
jednak nie tylko epidemia stanowi czynnik ryzyka. Obawiamy się
również tego, że samorządy oraz władze miasta będą niechętne
udzielać informacji na temat możliwych optymalizacji procesów
w swoich miastach.

Autor:
Arkadiusz Dokupil
Przewodniczący Koła Zarządzania Projektami SOLVER
arkadiusz.dokupil@gmail.com
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XV EDYCJA KONKURSU PROJECT MASTER NA NAJLEPSZĄ
PRACĘ Z DZIEDZINY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

C

zym jest Project Master? To ogólnopolski konkurs na

także patronatami honorowymi przez: Krajowy Punkt

najlepszą

patronatami

pracę

licencjacką,

magisterską,

doktorską

honorowymi

przez

Kontaktowy

objęta

Programów

projektami

Badawczych UE, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo

organizowany przez IPMA Polska oraz Wydział Ekonomii, Finansów

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

i Rozwoju. Ponadto konkurs został objęty patronatem medialnym

i

podyplomową

w

dziedzinie

zarządzania

Jaki jest cel konkursu? Konkurs ma na celu stałe szerzenie idei
zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie
osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Podzielony

przez Portal dlaStudenta.pl, Koncept - Gazeta Akademicka,
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Czasopismo
PM NEWS.

jest na cztery kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie,

Corocznie do konkursu zgłasza się ponad kilkudziesięciu

prace doktorskie oraz prace dyplomowe. To doskonała okazja

aplikantów, których prace są oceniane przez Kapitułę Konkursu

do promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie tematyki

złożoną z największych autorytetów naukowych i biznesowych

zarządzania projektami.

Konkurs organizowany jest od 2002

w kraju (m.in. prof. Michał Trocki - SGH, Prof. Jerzy Kisielnicki -

roku, rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Pozostałe

Uniwersytet Warszawski, Prof. Agnieszka Szpitter – Uniwersytet

cele skupiają się wokół promowania i doceniania młodych

Gdański, Prof. Dorota Kuchta – Politechnika Wrocławska, Prof.

osób zainteresowanych tematyką zarządzania projektami oraz

Janusz Lichtarski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prof.

pobudzenia aktywności społecznej, zawodowej i naukowej

Andrzej Stabryła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prof.

studentów i absolwentów. Celem konkursu jest także budowanie

Paweł Cabała – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prof.

relacji pomiędzy sferą biznesową a naukową, angażując

Wojciech Downar – Uniwersytet Szczeciński, Tomasz Leśniowski

zarówno

(Prezes IPMA Polska), Marcin Cichy (Prezes UKE), Zygmunt

praktyków

z

dziedziny

zarządzania

projektami

i ludzi zainteresowanych Project Managementem z uczelniami
wyższymi z całej Polski oraz studentami i absolwentami uczelni
wyższych biorącymi udział w konkursie.

Krasiński (Dyrektor KPK)).
Partnerami
szczególną

w

konkursie

wagę

do

są

uczelnie,

kształcenia

które

przykładają

studentów

zgodnie

Co jeszcze oprócz poszerzenia horyzontów i rozwoju naukowego

z międzynarodowymi

może przynieść udział

Są to uczelnie zarówno ekonomiczne jak i techniczne (m.in.

w konkursie Project Master? Dla

zwycięzców przewidziane są poniższe nagrody, takiej jak:
−

voucher na certyfikację IPMA-D, który znacznie ułatwi
wejście na rynek pracy i pozwoli postawić pierwsze kroki
w zarządzaniu projektami,

−

roczne

członkostwo

w

Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytety Ekonomiczne
w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Politechniki: Wrocławka,
Gdańska, Warszawska). Jak zatem zgłosić się do udziału
w konkursie Project Master?

IPMA

Polska,

dzięki

któremu

automatycznie stajesz się członkiem międzynarodowej
społeczności, w której możesz poznać wielu praktyków
z dziedziny zarządzania projektami,
−

standardami zarządzania projektami.

udział w Warsztatach IPMA Young Crew, podczas których

−

wejść na naszą stronę – projectmaster.pl,

−

wypełnić formularz zgłoszeniowy,

−

przesłać wymagane dokumenty w formacie elektronicznym
na adres projectmaster@ipma.pl.

przede wszystkim rozwija się praktyczne umiejętności,
a przy okazji można poznać wielu pasjonatów Project
Managementu,
−

udział w XXIII Konferencji IPMA Polska,
możliwości

poszerzenia

sieci

która stwarza

kontaktów

i

poznania

przedstawicieli ze świata biznesu,
−

promocję

własnych

osiągnięć,

poprzez

ogłoszenie

zwycięzców, wyróżnionych uczestników oraz promotorów
na stronie IPMA Polska oraz w mediach społecznościowych.
Współorganizatorem konkursu Project Master jest Wydział
Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
natomiast

partnerem

jest

Główna

Szkoła

w Warszawie. Tegoroczna edycja konkursu

Handlowa

została objęta

Autor:
mgr Kinga Janecka
IPMA Young Crew Polska
kinga.janecka@yc.ipma.pl
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DLACZEGO WARTO UCZYĆ DZIECI METODĄ PROJEKTÓW?

W

spółczesna szkoła charakteryzuje się podejściem do

są najważniejsze informacje o formie realizacji projektu, osobach

korzystania z nowoczesnych metod nauczania. Mają

odpowiedzialnych za poszczególne elementy, wymaganiach

wpływ na to zmieniające się warunki w jej otoczeniu bliższym,

dotyczących ostatecznego kształtu produktu. Uczeń, który sam

ale także uwarunkowania otoczenia dalszego. Znane do tej

uczestniczy w fazie tworzenia kontraktu i rozumie poszczególne

pory metody nauczania, takie jak: podające, problemowe,

jego elementy, łatwiej i chętniej będzie dążył do osiągnięcia

eksponujące czy programowe coraz częściej są zastępowane

wszystkich jego przesłanek.

formami skierowanymi na aspekt praktyczny. Jedną z nich jest
metoda projektów. Jej wykorzystanie może w znacznym stopniu
poprawić poziom zaangażowania uczniów w wykonywanie
zadań (motywację) czy umiejętności pracy w zespole.

3. Zebranie i opracowanie materiałów, faza realizacji –
to etap, w którym uczeń może korzystać ze wszystkich
zasobów dostępnych w szkole, bibliotece, w domu. Wiąże
się to również z doskonaleniem lub nauką umiejętności pracy

W literaturze przedmiotu wskazuje się na początki metody

w grupie (w zależności od wyboru formy indywidualnej bądź

projektu już w XVI wieku, gdzie wtedy już wskazano na jej

grupowej). Należy wskazać, że uczeń nie pozostaje z projektem

podstawowe cechy:

całkowicie sam, zawsze może liczyć na nauczyciela, który

−

zorientowanie na produkt – realizacja projektu miała
zakończyć się przekazaniem pewnego działa, szkicu,
produktu, materiału, który uznawany był za efekt końcowy
danego projektu;

−

zorientowanie na osobę uczącą się - w wyniku działania nad
konkretnym zadaniem przy wykorzystaniu metody projektu,
osoba uczyła się samodzielnie, gdyż sama realizowała
pewne zadanie przechodząc przez poszczególne etapy,

−

zorientowanie na rzeczywistość -– wskazywano, że działając
tą metodą rozwiązuje się praktyczne problemy.

Warto

wskazać,

tworzona

działania w projekcie.
4. Prezentacja – w zależności od formy projektu, to etap,
w

którym

następuje

przekazanie

produktu

końcowego

sponsorowi (w tym przypadku nauczycielowi). Może odbywać
się w towarzystwie innych uczniów, dzięki czemu możliwe jest
doskonalenie umiejętności związanych z prezentowaniem,
wysławianiem się, wystąpieniami publicznymi.
5. Ocena - to etap weryfikacji poszczególnych elementów,
które zostały zawarte w kontrakcie. Dzięki temu uczniowie
mają świadomość, że są oceniani na podstawie tego, na

w

charakter

co sami się zgodzili. Wykorzystanie tego sposobu wskazuje

interdyscyplinarny, gdyż wymaga od ucznia opanowania

uczniom na transparentność kryteriów oceny oraz uniemożliwi

wiedzy oraz zdobycia umiejętności z zakresu wielu dziedzin (czy

wskazanie braku obiektywizmu. Ponadto niespełnienie pewnych

też przedmiotów szkolnych).

elementów kluczowych może dyskwalifikować dalszy etap

Jednak warto zastanowić się, nad zadanym w temacie artykułu

weryfikacji produktu końcowego.

pytaniem - Dlaczego warto wykorzystać metodę projektu

Uczniowie przechodząc przez poszczególne etapy realizacji

w ramach nauczania w szkole? Odpowiadając na pytanie

projektu mogą rozwijać myślenie twórcze czy umiejętność

warto wskazać korzyści wynikające z realizacji poszczególnych

współpracy w grupie. Ponadto warto zauważyć, że metoda

etapów projektu. W literaturze przedmiotu można wskazać na

projektów uwzględnia indywidualne potrzeby uczniów, co

pięć faz jego realizacji, w ramach których uczniowie wykonują

pozytywnie wpływa na ich motywacje do działania. Aktualnie

poszczególne projekty szkolne.

coraz częściej wskazuje się na wykorzystanie tej metody w celu

1. Wybór tematu projektu – uczeń ma możliwość wyboru tematu,

aktywizacji uczniów, przykładem tego mogą być realizowane

Uznaje

się,

że

tej

postawa jeszcze bardziej stymuluje aktywizację ucznia do

w XVI wieku jest zbieżna z tym, co aktualnie opisywane jest
przedmiotu.

koncepcja

udzielającego jednoznacznej i prawidłowej odpowiedzi. Taka

metody

literaturze

że

pełni rolę konsultanta, wskazującego kierunek działania, a nie

ma

bądź zagadnienia, które uznaje za ciekawe, najbliższe jego
zainteresowaniom. Dzięki temu nie realizuje zadania z przymusu,

warsztaty czy zajęcia w ramach programów IPMA Polska Kids,
IPMA Polska Junior czy IPMA Young Crew Polska.

tylko z chęci poszerzenia wiedzy w danej tematyce.
2. Przygotowanie kontraktu – ten etap należy wskazać
jako kluczowy przy wykorzystaniu metody projektu w pracy
z dziećmi. To właśnie dzięki niemu uczeń zdobywa pierwsze
doświadczenia z zakresu ponoszenia odpowiedzialności za
kwestie sformalizowane w postaci pewnego rodzaju umowy.
Kontrakt rozumiany jest jako dokument, w którym zamieszczone

Autorzy:
Alicja Śmigielska, mgr Mateusz Juźwik
studenci, Uniwersytet Szczeciński
alicja.smigielska00@gmail.com
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PROJEKTOWE PODEJŚCIE DO REWITALIZACJI MIASTA

Ż

yjemy w czasach gdy coraz więcej osób decyduje się na

np. bardziej wydajny transport na odcinkach, które wcześniej

mieszkanie pod miastem, a nie w jego centrum. Dochodzi

nie były używane, a teraz cieszą się dużą popularnością.

przez to do efektu rozlewania się miast, które prowadzi do

Przykładem takich działań jest na pewno powstawanie niemal

wielu problemów, szczególnie techniczno

funkcjonalnych,

w każdej aglomeracji, sieci szybkich kolei miejskich, które mogą

takich jak niewystarczająca ilość szkół i przedszkoli, słabe

najsprawniej poradzić sobie z dużymi potokami pasażerskimi

skomunikowanie z centrum miasta czy też mała dostępność

z obrzeży do centrum miast. W chwili obecnej takie rozwiązania

sklepów oraz przestrzeni publicznych. Dane Głównego Urzędu

funkcjonują między innymi w Warszawie (Szybka Kolej Miejska,

Statystycznego wskazują, że w 2050 roku może dojść do sytuacji,

Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Mazowieckie), Łodzi

że w Polsce będzie 27 miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców,

(Łódzka Kolej Aglomeracyjna) a także w Trójmieście (SKM PKP

podczas gdy teraz jest ich 38. Czy to oznacza że miasta stracą

oraz Pomorska Kolej Metropolitarna). Podobne kroki podejmują

na wartości? Wręcz przeciwnie, dochodzi w tym momencie

między innymi Kraków, Poznań, Wrocław czy też Szczecin. I choć

do tworzenia się obszarów metropolitarnych, których funkcje

rozwój transportu publicznego jest zjawiskiem pozytywnym, to

centralne

i administracyjne dalej pełni miasto, zaś funkcje

trzeba pamiętać o tym że części z nowych mieszkańców nie

mieszkalne przejmują sąsiednie gminy. Spoza wspomnianymi

przekona się do rezygnacji z samochodów, których w miastach

problemami

mieszkańców,

jest coraz więcej, a więcej aut to większy smog czy korki,

dochodzą także problemy między innymi związane z wpływem

a więc znów niższa jakość życia mieszkańców centrum. W tym

z podatków w miastach, które będą się zmniejszać, przy czym

całym zamieszaniu, znajdzie się sporo miejsca dla przyszłych

liczba mieszkańców, korzystających z infrastruktury miejskiej,

menadżerów projektów, którzy w imieniu miasta będą musieli być

pozostanie ta sama lub nawet może się zwiększyć.

swojego rodzaju spójnikiem interesów wszystkich mieszkańców,

Odpowiedzią
kompleksowa

techniczno-funkcjonalnymi

na

zachodzące

rewitalizacja

dla

zmiany

centrum

miast,

może
lub

być

by zahamować negatywne trendy.

części

Już teraz pojawiają się pierwsze kierunki studiów, właśnie

najbardziej zdegradowanych. Przyjęta przez sejm ustawa

o tematyce rewitalizacji miast, a pierwszą uczelnią która takie

z 9 października 2015 roku, opisuje w sposób kompleksowy,

oferuje jest Uniwersytet Łódzki we współpracy z Politechniką

przebieg oraz ewaluację rewitalizacji, która powinna zostać

Łódzką. Łódź jest tutaj szczególnym miejscem na mapie Polski,

przeprowadzona w sposób projektowy, to znaczy podzielona

ponieważ to właśnie Łódź była przez lata jednym z najbardziej

na etapy jakimi będą: planowanie, tym przypadku konsultacje

zdegradowanych polskich miast, a obecnie jest miastem

społeczne; realizacja; kontrola oraz ocena, która jest jednym

o jednym z najwyższych wskaźników wyludniania się, gdzie liczba

z ważniejszych czynników rewitalizacji, ponieważ w istocie

mieszkańców maleje nawet o 6 tysięcy rocznie (dane GUS). Łódź

powinna polepszać życie mieszkańców i odwrócić negatywne

jest jednak dobrym przykładem podjętych działań, mających na

zjawiska występujące na obszarze. Sama rewitalizacja przybiera

celu zatrzymywanie obecnych mieszkańców oraz przyciąganie

natomiast postać programu, w której skład wchodzą mniejsze

nowych. W mieście powstają nowe parki, szkoły, a coraz więcej

projekty. Dla przykładu: zrealizowany w Szczecinie program

ulic jest zamykana dla ruchu aut lub ogranicza się na nich

rewitalizacji śródmiejskiego kwartału kamienic nr 27 składał się

prędkość maksymalną. Poddawane rewitalizacji są nie tylko stare

z takich projektów jak np. modernizacja istniejących budynków,

kamienice, ale również zakłady poprzemysłowe, których w Łodzi

adaptacja poddaszy kamienic, wyburzanie oficyn w celu

jest wyjątkowo dużo (przykładem jest galeria Manufaktura,

doprowadzenia światła, podpięcie kwartału do sieci miejskiego

powstała

ogrzewania czy też integracja mieszkańców, poprzez wydarzenia

Dodatkowo miasto organizuje dużo wydarzeń dla mieszkańców

osiedlowe. Widać tutaj działania na wielu płaszczyznach, a co

oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, a sama Łódź

ważne zostały one wyodrębnione przez ustawodawcę w formie

coraz częściej kojarzy się z dobrą sztuką, w tym oczywiście

„zjawisk”. Klasyfikacja obszaru jako obszar zdegradowany,

z filmem.

dotyczy 4 zjawisk i są to zjawiska gospodarcze, środowiskowe,
przestrzenno

funkcjonalne oraz techniczne, lecz już jedno

zjawisko ocenione negatywnie, może wpłynąć na uznanie
obszaru będące w stanie kryzysowym. Dokument, ma zapewnić
kompleksowość przeprowadzanych działań rewitalizacyjnych,
którego celem jest między innymi zahamowanie odpływu
mieszkańców do okolicznych gmin, a może i nawet odwrócenie
trendu. Warto zaznaczyć, że „rozlewanie” miast jest niezwykle
kosztowne dla samorządowców, którzy muszą od teraz zapewnić

na

zaniedbanych

terenach

poprzemysłowych).

Znaczącej poprawie uległy też kwestie transportu zbiorowego.
Łódź inwestuje głównie w nowe tramwaje i torowiska, ale i kolej,
która w mieście odgrywa coraz ważniejszą rolę, gdzie chociażby
nowy tunel średnicowy pobieżnie pełnił będzie funkcje metra.
Doskonale widać tutaj jak dużo projektów z różnych sfer,
zostało w tym mieście przeprowadzonych w ostatnich latach.
Przyszli menadżerowie projektów, będą potrzebni w miastach
bardziej niż kiedykolwiek, będąc odpowiedzialni zarówno za
wieloletnie programy rewitalizacyjne, jak również za mniejsze
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Rys. 1. Miasto
Źródło: pixabay.com.

i większe projekty wchodzące w ich skład. Będą to projekty

właśnie w to miejsce. Już teraz można zauważyć zwiększoną

budowlane, których z wiadomych przyczyn będzie najwięcej,

ofertę kulturalną na wyspie, za której organizację w głównej

ale także społeczne czy gospodarcze. Te ostatnie odgrywać

mierze

mogą szczególną rolę w czasach po epidemii, kiedy to będzie

której jednym z głównych zadań jest organizacja wydarzeń

brakować miejsc pracy i nowe firmy zaczną pojawiać się

w miejscach, gdzie należałoby przyciągnąć ruch pieszych

na rynku szybciej niż kiedykolwiek. Warto już teraz zacząć się

i zamknąć dany obszar dla ruchu samochodowego.

interesować tematyką rozwoju miast, szczególnie w zakresie
ekologii i technologii. Bardzo popularną ostatnimi czasy jest
tematyka smart city, czyli inteligentnych miast. W jej skład
wchodzą między innymi tematy zmian klimatu, zrównoważonego
transportu, nowoczesnej infrastruktury i inteligentnych rozwiązań
opartych o sztuczną inteligencję. Kolejnym ciekawym zjawiskiem
będzie taki rozwój miast, aby wszystkie, bądź większość
niezbędnych instytucji, sklepów czy innych obiektów znajdowało
się w promieniu maksymalnie 15 minut pieszo lub rowerem od
miejsca zamieszkania. Takim, „piętnastominutowym” miastem
chce zostać Paryż, którego niektórzy z rządzących, zauważają
problem projektowania miast pod kątem sprawnego transportu
samochodowego, a nie dostępności usług.

odpowiada

Tematyka

miejska

inteligentnych

spółka

miast

czy

Żegluga

też

Szczecińska,

zrównoważonego

transportu, będzie nam towarzyszyła niezależnie od tego czy
będziemy mieszkać w mieście czy poza nim. Również mniejsze
miasta decydują się na programy rewitalizacyjne, co sprawia
że będzie ich tylko przybywać. Warto już teraz zainteresować
się głębiej tematyką rozwoju polskich miast, chociażby na
przykładzie miast zachodu, które gospodarczo są o kilkanaście
czy też kilkadziesiąt lat przed polskimi. Widać w nich trendy
rozwijające transport rowerowy oraz zbiorowy, ulice coraz
częściej pełnią funkcję deptaków a zieleń zaczyna być coraz
bardziej zauważalna. Niektóre z miast decydują się tam nawet
na likwidację kilkupasmowych dróg i przekształcanie je w parki,
co w niektórych przypadkach pomaga zmniejszyć temperaturę

W pewnym sensie jest to niewątpliwe zadanie dla urbanistów,

w tym obszarze miasta nawet o kilka stopni, co jest ogromną

ale i project menadżerów, którzy mogą kierować właśnie

zaletą dla mieszkańców, ale i odradzającej się przyrody. Również

takim rozwojem miast, aby zapewnić nie tylko odpowiedni

w Polsce powstają np. ogrody społeczne, gdzie sadzi się warzywa

układ drogowy, ale także wszystkie inne czynniki wpływające

i owoce dbając jednocześnie np. o pszczoły, takie ogrody

na polepszenie jakości życia mieszkańców. Powstaje coraz

powstają na podwórkach, parkach czy też dachach. Trendy te

więcej stanowisk menadżerskich do spraw koordynacji działań

w następnych latach będą się rozwijać, a do przeprowadzania

rewitalizacyjnych, szczególnie na obszarach poprzemysłowych,

poszczególnych projektów, potrzeba będzie kolejnych project

gdzie zmiany są zwykle jeszcze bardziej znaczące. Przykładem

menadżerów i ich wiedzy na temat kompleksowego podejścia

takiej dużej zmiany jest chociażby przebudowa i adaptacja do

do projektów, które z mocy ustawy powinny pozytywnie

nowych funkcji wyspy Łasztownia w Szczecinie. I choć sam projekt

oddziaływać na wszystkie zainteresowane strony.

jest obecnie w początkowych etapach, a konkretniej w etapie
projektowania, to zmiany zachodzące na obszarze wyspy są na

Autorzy:

tyle znaczące, że program przebudowy wyspy składać się będzie

Oskar Dyrdał

nie tylko z projektów budowlanych czy urbanistycznych, ale też

student, Uniwersytet Szczeciński

chociażby kulturalnych przyciągających życie mieszkańców

oskar.dyrdal@gmail.com
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JAK ODNALEŹĆ SIĘ W ZMIENNYCH SYTUACJACH?

W

obecnych czasach otoczenie dynamicznie się zmienia.

R jak Realistyczny - Warto zwrócić uwagę na to, aby cel był

Aktualnie

możliwy do osiągnięcia, czyli mieć wystarczającą ilość czasu,

umiejętność

dostosowania

się

do

zmian

jest niezwykle pożądana wśród ludzi. W niniejszym artykule
odpowiemy na pytanie “Jak odnaleźć się w zmiennych
sytuacjach?”

chęci oraz potrzebnych zasoby do jego realizacji.
T jak Terminowy - Określenie daty, do kiedy należy osiągnąć
dany cel jest również istotne. Motywuje do działania, a także

Odnalezienie się w zmiennych sytuacjach jest ściśle związane
z wyznaczaniem celów, tworzeniem planów oraz zależne jest
od predyspozycji człowieka. Jednak wszystko zaczyna się
od odpowiednio wyznaczonego celu, który jest potężnym
narzędziem umożliwiającym skuteczne udoskonalenie życia.
Przede wszystkim jasne wyznaczenie celów pomaga odnaleźć
odpowiedź na pytanie “Co jest w życiu najważniejsze”? Jasna
odpowiedź na rzeczone zagadnienie umożliwia odrzucenie
tego co w życiu jest nieistotne, jednocześnie pozwalając

zmniejsza ryzyko odkładania realizacji celu na później.
Dobry plan, pomagający realizować cele, to taki, który w każdym
momencie można zmienić. Warto zaznaczyć, że odpowiednio
ułożony plan wyznacza rytm dnia, w żadnym stopniu nie
ograniczając twórcy.

Stworzenie dobrego planu jest trudne,

natomiast obowiązuje kilka nieskomplikowanych zasad dzięki
którym ułożenie harmonogramu staje się bardziej przystępne.
−

Planowanie należy rozpocząć od ogółu do szczegółu,

czas,

najpierw planujemy rok następnie miesiąc, a dopiero

pieniądze, a ponadto pozytywne emocje. Dzięki odpowiednio

później dzień. Roczny plan dzielimy na etapy, czyli miesiące.

wyznaczonym celom można zyskać motywację, a podczas ich

Podzielenie dużego planu na małe kroki pomaga w realizacji

realizacji budować pewność siebie oraz wiarę we własne siły.

postawionych celów głównych.

wyeliminować

czynności

pochłaniające

energię,

Precyzyjnie sformułowane intencje pozwalają określić dokładne
miejsce bądź stan do którego należy dążyć. Tak naprawdę jeśli

−

−

wyprzedzeniem.

Przed

Ważne jest również ustalenie priorytetów dla każdej
czynności, najwyższą wagę mają zadania ważne i pilne,
natomiast mniejszą zadania mniej ważne. Na początku

ponieważ dużo łatwiej zaangażować się w realizację celów,

należy zająć się najważniejszymi rzeczami, tak aby mieć

które są zgodne z wyznawanymi wartościami.

który zwiększa szansę na ich realizację. SMART jest jednocześnie

z

w określonym harmonogramie.

Przy wyznaczaniu celów należy mieć na uwadze swoje wartości,

Przy wyznaczaniu celów można wykorzystać model SMART,

rozpocząć

Takie działanie pozwala na rozpoczęcie nowego dnia już

trudniej do niego dotrzeć. Równie istotnym aspektem jest
ludzi najważniejsze - to właśnie one będą miały pierwszeństwo.

warto

zakończeniem miesiąca lub dnia, planowany jest już kolejny.

człowiek nie ma określonego punktu docelowego, znacznie
wyznaczenie hierarchii celów. Warto wybrać cele, które są dla

Tworzenie

pewność, że zostaną zrealizowane.
−

- Warto zaznaczyć, iż planowany czas powinien stanowić
wyłącznie 80% dostępnego czasu, pozostałą część należy

akronimem opisującym pięć cech, jakie powinien spełniać
dobrze sformułowany cel:

pozostawić na nieprzewidziane zdarzenia. Taka praktyka

S jak Sprecyzowany - Cel powinien być sprecyzowany do granic

szanse na sukces jakim jest realizacja planu.

możliwości. Należy odrzucić ogóły! Nie powinien on pozostawać
pola do namysłu czy indywidualnej interpretacji, natomiast musi

daje nam swobodę psychiczną danego dnia i zwiększa

−

Umiejętności, które są pomocne podczas planowania to
przede wszystkim umiejętność odpuszczania i delegowania

wyjaśniać dokładnie co należy osiągnąć oraz jaki wynik jest
pożądany.

zadań. Należy pamiętać, że nie trzeba wykonywać

M jak Mierzalny - Dobrze określony cel powinien dawać

zostać zautomatyzowana. Warto także zastanowić się czy

wszystkich zadań samodzielnie, niektóre z nich może

możliwość weryfikacji postępu na drodze do jego realizacji

niektórych zadań nie powinno się wykreślić z listy, szczególnie

oraz definiuje po czym można poznać, że został osiągnięty.

tych które są nieważne i niepilne. Bardzo często zabierają

Odpowiednio sformułowany cel pozwala sprawdzać postępy
jego realizacji na każdym z jego etapów, a także obiektywnie
oceniać jego wykonanie.
A jak Atrakcyjny - Jest to punkt, który mówi o źródłach motywacji
do realizacji celu. Wyznaczony cel nie może być zbyt łatwy do
osiągnięcia, ponieważ nie będzie motywował do działania.
Warto podkreślić, że im bardziej ambitny cel, tym większa będzie
satysfakcja z jego osiągnięcia.

czas i energię nie wnosząc wartości dodanej.
−

W realizacji planów niezwykle ważna jest zdolność do
odpoczynku i regeneracji. W momencie zmęczenia,
efektywność ludzka spada, więc nawet idealny plan
może zostać spisany na porażkę. Należy pamiętać aby
zaplanować czas na odpoczynek, jak również na spotkania
z bliskimi osobami.

Wydanie 24, wrzesień 2020
−

−

Podczas pracy

warto eliminować rozpraszacze oraz

oznacza

konieczność

czasu pełnego skupienia na pracy np. 30 min, a następnie

wokół. Powszechna jest opinia, że rynek pracy wymaga od

czasu na przerwę np. 10 minut. Dzięki tej metodzie praca

człowieka elastyczności, gdyż bezustannie zachodzą zmiany.

wykonywana jest szybciej i bardziej efektywnie.

Kolejną ważną cechą jest pewność siebie, która pomaga

Kolejnym istotnym aspektem są dobre nawyki, które
pomocna w realizacji planów i celów, jest swego rodzaju
motorem napędowym ciągnącym do przodu. Dzięki
nawykom, plan może być realizowany przy niskim poziomie
motywacji, gdyż zadania wykonywany są automatycznie.

−

funkcjonowanie

dostosowywania się do wszelkiego rodzaju zmian zachodzących

ułatwiają rutynowe działania. Siła nawyku jest bardzo

−

Skuteczne

stosować metodę pomodoro, która polega na wyznaczeniu

w realizacji zamierzonych celów oraz w reagowaniu na
zmieniające się otoczenie. Sama pewność siebie jest zmienna.
Jej stopień zmienia się w zależności od etapu życia, a nawet
dnia. Wiara w siebie, w swoje możliwości pomaga w realizacji
zamierzonych celów dostosowując się do zmian, które są
nieuniknione.

Aby

mieć

odpowiednio

wysoką

pewność

siebie trzeba nad nią pracować. Istotnym czynnikiem, który

Stałe motywowanie do działania jest również potrzebne.

wspomaga człowieka w zmaganiu się z trudnościami jest także

Warto

otrzymać

zaradność życiowa, nazywana również prężnością psychiczną.

w momencie zrealizowania zadania. Przykładem takiej

rozpatrywana jako ciągle rozwijana i udoskonalana zdolność

nagrody może być książka, wyjazd, a nawet chwilowy

do realizacji zadań. Prężność bardzo często jest rozumiana jako

odpoczynek.

zdolność do pozyskiwania i budowania zasobów, których celem

W

wyznaczyć

celu

nagrody,

doskonalenia

podsumowanie

dnia,

które

planu

miesiąca

można

warto
oraz

wykonywać

roku,

poprzez

sprawdzenie faktycznego działania z planem, jak i również
stawianie pytań. Pomocne tutaj będą następujące pytania:
czego robić więcej, a czego mniej, co wyeliminować

jest sprzyjanie zdrowiu oraz relacjom międzyludzkim. Osoby, które
cechują się prężnością potrafią skuteczniej radzić sobie ze stresem.
Skuteczność wiąże się m.in. z częstszym wykorzystywaniem
strategii powiązanych z emocjami pozytywnymi, takich jak
koncentracja na zadaniu, pozytywne przewartościowanie czy

z planu, a co do niego wprowadzić. Dzięki takim działaniom

nadanie pozytywnego znaczenia zwykłym wydarzeniom.

można zweryfikować czy plany zostały zrealizowane oraz

Każdy człowiek może dostosować się do zmieniającego się

wyciągnąć wnioski na przyszłość, ponieważ dzięki nim jest

wokół niego otoczenia. Niezwykle istotne jest wyznaczanie

możliwe tworzenie coraz to lepszych planów.

celów, a także dobrze stworzony plan, który je realizuje. Warto

Dzięki wyżej wymienionym zasadom możliwe jest stworzenie
dobrego planu, który jest pomocny w zmiennych sytuacjach.

również ćwiczyć cechy osobowości pomocne w reagowaniu na
zmiany.

Łatwiej jest odnaleźć się w zmieniającym otoczeniu gdy jest
wyznaczona konkretna droga do realizacji postawionych celów.
W zmiennych sytuacjach równie istotnym aspektem są cechy
charakteru człowieka, które pozwalają dostosowywać się do
zmian. Zdolność do adaptacji, a także elastyczność są przykładem
przydatnych cech, gdyż pozwalają na szybkie reagowanie
i dostosowywanie się do danej sytuacji. Adaptacyjne budowanie
planów i umiejętne reagowanie na zmiany w projekcie pomaga
w spełnianiu rzeczywistych wymagań klienta wobec danego
produktu końcowego, nawet jeśli tym klientem są osoby
planujące własny dzień. Wiele zaplanowanych czynności może
ulec zmianie, dlatego ważna jest umiejętność dostosowania
się do nich oraz odpowiednie reagowanie na zmiany. Ludzie
przejawiają większą zdolność do adaptacji, gdy potrafią się
śmiać sami z siebie, zauważają, że w nowej sytuacji jest więcej
elementów, niż dotąd dostrzegali, wierzą w wartości negocjacji
i starają się w nich uczestniczyć, a także traktują kompromis jako
słowo o pozytywnym wydźwięku. Elastyczny człowiek to taki, który
jest w stanie wykazywać gotowość do zmian i zachowywać się
zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez istniejące warunki,
a także potrafiący wykorzystywać okazję do poszukiwania
nowych sposobów radzenia sobie, kiedy coś nie zadziała.
Elastyczność może być rozumiana również jako mobilizowanie
sił mimo niesprzyjających okoliczności, oraz niepowodzeń czyli
umiejętność szybkiego powrotu do równowagi po wystąpieniu
sytuacji stresowej.

Autorzy:
Agnieszka Bula, Aleksandra Juroszek,
Magdalena Czaika, inż. Łukasz Grabny
studenci, Politechnika Śląska
magdaczaika@gmail.com
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W LOGISTYCE

L

ogistyka jest prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki, co

nawet 150 ton czy transport turbin wiatrowych. Planowanie

sprawia, że działające w ramach niej przedsiębiorstwa stale

takiego projektu wymaga specjalistów, znających przepisy

muszą dostosowywać się do dynamicznych zmian w otoczeniu

i obostrzenia, przygotowania odpowiednich środków transportu

jak wymagania prawne, czy nowości technologiczne oraz

oraz trasy przewozu. W ramach przedsięwzięcia konieczne jest

dostosowywać się do wymagań klientów, a także nadążać

oszacowanie ryzyka, dokumentacji, zezwoleń oraz dokładna

nad konkurentami, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie

koordynacja w trakcie przewozu, który może trwać nawet

najniższych kosztów oraz wysokiej jakości świadczonych usług.

kilka tygodni. Na przebieg projektu przemieszczenia takiego

Konieczność takiego przystosowywania się niejednokrotnie

niestandardowego ładunku wpływają czynniki jak rodzaj

wymaga rozpoczęcia projektu w przedsiębiorstwie tak, by

ładunku, wyznaczona trasa, budżet, bezpieczeństwo zarówno

dokonać odpowiednich zmian. Czym właściwie jest zarządzanie

ładunku jak i personelu, czy nawet pogoda i pora roku.

projektami w logistyce?

Projekt 2: przykładem przedsiębiorstwa, które w ramach

Projekt logistyczny to jednorazowe, wyjątkowe przedsięwzięcie,

jednego

trwające określony czas, mające pomóc osiągnąć pewien

w

założony cel - usprawnienie efektywności przepływów zarówno

kilkadziesiąt mniejszych jest spółka PKP. Projekty te związane

produktów jak i towarzyszących im informacji w przedsiębiorstwie,

były zarówno z budową, bądź modernizacją infrastruktury oraz

lub całym łańcuchu dostaw. Wyraźnie widać tu połączenie

wprowadzaniem odpowiednich systemów informatycznych,

dużego

Polsce

projektu

pociągów

logistycznego,

dużych

prędkości,

wprowadzenia
przeprowadziło

klasycznego zarządzania projektami z definicją logistyki. Projekt

systemów

logistyczny może obejmować wdrożenie nowej infrastruktury

projektami, które połączone razem tworzyły jeden duży projekt

lub automatyki magazynowej, budowanie wielkoobszarowych

logistyczny, którego realizacja wymagała zaangażowania kilku

centrów

zespołów projektowych działających wspólnie dla osiągnięcia

logistycznych,

a

także

wprowadzanie

nowych

produktów na rynek czy projekty pomagające znaleźć nowe
rozwiązania w zakresie transportu.

bezpieczeństwa,

a

także

pozostałymi

licznymi

jednego głównego celu.
Decyzje o podejmowaniu projektu logistycznego powinno

Projekty logistyczne ze względu na swoją specyfikację wymagają

podjąć się wówczas, gdy jest on potrzebny i korzystny zarówno ze

specjalistycznej wiedzy. Mogą być wprowadzane jako jeden

względów organizacyjnych, jak i ekonomicznych. Należy zwrócić

większy projekt, bądź jako kilka mniejszych składających się na

uwagę na to, czy są odpowiednie środki finansowe na jego

duże przedsięwzięcie. Poniżej zostały opisane przedsięwzięcia,

realizację oraz czy jest wykonalny pod względem technicznym,

które wdrażane były przy pomocy zarządzania projektami.

prawnym i organizacyjnym. Cała branża TSL, transport-spedycja-

Projekt 1:

Goya Foods Inc. – projekt producenta żywności

sprzedawanej

między

oraz

latynoskich.

krajach

przedsięwzięcie
wykorzystanie
i

produkcji,

innymi

a

także

Stanach

Wdrażane

obejmowało
łańcucha

w

w

poprawę

dostaw,

wdrożenie

Zjednoczonych
przedsiębiorstwie

i

efektywniejsze

procesów
narzędzi

planowania

pozwalających

określić, które produkty i kiedy zamawiać. Projekt rozpoczął się
w marcu 2009, kiedy rozpoczęło się wprowadzanie rozwiązań
JDA

Software(oprogramowanie

zapewniające

zarządzanie

łańcuchem dostaw, planowanie produkcji oraz sprzedaży).
Implementacja

odbywała

się

fazami,

w

poszczególnych

lokalizacjach przedsiębiorstwa i zakończone zostało we wrześniu

logistyka, działa na podstawie systemów informatycznych, które
wspierane są rozwiązaniami elektronicznymi i automatycznymi
wykorzystujące

najnowsze

technologii.

Zatem

wiele

przedsiębiorstw branży TSL wykorzystuje zarządzanie projektami.
Metodyki pozwalające na dokonywanie zmian po rozpoczęciu
projektu, które często są wykorzystywane w branży, nazywane są
metodykami zwinnymi. Punktem wyjścia jest realizacja produktu
o najwyższym priorytecie, jego weryfikacja i ocena oraz
podejmowanie wspólnie z zamawiającym decyzji co do dalszej
realizacji przedsięwzięcia. Takie zarządzanie projektem pozwala
na uwzględnianie zmian i wnoszenie modyfikacji we wszystkich
jego fazach.

2010. Efektem wdrożenia oprogramowania było podniesienie
poziomu obsługi z 95% do 98% lub wyższego oraz skrócenie
procesu składania zamówień z 20 minut do maksymalnie 3.
Jednak projekty logistyczne to nie tylko przedsięwzięcia w ramach
przedsiębiorstw, to także operacje logistyczne związane z często
nietypowym transportem. Transport ponadgabarytowy to za
każdym razem wyjątkowy projekt logistyczny, obejmujący
przewóz ładunków o niestandardowych wymiarach, jak na
przykład transport transformatorów mocy o masie sięgającej
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CZY KIEROWNIK MOŻE ZMOTYWOWAĆ KAŻDEGO
CZŁONKA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO?

M

otywowanie jest elementem zarządzania, za pomocą

i przekształcenie ich w szanse na zwiększenie efektywności pracy

którego można wpływać na postawy i zachowania

i osiąganie założonych celów projektu. Właściwe zarządzanie

człowieka

za

pomocą

określonych

bodźców.

Efektami

zasobami ludzkimi poprzez stosowanie indywidualnych metod

motywowania powinny być: zaangażowanie pracowników,

motywacji jest bardzo ważnym elementem dobrze działającego

chęć uczenia się, satysfakcja z pracy oraz dążenie do osiągniecia

zespołu projektowego.

sukcesu przedsięwzięcia. Motywacja wpływa na wewnętrzne
przekonania, świadome i nieświadome zachowania człowieka
oraz na procesy psychologiczne. W projekcie istotną rolę
w motywowaniu odgrywa kierownik, który odpowiedzialny jest
między innymi za zarządzanie zespołem projektowym. Kierownik
powinien posiadać wiedzę o zrachowaniach ludzkich, wpływie
czynników zewnętrznych i wewnętrznych na daną jednostkę oraz
znać elementy, które mają wpływ na stopień zmotywowania
członków zespołu.
Według

torii

Czy znając kompetencje członków zespołu projektowego
można

zmotywować

każdego?

Niestety

doświadczenie

pokazuje, że nawet najbardziej doświadczony i kompetentny
kierownik projektu nie jest w stanie zmotywować każdego
pracownika. Często na etapie rekrutacji potencjalny pracownik
wykazuje zdolności do efektywnego wykonywania przyszłych
zadań, a w dalszej pracy projektowej okazuje się, że pomimo
posiadania pożądanych umiejętności brakuje mu wewnętrznej
motywacji do pracy. Jest to spowodowane większym stopniem

Herzberga

istnieją

dwa

rodzaje

czynników

zdolności niż motywacji, a to wyższy stopień motywacji jest

oddziałujących na motywację człowieka: czynniki higieny oraz

ważniejszy w wydajnej pracy.3 Wysoki stopień motywacji

motywatory. Czynniki higieny to takie, których brak wpływa

pozwala na szybkie zapełnienie braków umiejętności. Project

na zmniejszenie stopnia zmotywowania danej jednostki, co

manager może wpłynąć na sposób myślenia i zachowania

powoduje mniej efektywną pracę, należą do nich: kwota

danego pracownika, lecz to on musi chcieć wykorzystać swoje

wynagrodzenia,

bezpieczeństwo

cechy do prawidłowego wykonywania obowiązków. Tak

i pewność zatrudnienia, atmosfera pracy oraz wzajemne relacje.

samo dzieje się w sytuacji motywowania pracownika, który nie

Natomiast motywatory oddziałują na sytuacje oraz zachowania

został wychowywany pod naciskiem niezależności i nie uzyskał

ludzkie, wywierając na członkach zespołu pozytywny wpływ,

przeświadczenia, że doskonalenie i osiąganie wyznaczonych

co w efekcie motywuje ich do efektywniejszego wykonywania

celów jest samo w sobie sukcesem i satysfakcją. Gdy dany

zadań. Wśród tych czynników wyróżnia się: poczucie uznania

pracownik nie wykazuje chęci do rozwijania się poprzez

i odpowiedzialności, możliwość rozwoju, budowanie kariery,

wykonywanie powierzonych zadań, nie posiada pragnień,

awans oraz osiągnięcia zawodowe.

ambicji czy chęci do osiągania celów- żadne metody motywacji

zajmowana

pozycja,

Kolejnym elementem, który ma wpływ na stopień oddziaływania
motywacji na pracowników są ich kompetencje, osobowość
i talenty. Osobowość ma najistotniejszy wpływ ma na etapie
rekrutacji. Stopień motywacji danej osoby jest najważniejszy
na

etapie

inicjowania

projektu

oraz

jest

pomocy

np.

w zakwalifikowaniu i przejściu do kolejnego etapu rekrutacji
czy dostaniu pracy na konkretne stanowisko. Kompetencje
definiowane jako zestaw cech i uprawnień pracowników służą
osiąganiu celów organizacji oraz spójnych z nimi osobistych

nie okażą się skuteczne. Jednak w takiej sytuacji kierownik
projektu nie powinien od razu zwalniać takiego pracownika,
a zastanowić się nad zmianą jego pozycji czy obowiązków
w pracy.
Źródła:
1

Robert K. Wysocki: Efektywne zarządzanie projektami VI .

HELION, Gliwice 2013, s. 119.
2

J.M. Moczydłowska: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi

a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008, s. 35.

celów pracowników.2

3

To jakie kompetencje posiada dana osoba jest kluczowe

zmotywować każdego pracownika?, Zarządzanie zasobami

jeśli chodzi o stopień jego motywacji. Wśród pożądanych

ludzkimi, Warszawa 2012, s. 42.

J. Lipowska: Determinanty motywacji wewnętrznej. Czy można

kompetencji wyróżnia się: zasób wiedzy; zdobyte doświadczenie
i umiejętności; kreatywność i nowoczesność; niezależność
i

samodzielność

wykonywania

powierzonych

zadań;

umiejętność przyjmowania na siebie obowiązku wykonywania
zadań; asertywność; kultura osobista i kultura pracy; zdolność
do skutecznej i efektywnej pracy zespołowej; umiejętne
komunikowanie się.
Rolą

kierownika

projektu

jest

motywowanie

poprzez

wykorzystanie zakresu wszystkich kompetencji członków zespołu

Autorzy:
Katarzyna Pawlak
studentka, Uniwersytet Szczeciński
katarzynapawlak124@gmail.com

15

PM NEWS Czasopismo Koła Zarządzania Projektami SOLVER

16

TERYTORIUM WIEDZY

Przywództwo w procesie
zmian – nowe realia i nowe
wyzwania dla liderów
Mariusz Chrapko

Warsztaty IPMA Young
Crew Polska 2020

Podcast dotyczy nowych realiów i wyzwań, przed którymi stoją

Warsztataty IPMA Young Crew Wiedza, Zdolności i Umiejętności

współcześni liderzy. W audycji autorzy zadają ważne pytania:

to interaktywne wydarzenie, na które składają się merytoryczne

Jak wygląda przywództwo w procesie zmian? Jak liderzy mają

warsztaty, gry symulacyjne, dyskusje, wymiana doświadczeń

odpowiedzieć na to, co się dzieje? Co musi się zmienić w sposobie

oraz networking. Organizatorzy przygotowali 2 bloki tematyczne,

myślenia liderów i ich podejściu do przywództwa? Gościem

dotyczące umiejętności technicznych i miękkich. Podczas

podcastu jest dr Witold Jankowski – wykładowca i praktyk

wydarzenia można także wziąć udział w symulacji projektowej

biznesowy, jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów

i przekonać się jak radzisz sobie z praktycznym wymiarem

strategicznych w Europie. Twórca polskiej edycji magazynu

zarządzania. Czy potrafisz podejmować trudne decyzje i na

„Harvard Business Review”. Założyciel i prezes ICAN Institute

bieżąco monitorować budżet oraz harmonogram projektu? Jak

(dawniej Canadian International Management Institute).

wygląda praca pod presją i zarządzanie zespołem?

Zwinnologia. 55 praktycznych
narzędzi Agile

Blog kjarocka
Karolina Jarocka

Jarosław Rubin, Wiesław
Grabowski, Marek Naumiuk

Inspirujący blog o zarządzaniu projektami prowadzony przez

Autorzy Zwinnologii w swojej książce opisują nowe, zwinne

Karolinę Jarocką, która posiada ponad 15 letnie doświadczenie

podejście do zmian. Podejście to oznacza, że droga do celu

zawodowe, prowadzi projekty lokalne oraz globalne i wdraża

jest ciągłym powtarzaniem cyklu uczenia się poprzez działanie:

najlepsze praktyki zarządzania projektami. Autorka bloga

Wgląd (diagnoza) – Wybór opcji działań – Eksperyment. Książka

jest też organizatorką pierwszego w Polsce cyklu wydarzeń

dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną z ponad 50

“Śniadania Project Managerów”, serii szkoleń “Warsztaty Project

zwinnymi narzędziami do wykorzystania. Książka napisana jest

Managerów”, a także autorką programu mentoringowego

tak, że czytelnik nie może się od niej oderwać. Zwinnologia jest

dla kierowników projektów. Na blogu znajdziecie artykuły

idealną lekturą na czas pandemii, aby poszerzyć swoją wiedzę

dotyczące zarządzania projektami, kompetencji menażerskich,

z zakresu zarządzania zmianą i poradzić sobie z odnalezieniem

spraw ważnych o których można przeczytać „po godzinach”

się w trudnych sytuacjach.

oraz

kalendarium

najważniejszych

wydarzeń

związanych

z zarządzaniem projektami.
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