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O potÚdze i puïapkach
wspólnego myĂlenia
W projekcie zazwyczaj rozwiÈzuje siÚ problemy trudne i nietypowe. Grupa osób o rozmaitej wiedzy i odmiennym doĂwiadczeniu zawsze lepiej da sobie radÚ z rozpracowaniem takich tematów
niĝ pojedyncza osoba. Pod warunkiem wszakĝe odpowiedniego
zorganizowania wspóïpracy. Bardzo popularnÈ metodÈ zespoïowego
wypracowywania rozwiÈzañ jest tzw. burza mózgów. Ta metoda,
stosowana w psychologii i edukacji, przeniknÚïa do biznesu i staïa
siÚ równieĝ jednÈ ze standardowych technik pracy w projektach.
Polega na swobodnym zgïaszaniu pomysïów przez wszystkich
uczestników (czÚĂÊ pierwsza), a nastÚpnie na analizie zgïoszonych
pomysïów i wyborze najsensowniejszych rozwiÈzañ (czÚĂÊ druga).
Metoda jest niby dobrze znana, ale kierownik projektu powinien
zawsze przypominaÊ uczestnikom o reguïach gry. A te sÈ z grubsza nastÚpujÈce:
1. Kaĝdy moĝe swobodnie zgïosiÊ dowolnÈ liczbÚ pomysïów.
2. Im wiÚcej pomysïów, tym lepiej.
3. Pomysïy mogÈ byÊ nawet najbardziej niedorzeczne.
4. Pomysïy nie mogÈ byÊ krytykowane przez pozostaïych
uczestników — kaĝdy pomysï jest dobry.
5. Wszystkie pomysïy sÈ notowane na tablicy — w formie
wspólnego zbioru.
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ProwadzÈcy (np. kierownik projektu) musi umieÊ odpowiednio
przeprowadziÊ takÈ sesjÚ. Przede wszystkim istotne jest uĂwiadomienie wszystkim, ĝe „nie ma gïupich pomysïów” i wszystko
wolno powiedzieÊ. Grupa zazwyczaj na poczÈtku bywa powĂciÈgliwa. Im mniej znajÈ siÚ uczestnicy burzy mózgów, tym trudniej
namówiÊ ich na odrobinÚ szaleñstwa. Tymczasem caïa korzyĂÊ
z burzy mózgów bierze siÚ wïaĂnie ze swobodnego kreowania koncepcji. Czasem z pozornie najbardziej szalonego lub Ămiesznego
pomysïu rodzi siÚ nieoczekiwanie przeïomowy i caïkiem realny
koncept.
Uczestnicy odruchowo bÚdÈ komentowaÊ lub krytykowaÊ pomysïy innych. Tak siÚ na poczÈtku dzieje zawsze. Trudno zapanowaÊ
nad tym, jakĝe rozpowszechnionym, odruchem. ProwadzÈcy powinien wiÚc od razu reagowaÊ i przypominaÊ o caïkowitym zakazie
krytyki, która moĝe spïoszyÊ niektórych i ograniczyÊ zbiór wygenerowanych pomysïów ze szkodÈ dla caïego Êwiczenia.
Gdy inwencja siÚ koñczy i grupie powoli wyczerpujÈ siÚ pomysïy, to znak, ĝe czas skoñczyÊ czÚĂÊ pierwszÈ i przejĂÊ do wspólnej analizy. Dopiero teraz dopuszczalne sÈ wszelkie komentarze
i oceny. Rozpoczyna siÚ zbiorowa dyskusja, która ma doprowadziÊ
do wspólnego wyïonienia najbardziej obiecujÈcych rozwiÈzañ.
Burza mózgów to tylko pozornie chaotyczny sposób pracy. ProwadzÈcy musi dodatkowo wprowadziÊ — oprócz wyĝej wymienionych reguï gry — pewne dobre obyczaje, np. zakaz przekrzykiwania siÚ (tylko prowadzÈcy udziela gïosu) czy wyïÈczenie telefonów
komórkowych. Grupie jest potrzebne oderwanie siÚ od codziennoĂci, aby gïowy nie byïy zajÚte innymi sprawami. Dlatego
w powaĝniejszych sprawach burze mózgów organizowane sÈ w specjalnych miejscach. Zespóï moĝe wyjechaÊ za miasto i w wynajÚtej
sali hotelowej poszukaÊ spokoju i natchnienia. W niektórych firmach moĝna skorzystaÊ ze specjalnie przygotowanych pomieszczeñ, które sprzyjajÈ swobodnej pracy zespoïowej— bez koniecznoĂci wyjazdów. Jednym z bardziej znanych przykïadów biura,
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które sprzyja kreatywnoĂci, jest Googleplex, czyli gïówna siedziba
firmy Google w Mountain View w Kalifornii.
Burza mózgów to jednak tylko jedna z technik wypracowywania
rozwiÈzañ. Warto pamiÚtaÊ, ĝe nie zawsze optymalna. Aby uporaÊ
siÚ z niektórymi problemami, czasami potrzeba wyïÈcznie ekspertów. JeĂli szukamy nazwy dla nowego produktu, to burza mózgów
bÚdzie Ăwietnie siÚ do tego nadawaÊ. JeĂli natomiast zastanawiamy
siÚ nad wyborem odpowiednio wytrzymaïego materiaïu, z którego
bÚdzie ten produkt wykonany, to grupa moĝe nie dysponowaÊ
stosownÈ wiedzÈ, by burza mózgów przyniosïa jakikolwiek sensowny efekt. Tu przydadzÈ siÚ raczej konkretne testy w laboratorium.
DoĂwiadczony prowadzÈcy musi pamiÚtaÊ o jeszcze jednym zjawisku: syndromie grupowego myĂlenia. Uczestnicy wpadajÈ w puïapkÚ postrzegania zespoïu jako nieomylnego. ZaczynajÈ siÚ bezwiednie zgadzaÊ ze zdaniem wiÚkszoĂci i stosowaÊ autocenzurÚ
wzglÚdem wïasnych przemyĂleñ, jeĂli te sÈ sprzeczne ze zdaniem
ogóïu. Pojedyncze osoby, które sÈ Ăwiadome swojego odrÚbnego
zdania, mogÈ po prostu unikaÊ bycia kontrowersyjnymi. Duĝo jest
przytakiwania, nikt nie zgïasza wÈtpliwoĂci. W takich warunkach
grupa dryfuje w jednÈ stronÚ, nie zawsze sïusznÈ. Koncepcje niepopularne (a przecieĝ moĝe sïuszne) mogÈ po prostu nie ujrzeÊ
Ăwiatïa dziennego. RolÈ osoby prowadzÈcej jest aktywne zachÚcanie do spojrzenia z róĝnych stron i otwartego zgïaszania wszelkich tez, nawet pozornie niepopularnych. Burza mózgów, jeĂli jest
dobrze prowadzona, dziÚki zasadzie niekrytykowania pomysïów
daje kaĝdemu równe szanse wypowiedzi i gwarancjÚ nietykalnoĂci.
Mniejsze jest przez to ryzyko zdominowania dyskusji przez najgïoĂniejszych.
ZOBACZ TAK¿E:

KREATYWNO¥m
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O tym, ĝeby nie wybieraÊ
planety po odpaleniu rakiety
W wielu projektach cel jest jasny i oczywisty. Czy wyprawa wspinaczy na szczyt K2 ma jakieĂ wÈtpliwoĂci co do celu przedsiÚwziÚcia? Czy moĝna zastanawiaÊ siÚ nad celem prac dla zespoïu starajÈcego siÚ o przyznanie naszemu krajowi organizacji Mistrzostw
Europy w Piïce Noĝnej? Bezdyskusyjny i inspirujÈcy cel to niezbÚdne paliwo dla zespoïu projektowego.
W organizacjach biznesowych nie zawsze cel jest tak ïatwy do
okreĂlenia. Zdarza siÚ, ĝe powoïuje siÚ projekt, który z poczÈtku
otrzymuje tylko ogólne wytyczne. Dla przykïadu: wypracowanie
lepszych procedur obsïugi klienta. Ale co to znaczy „lepszych”?
Moĝe tañszych? Krócej trwajÈcych? Bardziej satysfakcjonujÈcych
dla klienta? Albo projekt powoïywany dla poprawy wewnÚtrznej
komunikacji w firmie. No dobrze, ale czy taki zespóï ma zaproponowaÊ rozwiÈzania, czy równieĝ je wdroĝyÊ? Czy ma wejĂÊ w kompetencje innych stanowisk (dyrektora zasobów ludzkich, specjalisty PR), czy nie? Jak zmierzymy tÚ poprawÚ i kiedy uznamy, ĝe
projekt osiÈgnÈï sukces i speïniï pokïadane w nim nadzieje?
Od poczÈtku trzeba wiedzieÊ, jaki jest cel projektu. Czarno na
biaïym. Dobrym testem jest próba wyobraĝenia sobie z góry spotkania koñczÈcego projekt i ostatecznej prezentacji dla zarzÈdu.
JeĂli rozumiemy, co bÚdzie tym koñcowym akordem, z czego
zostanie rozliczony kierownik i caïy zespóï, to znaczy, ĝe rozumiemy cel stawiany przed projektem. JeĂli wahamy siÚ, to zïy znak.
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Lepiej nie rozpoczynaÊ prac, zanim sponsor, kierownik i zespóï
projektowy nie uzgodniÈ celu. Byïoby to zbyt ryzykowne.
Mówimy tu o tak wyĂwiechtanym terminie, jak „zarzÈdzanie oczekiwaniami”. Kierownik projektu powinien dobitnie i — jeĂli
trzeba — nawet wielokrotnie uzgadniaÊ ze sponsorem wspólne
rozumienie, do czego dÈĝÈ. Doskonaïym Êwiczeniem praktycznym
jest spisanie celu projektu na papierze. Nic tak nie otrzeěwia i nie
precyzuje myĂli, jak przeczytanie na gïos wïasnorÚcznie napisanego
tekstu.
Cel, rzecz jasna, powinien byÊ „SMART” (z angielskiego: S — Specific, M — Measurable, A — Attainable, R — Realistic, T — Timely),
czyli odpowiednio: sprecyzowany, mierzalny, osiÈgalny, realistyczny
i okreĂlony w czasie.
Spójrzmy na typowy przykïad:
x Cel projektu: „OsiÈgniÚcie wyraěnej poprawy skutecznoĂci
zespoïów sprzedaĝowych”.
Niezbyt sprecyzowany — co to znaczy „wyraěna poprawa” i co
miaïoby siÚ poprawiÊ? Raczej trudny do zmierzenia — jakÈ miarÚ
przyïoĝymy przed projektem i po jego zakoñczeniu, ĝeby oceniÊ
skutecznoĂÊ? Nie sprecyzowano takĝe czasu, w jakim chcielibyĂmy widzieÊ pozytywne zmiany.
Jak moĝna lepiej?
x Cel projektu: „Podniesienie w ciÈgu 6 miesiÚcy o 15% liczby
nowych klientów pozyskiwanych Ărednio w miesiÈcu przez
wszystkich sprzedawców naszej firmy”.
Juĝ chyba wiadomo, z czego zespóï zostanie rozliczony, prawda?
Starym dobrym zwyczajem jest takĝe zaïoĝenie tzw. karty projektu. To coĂ w rodzaju dokumentu zaïoĝycielskiego, definiujÈcego podstawowe parametry projektu. Moĝe wyda siÚ to archaiczne,
ale wydrukowanie takiej karty i podpisanie z jednej strony przez
kierownika projektu, a z drugiej — przez sponsora daje gwarancjÚ
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uzgodnienia jednakowego podejĂcia do kwestii oczekiwañ. Przeciwnicy biurokracji nie powinni tu zbytnio oponowaÊ. Dobra
karta projektu mieĂci siÚ na jednej stronie, a zaoszczÚdzenie sobie
tego Êwiczenia moĝe póěniej siÚ zemĂciÊ.
Karta projektu zawiera przykïadowo takie dane, jak:
x nazwa projektu,
x cel projektu,
x zadania zespoïu projektowego,
x oczekiwane wyniki prac (produkty),
x terminy realizacji (oraz tzw. kamienie milowe po drodze),
x nazwiska: sponsora, kierownika i czïonków zespoïu.
DefiniujÈc cel projektu, sponsor powinien dodatkowo zadbaÊ
o pokazanie szerszego kontekstu biznesowego. „Po co my to
w ogóle robimy?!” — jeĂli taka wÈtpliwoĂÊ opada czïonków zespoïu
w trakcie prac, to znaczy, ĝe zabrakïo dobrego przygotowania
zespoïu na starcie. Wszyscy muszÈ od poczÈtku wiedzieÊ, ĝe projekt jest elementem realizacji strategii firmy albo chociaĝby odpowiedziÈ na zmieniajÈcÈ siÚ sytuacjÚ rynkowÈ. Na pierwszym spotkaniu zespoïu projektowego (kick-off) nie moĝe zabraknÈÊ czasu
na krótkÈ opowieĂÊ czïonka zarzÈdu, prezesa lub sponsora projektu,
która uĂwiadomi miejsce projektu w szerszym obrazie strategicznych dziaïañ firmy.
WróÊmy do powyĝszego hipotetycznego przykïadu. Oto jak sponsor moĝe tïumaczyÊ genezÚ powoïania projektu: „Dlaczego chcemy
zajÈÊ siÚ poprawÈ efektywnoĂci pracy naszych zespoïów sprzedaĝowych i w ciÈgu póï roku zwiÚkszyÊ o 15% Ărednio liczbÚ nowo
pozyskiwanych klientów? Otóĝ przypomnijcie sobie ostatnio opublikowany raport agencji badania rynku Closer Look, z której
wynika, ĝe po raz pierwszy od czterech lat nasza firma zanotowaïa
spadek udziaïu w rynku z 26% do 24%. Walczymy o pozycjÚ lidera,
a na razie jesteĂmy wciÈĝ drudzy. Nasz gïówny konkurent w tym
samym badaniu umocniï swój udziaï w rynku z 29% do 31%.
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Dystans siÚ zwiÚkszyï, wiÚc dziaïaÊ musimy szybko. Do koñca
przyszïego roku zamierzamy objÈÊ pozycjÚ nr 1. ZarzÈd zidentyfikowaï trzy gïówne kierunki dziaïañ, które bÚdziemy realizowaÊ
równolegle. Poprawa skutecznoĂci siï sprzedaĝy to wïaĂnie jeden
z tych kierunków. Oprócz tego uruchamiamy dwie pozostaïe inicjatywy strategiczne: dokoñczenie opracowywania naszego nowego
produktu X i wprowadzenie go na rynek w ciÈgu oĂmiu miesiÚcy
oraz zaoferowanie nowatorskiego podejĂcia do obsïugi posprzedaĝnej. Tymi dwoma inicjatywami zajmujÈ siÚ podobne zespoïy do
waszego — prace bÚdÈ siÚ toczyÊ w tym samym czasie. O postÚpach kaĝdego z trzech zespoïów bÚdziemy co dwa miesiÈce informowaÊ caïÈ firmÚ...”.
MajÈc tak nakreĂlony obraz, czïonkowie zespoïu czujÈ siÚ nie tylko
poinformowani, ale takĝe docenieni. Oto czïonek zarzÈdu (sponsor) podzieliï siÚ z nimi informacjÈ o strategicznych krokach, które
przedsiÚwziÚto. Opowiedziaï o generalnym celu, na który pracujÈ
wszystkie trzy zespoïy. No i obdarzyï zaufaniem, bo efekt prac
pomoĝe w objÚciu przez firmÚ wymarzonej pozycji lidera na rynku.
Cel jest jasny? Teraz dopiero moĝna ruszaÊ z pracami projektowymi. Przecieĝ start rakiety nie jest moĝliwy bez uprzedniego
wyboru celu — Wenus czy Mars? Gdzie kierujemy swoje badania
kosmiczne? Odpalmy, a potem sobie doprecyzujemy... Prawda,
ĝe brzmi absurdalnie? A jednak przypominam sobie projekty, które
ruszaïy z niedoprecyzowanym celem.
ZOBACZ TAK¿E:

GENEZA, PRODUKTY PRAC, UBIJANIE PROJEKTÓW
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CZAS
O tym, ĝe to nie tylko zmora,
ale i bïogosïawieñstwo
projektów
Zawsze mamy w projekcie za maïo czasu. Ale teĝ ograniczenia czasowe sÈ wyjÈtkowo mobilizujÈce. Projekty dlatego wïaĂnie przynoszÈ dobre rezultaty, ĝe pracownicy zmuszeni sÈ do wzmoĝonej
aktywnoĂci w ĂciĂle okreĂlonym czasie. Mobilizacja dziaïa pozytywnie. ¥wiadomoĂÊ nieprzekraczalnego terminu zapobiega marnowaniu czasu. A nawet wiÚcej — bezwzglÚdnie wyznaczona data
potrafi zdziaïaÊ cuda.
To byï listopad. Jeden z moich klientów rozpoczynaï wïaĂnie projekt
rewolucyjnej zmiany systemu wynagradzania dla caïej kadry. Z powodu
rynkowego kryzysu centrala narzuciïa drakoñski termin: 1 stycznia
system miaï ruszyÊ! Wydawaïo siÚ to do tego stopnia absurdalne, ĝe
na spotkaniu z kilkunastoosobowym sztabem operacyjnym spodziewaïem siÚ totalnego protestu. Jakieĝ byïo moje zdziwienie, gdy od
jednego z dyrektorów usïyszaïem: „Jak ja lubiÚ takie projekty, gdy jest
termin i nie ma wyjĂcia”. I wcale nie ironizowaï. Potem dodaï, ĝe
oczywiĂcie ileĂ rzeczy na poczÈtku nie dziaïa, ale poprawia siÚ je potem
juĝ w biegu. Ale przynajmniej klamka zapada, nie ma odwrotu i tym
sposobem sprawy toczÈ siÚ do przodu.

Trzeba jednak wiedzieÊ, w których projektach moĝna zastosowaÊ
powyĝsze podejĂcie. Na pewno prowadzÈc program kosmiczny nie
zdecydujemy siÚ na wystrzelenie rakiety gotowej w 95%. Nie bÚdzie
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szans na „poprawianie potem”. W takich przedsiÚwziÚciach czas
nie jest najwaĝniejszym parametrem. Decyduje gotowoĂÊ i bezpieczeñstwo. NiezbÚdne jest wiÚc ukoñczenie najpierw wszystkich zaplanowanych dziaïañ i testów. Nawet kosztem przesuniÚcia
terminu.
W innych projektach nie musimy tak bardzo przejmowaÊ siÚ
wszystkimi drobiazgami. Moĝna wtedy pozwoliÊ sobie na sztywne
wyznaczenie terminu i nieuginanie siÚ. ZarzÈdy spóïek, chcÈc skutecznie zmieniaÊ organizacjÚ, potrafiÈ z premedytacjÈ ustalaÊ nieprzekraczalne daty, chociaĝ wiedzÈ, ĝe nie ze wszystkim uda siÚ
zdÈĝyÊ. Ale wtedy Ăwiadomie wkalkulowujÈ takie ryzyko w swojÈ
decyzjÚ. GotowoĂÊ w 80% bywa wystarczajÈca. Moĝna wiÚc —
przykïadowo — zakomunikowaÊ dyrektorom regionalnym, ĝe od
poczÈtku nastÚpnego roku zmienia siÚ struktura i centralizujemy
dziaïania marketingowe. Od 1 stycznia wszystkie decyzje (i budĝet)
w zakresie promocji przechodzÈ w rÚce centralnego zespoïu. Nawet
jeĂli nastÈpiÈ jakieĂ zawirowania, to nie istnieje powaĝniejsze ryzyko
dla dziaïalnoĂci spóïki. Dyrektorzy natomiast nie majÈ zïudzeñ, ĝe
zarzÈd siÚ ugnie. ZaĂ nowo tworzony zespóï centralny po prostu
musi byÊ gotowy do koñca roku, choÊby w 80%. Nawet jeĂli nie ze
wszystkim zdÈĝy (nie bÚdzie dopiÚtego w peïni budĝetu, zabraknie
jeszcze jakiegoĂ komputera, wciÈĝ bÚdzie vacat na jednym ze stanowisk itp.), to ma pewnoĂÊ, ĝe komfortowo przygotowywaÊ siÚ
moĝe jedynie do 31 grudnia. Po Nowym Roku musi juĝ zaczÈÊ
realizowaÊ swoje zadania — ewentualnie koñczÈc przygotowania
w biegu, czyli w pierwszych dniach stycznia.
NiewÈtpliwie najsilniejszÈ mobilizacjÈ sÈ obiektywnie istniejÈce terminy, których nie moĝna negocjowaÊ. Wszystkie projekty majÈce
przygotowaÊ komputery caïego Ăwiata do spodziewanego „problemu roku 2000” po prostu musiaïy siÚ skoñczyÊ w 1999 roku.
Podobnie budowa stadionów przed igrzyskami olimpijskimi. Albo
jeszcze bardziej prozaiczny przykïad: wysyïka kartek z ĝyczeniami
przed ¥wiÚtami Boĝego Narodzenia. ChoÊ... zdarza siÚ przecieĝ
otrzymywaÊ kartki dopiero po ĂwiÈtecznej przerwie.
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Walka z czasem to nieraz walka z konkurentami. Angielski termin
time to market oznacza czas, który upïywa od wymyĂlenia produktu
do jego wprowadzenia do sprzedaĝy. UmiejÚtnoĂÊ skrócenia tego
czasu pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Branĝa motoryzacyjna, komputerowa, telefony komórkowe — to spektakularne przykïady coraz skuteczniejszego skracania cyklu tworzenia
nowych produktów. PatrzÈc z perspektywy klienta, nie mamy
wglÈdu w kuchniÚ powstawania tych nowoĂci. Tymczasem gdzieĂ
tam, na zapleczu, w dziaïach badania i rozwoju, marketingu, produkcji — pracujÈ zespoïy projektowe. Dla nich ramy czasowe sÈ
niezwykle istotne. Co wiÚcej, zdarza siÚ, ĝe sÈ one nawet skracane
w porównaniu z pierwotnym planem. Producenci procesorów,
wielcy rywale, Intel i AMD, czasem zmuszani byli do przyspieszania premiery swoich nowych produktów ze wzglÚdu na chÚÊ
wyprzedzenia konkurenta. W Polsce podobna walka z czasem
i konkurentami rozegraïa siÚ pomiÚdzy operatorami telefonii
komórkowej. Latami trwaïy przygotowania do uruchomienia telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G), ale kiedy juĝ premiera
byïa blisko, operatorom zaczÚïo niesïychanie zaleĝeÊ na wygraniu
wyĂcigu. Liczyïy siÚ tygodnie, a nawet dni. Polkomtel S.A., operator sieci Plus GSM, jako pierwszy, we wrzeĂniu 2004, odwaĝyï
siÚ ogïosiÊ publicznie, ĝe uruchamia komercyjnie usïugÚ 3G [1].
W tym sensie wygraï ten wyĂcig, choÊ to gïówny rywal, PTC (Era
GSM), wczeĂniej rozpoczÈï testy. Co prawda faktyczna dostÚpnoĂÊ
nowej usïugi byïa bardzo ograniczona geograficznie, chodziïo jednak o zdobycie palmy pierwszeñstwa. Czas byï wszystkim.
Tak wyglÈda aspekt czasu w skali makro, czyli z punktu widzenia
caïego projektu i terminu osiÈgniÚcia celu. Zupeïnie inaczej patrzÈ
na czas czïonkowie zespoïu. Dla nich czas to przede wszystkim
okreĂlona liczba godzin w ciÈgu doby, w których muszÈ zmieĂciÊ
siÚ ze swoimi zadaniami. Pracownicy firmy zawsze majÈ swoje podstawowe obowiÈzki wynikajÈce z peïnionej na co dzieñ funkcji.
Udziaï w projekcie bywa zadaniem dodatkowym. Czasem czïonkowie zespoïów mogÈ zostaÊ uwolnieni od niektórych codziennych
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zadañ, ale zazwyczaj muszÈ jakoĂ sobie radziÊ i pracowaÊ niejako na
dwóch etatach. Rzadko spotykaïem siÚ z sytuacjÈ, w której udziaï
pracownika w projekcie oznaczaï peïne zawieszenie jego regularnych obowiÈzków. Tak wiÚc ten dodatkowy czas na pracÚ w projekcie trzeba umieÊ wygospodarowaÊ. Nie przypadkiem wiÚc uznaje
siÚ, ĝe jednÈ z gïównych cech kierownika projektu jest Ăwietne
zarzÈdzanie czasem. Nie moĝna jednak zapominaÊ, ĝe tak samo
dotyczy to kaĝdego czïonka zespoïu projektowego. Dlatego teĝ
na kaĝdym szkoleniu z zarzÈdzania projektami jeden z gïównych
moduïów traktuje o metodach zarzÈdzania czasem.
W jednej z polskich instytucji finansowych uruchomiono w 2008 roku
kilka wewnÚtrznych projektów reorganizacyjnych. Niestety — z punktu
widzenia pracowników — zarzÈd oficjalnie zakazaï udziaïu w pracach
projektowych... w godzinach pracy.

ZOBACZ TAK¿E:

ENERGIA, MIEJSCE PRACY
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DECYZYJNO¥m
O tym, ĝe projekty
wymagajÈ szybkich decyzji
Niejeden kierownik projektu zmaga siÚ z problemem niedoszacowania potrzebnego czasu. Przekraczanie terminów bywa zmorÈ
wielu przedsiÚwziÚÊ. Tymczasem, gdyby przyjrzeÊ siÚ, na co zuĝywany jest czas w projekcie, okazaïoby siÚ, ĝe czÚsto tracimy go,
oczekujÈc na czyjÈĂ decyzjÚ. To czas kompletnie zmarnowany. PlanujÈc ïÈczny czas trwania projektu, myĂlimy zazwyczaj o tym, jak
dïugo bÚdziemy realizowaÊ poszczególne etapy prac, i sumujemy te
czasy. atwo zapominamy o tym, ĝe po drodze musi nastÈpiÊ kilka
punktów decyzyjnych. A kaĝda decyzja trwa. Projekt toczy siÚ na
jaïowym biegu, a prace stojÈ w miejscu. W efekcie — przesuwa siÚ
ostateczny termin zakoñczenia prac.
Oto prosty przykïad. Zespóï projektujÈcy nowy produkt musi
pamiÚtaÊ, ĝe po drodze naleĝy przekonaÊ kilka osób i uzyskaÊ ich
akceptacjÚ:
x dyrektora produkcji — o cechach technicznych produktu
i uĝytych materiaïach;
x dyrektora marketingu — o kolorze produktu, opakowaniu,
ksztaïcie, cenie, dopasowaniu do istniejÈcych linii produktowych
i tysiÈcu innych elementów;
x dyrektora finansowego — o oczekiwanym zwrocie i parametrach
zyskownoĂci;
x szefa logistyki — o planowanych opakowaniach zbiorczych,
sposobie magazynowania i transportu.
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ListÚ moĝna ciÈgnÈÊ jeszcze dalej, ale juĝ widaÊ, ĝe proces decyzyjny nie bÚdzie ïatwy. Zazwyczaj trzeba przygotowaÊ materiaïy,
prezentacje, spotkania, wyliczenia, rozwiÈzania alternatywne. Potem
naleĝy daÊ czas do namysïu, odpowiedzieÊ na wiele pytañ dodatkowych, a byÊ moĝe powtórzyÊ pewne testy, zebraÊ kolejne ekspertyzy i spotkaÊ siÚ ponownie. A do tego trzeba jeszcze wziÈÊ pod
uwagÚ kontrpropozycje kaĝdego z decydentów. Wcale bowiem nie
muszÈ oni podzielaÊ entuzjazmu zespoïu projektowego. Czy to
wszystko? Jeszcze nie.
Kolejny problem to swoista niemoc decyzyjna, czyli odbicie indywidualnych cech kaĝdego z menedĝerów. Niektórzy po prostu nie
majÈ w zwyczaju podejmowaÊ decyzji szybko. MuszÈ siÚ z niÈ przespaÊ, oswoiÊ, zastanowiÊ nad niÈ, przemyĂleÊ jÈ, rozwaĝyÊ, zebraÊ
myĂli, poszukaÊ wolnej chwili... Tïumaczeñ bywa wiele.
A najczÚĂciej mamy do czynienia z najbardziej prozaicznym problemem kaĝdej organizacji: ci ludzie majÈ teĝ inne rzeczy do roboty.
SÈ zwykle wÚzïami (czasem nawet gordyjskimi), w których koncentrujÈ siÚ potrzeby decyzyjne. StanowiÈ wÈskie gardïa organizacji, jeĂli liczba niezbÚdnych do podjÚcia decyzji przekracza ich
moĝliwoĂci. Bywa wiÚc, ĝe to oni sÈ ěródïem istotnych opóěnieñ
w pracach zespoïu projektowego.
Kierownik projektu powinien umieÊ przewidzieÊ ten dodatkowy
czas na tyle, na ile to moĝliwe. JeĂli planujÈc termin zakoñczenia
prac, zapomniaï o dodaniu odpowiedniej liczby dni na proces decyzyjny, to jest to ewidentny bïÈd w sztuce planowania i w tym sensie — jego wina.
Ale kwestia dobrego przewidywania czasu (w tym — niezbÚdnego
do podjÚcia decyzji) to nie wszystko. Waĝniejsza jest aktywna
umiejÚtnoĂÊ minimalizacji tego czasu. Kierownik projektu nie jest
bez szans na tym polu. Powinien próbowaÊ wpïynÈÊ na swoich
przeïoĝonych. Czasem jest to moĝliwe, choÊ moĝe wydawaÊ siÚ
trudne. Od zarzÈdu i komitetu sterujÈcego trzeba wymagaÊ szyb36
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kich decyzji, aby bez potrzeby nie przeciÈgaïy terminów. Jak zatem
walczyÊ z opieszaïoĂciÈ decydentów?
x RegularnoĂÊ spotkañ komitetu sterujÈcego. PodstawÈ
pïynnego podejmowania decyzji w kluczowych punktach
projektu jest utrzymanie reĝimu spotkañ z decydentami.
W skïadzie komitetu sterujÈcego powinni znaleěÊ siÚ wszyscy,
których decyzje bÚdÈ niezbÚdne. Kierownik projektu ma wtedy
komfort regularnego dostÚpu do nich. Spotkania komitetu
nie powinny skupiaÊ siÚ tylko na prezentowaniu stanu
zaawansowania prac. Staïym, obowiÈzkowym elementem
powinno byÊ takĝe zaprezentowanie decyzji do podjÚcia.
Jest nawet szansa, ĝe niektóre uda siÚ podjÈÊ juĝ na samym
spotkaniu (i na to powinien nalegaÊ kierownik projektu).
Dla pozostaïych, bardziej skomplikowanych kwestii naleĝy
wyznaczyÊ Ăcisïe terminy.
x Specjalne uprawnienia kierownika projektu wobec
przeïoĝonych. Kierownik powinien takĝe uzyskaÊ zgodÚ
od przeïoĝonych (komitetu sterujÈcego, sponsora lub zarzÈdu)
na domaganie siÚ sprawnego podejmowania decyzji przez nich.
Oznacza to chociaĝby moĝliwoĂÊ dzwonienia bezpoĂrednio
na komórkÚ, dostÚp do gabinetu bez potrzeby wczeĂniejszego
umawiania siÚ itp. Takie reguïy gry powinny zostaÊ uzgodnione
i obustronnie zaakceptowane. Kierownik projektu moĝe wtedy
skuteczniej domagaÊ siÚ terminowych dziaïañ ze strony
wiecznie zajÚtych szefów.
x Rezerwowanie czasu przeïoĝonych z wyprzedzeniem. Juĝ od
samego poczÈtku projektu naleĝy prezentowaÊ harmonogram,
w którym wyraěnie zaznaczone sÈ momenty na podjÚcie decyzji.
Warto przypominaÊ z wyprzedzeniem, ĝe — przykïadowo
— w pierwszym tygodniu grudnia bÚdzie do podjÚcia decyzja
dotyczÈca styczniowych promocji cenowych. Zespóï projektowy
dostarczy najpóěniej do 30 listopada niezbÚdnych danych wraz
z rekomendacjami. Od zarzÈdu natomiast oczekuje siÚ,
ĝe wybierze ostateczny wariant najpóěniej do 5 grudnia,
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poniewaĝ inaczej dziaï marketingu nie zdÈĝy z przygotowaniem
ulotek i wydrukiem nowych cenników dla sieci sprzedaĝy.
JeĂli te terminy sÈ znane z góry, to naleĝy je komunikowaÊ
wczeĂniej. Praktycznym zwyczajem jest równieĝ wpisanie
takich terminów do kalendarzy osób decyzyjnych (np. proszÈc
o to asystenta zarzÈdu).
x Peïnomocnictwa dla kierownika projektu. RozpoczynajÈc
projekt, warto zastanowiÊ siÚ, czy pewne decyzje nie mogïyby
zostaÊ scedowane na samego kierownika projektu. Nie zawsze
trzeba bowiem angaĝowaÊ zarzÈd w róĝne detale.
Decentralizacja decyzji pozwala przyspieszyÊ wiele spraw.
atwiej to uczyniÊ, gdy kierownikiem projektu zostaje osoba
doĂÊ wysoko postawiona w organizacji. Wtedy faktycznie
moĝna myĂleÊ o przekazaniu pewnych kompetencji
decyzyjnych. Sprawa jest trudniejsza, gdy kierownikiem
projektu zostaje ktoĂ z niĝszego szczebla hierarchii. Wtedy
okazuje siÚ, ĝe na kaĝdym kroku niezbÚdne jest odwoïywanie
siÚ do przeïoĝonych. Cierpi na tym projekt, bo po kaĝdÈ
najdrobniejszÈ decyzjÚ taki kierownik musi biegaÊ do komitetu
sterujÈcego. To przy okazji silny argument za tym,
by nie mianowaÊ szeregowych czy maïo doĂwiadczonych
pracowników kierownikami projektów.
ZOBACZ TAK¿E:

JEDNOSTKA, KIEROWNIK PROJEKTU,
KOMITET I SPONSOR
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EKSPERCI
O waĝnej roli tych,
którzy naprawdÚ wiedzÈ co i jak
Skïad zespoïu projektowego nie musi byÊ jednolity. CzÚĂÊ osób
pracuje w peïnym wymiarze czasu, ale niektórzy bÚdÈ potrzebni
jedynie w ĂciĂle okreĂlonych momentach. Chodzi o ekspertów,
którzy dysponujÈ unikatowÈ wiedzÈ i nie muszÈ koniecznie byÊ
zaangaĝowani w caïy cykl projektowy. WiÚkszoĂÊ czasu spÚdzonego
chociaĝby na spotkaniach roboczych byïaby dla nich zmarnowana.
Kierownik projektu, ustalajÈc skïad zespoïu, powinien zdaÊ sobie
sprawÚ, gdzie w organizacji ulokowana jest istotna wiedza — niezbÚdna do rozwiÈzania kluczowych problemów w projekcie. SporzÈdzenie listy potencjalnie pomocnych ekspertów to dopiero
poczÈtek. Aby ich pozyskaÊ, trzeba im naĂwietliÊ cel caïego przedsiÚwziÚcia i precyzyjnie uzgodniÊ oczekiwania. Warto z góry upewniÊ siÚ, ĝe:
x Faktycznie mogÈ nam pomóc — czyli posiadajÈ takÈ wiedzÚ,
o jakÈ nam chodzi.
x BÚdÈ mieli czas w ustalonym z góry terminie.
NajwiÚkszy kïopot bywa wïaĂnie z dostÚpnoĂciÈ ekspertów. SÈ to
zazwyczaj ludzie, którzy posiadajÈ umiejÚtnoĂci, wiedzÚ lub
doĂwiadczenie wyjÈtkowe w skali firmy. Z tego teĝ powodu bywajÈ
rozchwytywani — potrzebni w kilku miejscach naraz. MogÈ byÊ
zatem typowymi wÈskimi gardïami. Kierownik projektu natrudzi
siÚ, aby faktycznie zapewniÊ odpowiedniÈ iloĂÊ czasu takiego
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eksperta. Powinien wyjÈtkowo staraÊ siÚ o wygospodarowanie niezbÚdnego czasu przez takÈ osobÚ i jeszcze... sprawdzaÊ, czy nic siÚ
nie zmieniïo.
Ekspertami mogÈ byÊ róĝne osoby, w zaleĝnoĂci od tematyki projektu. Przykïadowo — gïówny technolog w firmie, jedyny w dziale
IT informatyk znajÈcy siÚ na bazach danych, gïówny ekonomista
banku, czïonek zarzÈdu (jak zwykle dysponujÈcy bardzo ograniczonym czasem), menedĝer produktu, gïówny ksiÚgowy, inspektor
jakoĂci itd. Jak widaÊ, ekspertami — w rozumieniu projektu — nie
muszÈ byÊ wcale osoby peïniÈce najwyĝsze funkcje. Owszem, czÚsto sÈ to specjaliĂci, trudni do zastÈpienia, nierzadko na samodzielnych, jednoosobowych stanowiskach, ale ekspertami bywajÈ
takĝe zwykli, szeregowi pracownicy, wÈsko wyspecjalizowani
w jakiejĂ dziedzinie.
Do projektu moĝemy potrzebowaÊ równieĝ eksperta zewnÚtrznego,
spoza firmy. JeĂli naszym zadaniem bÚdzie, powiedzmy, opracowanie nowego modelu produktu, to bÚdziemy potrzebowaÊ reprezentanta naszego kluczowego dostawcy surowców i materiaïów do
produkcji. Odpowie on na pytania dotyczÈce moĝliwoĂci pozyskania nowego typu materiaïu, ceny, Ăredniego czasu dostawy,
przydatnoĂci do planowanej przez nas konstrukcji, wytrzymaïoĂci
i innych specyficznych parametrów technologicznych. Wspóïpraca
z ekspertem zewnÚtrznym rodzi dodatkowe komplikacje zwiÈzane
z koniecznoĂciÈ rozliczenia finansowego za spÚdzony czas. Tym
waĝniejsze bÚdzie maksymalnie efektywne wykorzystanie takiej
osoby, czyli doproszenie do projektu w dobrze zaplanowanym
momencie, np. gdy mamy juĝ zebrane wszystkie inne informacje,
które ekspertowi pozwolÈ siÚ rzeczowo wypowiedzieÊ. Ekspert
zewnÚtrzny jednoczeĂnie nie zawsze bÚdzie dopuszczony do wszystkich tajemnic firmy. Kierownik projektu musi dobrze rozumieÊ
szerszy kontekst projektu, ĝeby — z jednej strony — pozyskaÊ
niezbÚdny wkïad merytoryczny od takiego specjalisty, a z drugiej — nie naraziÊ swojej organizacji na szwank, ujawniajÈc zbyt
wiele informacji osobie, która nie jest pracownikiem firmy.
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Osobnym zagadnieniem jest umiejÚtnoĂÊ efektywnego wïÈczenia
eksperta w prace zespoïu. Takie osoby czÚsto nie sÈ idealnymi graczami zespoïowymi — by nie powiedzieÊ dosadniej. Sporo wysiïku
moĝe kosztowaÊ upewnienie siÚ, ĝe wkïad eksperta bÚdzie spójny
z raportem tworzonym przez resztÚ zespoïu. Czasem specjaliĂci
bÚdÈ dysponowaÊ na tyle skromnym czasem, ĝe ledwie pozwoli on
na uczestnictwo w spotkaniu i jedynie ustne komentarze. Wtedy
dokumentacjÈ bÚdzie musiaï zajÈÊ siÚ któryĂ z regularnych czïonków zespoïu. Trzeba i takÈ sytuacjÚ przewidzieÊ. Wtedy jednak
warto umówiÊ siÚ z ekspertem na koñcowe zrecenzowanie wniosków czy przejrzenie raportu przed jego ostatecznym zamkniÚciem.
ZOBACZ TAK¿E:

KONSULTANCI, KOOPERACJA
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