15

czynników
sukcesu

transformacji do Agile

Jeśli zadajesz sobie pytania:
• Czym jest business agility?
• Jaka jest różnica między podejściem a metodyką Agile?
• Na które obszary w organizacji zwrócić uwagę wprowadzając zmianę?
• Co powinno zawierać przesłanie na temat wprowadzanej zmiany?
• Czym musi się charakteryzować przywództwo w zmianie?
• Jak zadbać o transparentną komunikację?
• Jak pracują zwinne zespoły?
W tym poradniku znajdziesz odpowiedź.
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Dlaczego
warto
przeprowadzić
transformację
do Agile?

Zmiany, zarówno technologiczne, jak i kulturowe,
zachodzą szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Tradycyjne modele zarządzania już się nie
sprawdzają. W tym klimacie przedsiębiorstwa
będą żyły lub umierały na skutek swojej zdolności
do szybkiej adaptacji. Aby przetrwać
przedsiębiorstwa muszą zwrócić się w stronę
pomysłów na innowacje, redukcję kosztów
i utrzymanie swojej aktualności na zmieniającym
się rynku. Trzeba zmienić myślenie na agilemindset i działanie na business agility wg
wartości Agile.
Zwinność biznesowa to stałe aktualizowanie
relacji z rynkiem, wzmacnianie kompetencji kadry
i dostrajanie procesów, a działania w tej triadzie
dają nam gwarancję podążania
z nurtem i ułatwiają osiągnięcie celów.
Umiejętność dostrzegania oraz wykorzystania
wyłaniających się zmian w otoczeniu biznesowym
jest koniecznością w grze gdzie stawką jest
sukces.
Od ponad 15 lat wspieramy organizacje
w transformacjach na różną skalę, ale że pod
latarnią najciemniej w pewnym momencie sami
też wpadaliśmy w pułapkę „wystarczającego
dobrego”. To dało nam dobrą lekcję i wartość,
którą możemy się dzielić. Wykorzystując własne
doświadczenia i klientów oraz aktualne badania
i raporty w na temat transformacji z klasycznych
podejść do Agile, opracowałam listę kontrolną
z 15. czynnikami sukcesu w projekcie zwinnej
transformacji w Agile, zgrupowanymi
w 5 obszarach. Możesz ją wykorzystać do
zaplanowania projektu lub poprawić płynność
przebiegu już realizowanego.
Powodzenia!
Katarzyna Wolna-Belska
CEO Doskam
Akredytowany Trener Agile PM®
Akredytowany Trener Change Management
Coach, Doradca
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frameworki
podejścia
metodyki
Agile …

mają swoje początki w 1995 r., wywodzą się i królują
w IT, służą do zwinnego wytwarzania
oprogramowania
opublikowanie w 2001 r. Manifestu Agile ze słynnymi
już wartościami było przełomem, co skierowało Agile
na szerokie wody
są z powodzeniem adaptowane w sektorze
produkcyjnym i usługowym
marketing, edukacja, administracja publiczna,
bankowość, przemysł motoryzacyjny, itd. stawiają na
zwinność by tworzyć innowacyjne rozwiązania
i rozwijać swój biznes

cechy Agile:
ścisła, partnerska współpraca między zamawiającym a wykonawcą
stała, bieżąca komunikacja
iteracyjne i przyrostowe dostarczanie rozwiązania w ramach
krótkich timeboxów
otwartość na zmiany i elastyczna adaptacja w możliwie
odformalizowany, prosty i uporządkowany sposób
realizacja projektu przez ludzi o odpowiednich kompetencjach,
dyscyplinie, zaangażowaniu i umocowaniu umożliwiającym

podejmowanie wiążących decyzji

W opracowaniu odwołuję się do metodyki – AgilePM®, podejścia Scrum i Manifestu
Agile. Komplet informacji na ich temat, w wersji anglojęzycznej, możesz pozyskać
z tych źródeł:
The
Scrum
Guide

Agile
Manifesto

PRINCE2® jest znakiem towarowym AXELOS Limited
DSDM® jest znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited.
AgilePM® jest znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited.
The APMG International AgilePM i Swirl Device logo są znakami towarowym The APM Group Limited.
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Uwaga!
ZMIANA
Gdy chcesz wdrożyć podejście lub metodykę Agile
w swojej organizacji albo adoptujesz praktyki
skutecznego zarządzania zmianą w projektach
zwinnych spodziewaj się przeszkód na drodze do celu.
Większe lub mniejsze bariery mogą wynikać z wyzwań
jakie stoją przed ludźmi w warunkach zmiany lub być
spowodowane sposobem przeprowadzenia i poziomem
złożoności procesu transformacji. Mamy tu więc do
czynienia:

• ze zmianą w kontekście wydarzeń,
działań i kroków, które można umieścić
w harmonogramie lub planie projektu oraz

• przemianą, którą odzwierciedla ludzki,
psychologiczny proces porzucania jednego
wzorca zachowania i angażowania się
w ten nowy.

Projekt transformacji organizacji do bycia agile lub adaptacji skutecznego
zarządzania zmianą w zwinnych organizacjach sam w sobie będzie
realizowany z wykorzystaniem metodyk Agile, więc poniższa lista kontrolna
15 czynników sukcesu będzie dotyczyć także jego samego.
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01.

ŚRODOWISKO ZMIANY

KULTURA
ORGANIZACYJNA

Oceń jaki grunt dla transformacji do Agile daje kultura
organizacyjna Twojej firmy, ponieważ tu zaszyte są kluczowe
szanse i ryzyka tego projektu.
Kultura organizacyjna przejawia się np. w zachowaniach ludzi względem siebie
w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych, układzie pomieszczeń biurowych,
a także wspólnym, akceptowanym poczuciu tego, co jest „dobre" lub „złe"
w organizacji. Jeśli w waszym DNA jest:

•
•
•
•
•
•

koncentracja na przyszłości
otwartość na zmiany
aprobata dla mniej formalnych struktur i relacji
dobry poziom kompetencji komunikacji i współpracy
transparencja
przywództwo i zarządzanie adaptacyjne, bliższe
podejściu servant – służebności

to sama transformacja będzie łatwa. Jeśli kultura
organizacyjna nie sprzyja zmianie lub nie jest
uświadomiona, należy sytuację zdiagnozować i ocenić,
aby w ten sposób zyskać punkt odniesienia dla zakresu
projektu. Jeśli będzie trzeba, transformacja zacznie się od
zmiany w obszarze kultury organizacyjnej.

Aby zdiagnozować kulturę
organizacyjną możesz użyć
kwestionariusza OCAI
(Organizational Culture
Assessmant Instrument K.S Cameron, R.E. Quinn)

Możesz dostosować Kulturę Organizacyjną
Twojej organizacji do zwinnej rzeczywistości.
Zapraszamy do naszych programów rozwojowych.
Zarezerwuj miejsce w odpowiednim terminie
i skorzystaj z wysokich rabatów lub możliwości udziału
w kursach za DARMO!
Po szczegóły zadzwoń: 663 310 112 lub napisz:
info@doskam.pl
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02.

ŚRODOWISKO ZMIANY

PODEJŚCIE CZY
METODYKA

Tw ó j w y b ó r b ę d z i e z a l e ż e ć o d c e l ó w t r a n s f o r m a c j i , k t ó r e b ę d ą
wynikać z dominującej działalności w projektach.
Tę aktywność można podzielić na dwie kategorie:
1.

dotyczy zespołów / organizacji, które realizują projekty na rzecz innych, są
częścią projektów np. marketingowych, rozwojowych, innowacyjnych, tworzenia
aplikacji, itp. – w tym przypadku będą dobre podejścia Agile takie jak Scrum,
Lean, Kanban czy Extreme Programming,

2.

dotyczy zespołów / organizacji, które działają zarządzając projektami
w ramach własnych struktur np. w sektorze bankowym, IT, administracji
publicznej i w tym przypadku wybór np. AgilePM®, SAFe lub PRINCE2 Agile®
będzie właściwą decyzją.

Podejścia Agile są zgodne z metodykami Agile, przy czym te drugie mają nieco
większy poziom formalizmu i bliżej im do klasycznych metod zarządzania projektami.
Gdy już podejmiesz decyzję co do wdrożenia podejścia lub metodyki stosuj się
w pełni do wybranej opcji i nie mieszaj z innymi. Utrzymuj prostotę i koncentruj się na
wartościach Agile.

Zdobądź cenione na rynku pracy prestiżowe
kwalifikacje zwinnego zarządzania
i współpracy w zespołach.
Wybierz akredytowane w APMG International
szkolenia AgilePM® oraz ABC Scrum
Master z międzynarodowym egzaminem.
Zapraszamy.
Zarezerwuj miejsce w odpowiednim terminie
i skorzystaj z wysokich rabatów lub możliwości
udziału w kursach za DARMO!
Po szczegóły zadzwoń: 663 310 112
lub napisz: info@doskam.pl

7

03.

ŚRODOWISKO ZMIANY

MOBILIZACJA
DO ZMIANY

Gdy projekt transformacji dostał zielone światło, nadaj mu
właściwy impet i pozyskuj wsparcie interesariuszy.
Korzystając z odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacyjnych przedstaw decyzję
zawierającą kluczowe przesłania:
• transformacja nie podlega negocjacjom – co do jej zasadności decyzja jest już
podjęta. Teraz nie „czy” tylko „jak”. Zaangażuj właściwych interesariuszy,
w stosownym zakresie już od najwcześniejszych etapów projektu współtworząc
plany, harmonogramy i rozwiązania
• wytworzenie poczucia pilności – „musimy zrobić to teraz”. Uzasadnij naglące
okoliczności zmiany na przykład przez zwrócenie uwagi na straty lub zyski lub
zagrożone status quo organizacji / zespołu
• transformacja dostarcza wartość – dobrze sformułuj
wizję zmiany, niech wskazuje na atrakcyjną przyszłość.
Zidentyfikuj i przeanalizuj wszystkie korzyści dla
organizacji. Przekaż je jasno sformułowane, pamiętając
o tym, że „koszula bliższa ciału”, dlatego przełóż je na
korzyści zespołowe i jednostkowe
• transformacja jest dobrze wspierana – stwórz jasny
przekaz tego jak jesteście na nią gotowi. Wskaż np. na
zaangażowane kierownictwo, odpowiednie
dostosowanie struktury organizacyjnej, zmodyfikowane
procesy, wprowadzone role zespołowe czy programy
rozwojowe
Możesz użyć
ośmiostopniowego Modelu
Kottera jako mapy drogowej
w celu zaplanowania
i dopilnowania procesów
zmiany w każdym, ważnym
obszarze

Rozwiń kompetencje i zyskaj potwierdzone międzynarodowym
certyfikatem kwalifikacje Zarządzania Zmianą.
Wybierz akredytowane w APMG International szkolenia
Change Management z egzaminem. Zapraszamy.
Zarezerwuj miejsce w odpowiednim terminie i skorzystaj
z wysokich rabatów lub możliwości udziału w kursach za
DARMO!
Po szczegóły zadzwoń: 663 310 112 lub napisz:
info@doskam.pl
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04.

ŚRODOWISKO ZMIANY

PILOTAŻ

P r z ep r ow a dź p r o j e k t p il o t a żo wy t ra n s f o rma c ji w c e lu
sprawdzenia, czy zaplanowane działania przynoszą pożądany
skutek.
Chociaż będziesz korzystać z rekomendowanych przez ekspertów metod zarządzania
zmianą to każda organizacja jest inna i wymaga dostosowania ich do siebie. Testowanie
w Agile jest kluczowe zarówno dla sukcesu projektu jak i do redukowania ryzyka.
Pilotażowe wdrożenie transformacji pozwoli przetestować zmiany na żywym organizmie,
a dzięki temu:

•

dokonasz miarodajnej oceny podjętych działań odnośnie sposobu wdrażania
transformacji

•
•
•
•

zbierzesz spostrzeżenia od pilotażowego zespołu
zbierzesz wskaźniki poprawy
zaoszczędzisz środki finansowe i czas
wzmocnisz pozytywne oraz ograniczysz negatywne reakcje na zmianę

Wykrycie podczas pilotażu niewłaściwości pozwoli na uniknięcie ich we wdrożeniu
dokonywanym w większej skali. Dodatkowo pilotaż pełni funkcje motywatora.
Przez transparentne planowanie, zaprezentowanie istoty zmiany i jej oczekiwanych
efektów buduje się przychylność pracowników do przeprowadzenia transformacji
w pozostałych obszarach działalności. Poinformuj wszystkich interesariuszy
o doświadczeniach i wnioskach grupy pilotażowej.
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05.

LIDERSHIP

PRZYWÓDZTWO

Ta k i s t o t n a z m i a n a j a k t r a n s f o r m a c j a d o A g i l e w y m a g a
pewności siebie oraz trwałej i silnej koalicji przewodniej.
W praktyce oznacza to, że potrzebujesz wsparcia tej zmiany przez co najmniej 75%
kierowników liniowych i najlepiej wszystkich o silnej pozycji, opiniotwórczych ekspertów,
menedżerów, cieszących się zaufaniem pracowników. Muszą
oni:
• wierzyć w sens transformacji do Agile
• mieć odpowiednie osobiste nastawienie do niej
• mówić jednym głosem
• wskazywać na te same cele i właściwe dla swoich
zespołów korzyści projektu
• być zaangażowani i dbać o udane wdrożenie
• być dostępni
• umieć udzielić odpowiedniego wsparcia
Często przygotowanie kadry kierowniczej do projektu
transformacji będzie wymagać działań mających na celu
osiągnięcie przez nich odpowiedniego poziomu świadomości
zakresu, zasięgu i rezultatów projektu, na pewno nowej
wiedzy i umiejętności niezbędnych w podejściach Agile,
a może nawet zmiany stylu przywództwa na adaptacyjny
i w kierunku servant.

Aby dostosować poziom przywództwa Twojej organizacji do zwinnej
rzeczywistości możesz skorzystać naszych programów rozwojowych
First Time Manager oraz Akademia Menedżera MŚP.
Zapraszamy.
Zarezerwuj miejsce w odpowiednim terminie i skorzystaj z wysokich
rabatów lub możliwości udziału w kursach za DARMO!
Po szczegóły zadzwoń: 663 310 112 lub napisz: info@doskam.pl
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06.

LIDERSHIP

ZARZĄDZANIE

Zapewnij kadrze kierowniczej na wszystkich poziomach
wystarczające wsparcie rozwojowe w zakresie myślenia
i działania w duchu Agile.
W Agile bycie liderem nie oznacza wydawania poleceń
służbowych, lecz wykorzystywanie praktyk zwinnych,
które wypełnia dwustronna komunikacja i współpraca.
Agile potrzebuje upełnomocnionych zespołów a to
wymaga od menedżera zaufania do zespołu
i przekonania co do ich wystarczających kompetencji.
W podejściach i metodykach Agile styl zarządzania
powiązany jest z wartościami Agile oraz zdefiniowany przez konkretne praktyki,
procesy, produkty, artefakty i określone zakresy odpowiedzialności poszczególnych
ról.

•

W metodyce AgilePM® na cykl życia projektu zwany Procesem, składa się
z 6. faz. Role zarządcze to Project Manager i Lider Zespołu. Celem projektu jest
dostarczenie rozwiązania, wynikającego z Listy Wymagań z Priorytetami
w sposób iteracyjny i przyrostowy w ramach określonych czasowo Timeboxów
i Przyrostów. W każdej fazie wytwarzane są Produkty, będące dokumentami
wewnętrznymi projektu. W jednym z nich – Definicji Podejścia do Zarządzania
będzie zawarte podejście do zarządzania projektem, w tym: organizacja,
techniki planowania, angażowanie interesariuszy, raportowanie postępów.
AgilePM® dostarcza narzędzi i technik zarządzania ryzykiem prewencyjnie
i operacyjnie, które nie ograniczają zwinności.

•

W lekkim podejściu zwinnym Scrum to 3 Filary, 4 Zdarzenia, 3 Artefakty
i 3 Role pomagają w realizacji projektów w sposób iteracyjny i przyrostowy.
Każdy projekt scrumowy to seria ograniczonych czasowo, następujących po
sobie w tej samej kolejności Zdarzeń: Planowanie Sprintu, Przegląd Sprintu,
Retrospektywa, Codzienny Scrum. Organizację pracy wspierają Artefakty:
Rejestr Produktu, Rejestr Sprintu i Przyrost. Role scrumowe pozwalają
zrozumieć kto za co odpowiada. Scrum Master pełni rolę servant lidera.
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07.

LIDERSHIP

LIDERZY ZMIANY

Tr a n s f o r m a c j a d o A g i l e b ę d z i e w y m a g a ć u d z i a ł u s p e c j a l i s t ó w
Zarządzania Zmianą jak również specjalisty wybranego
podejścia lub metodyki Agile.
Wybierz ekspertów stojących na straży Zmiany procesów i Przemiany ludzi. Jeśli
odpowiednie kompetencje nie są dostępne w organizacji, trzeba przeprowadzić
rekrutację zewnętrzną.
Zaletą liderów transformacji z zewnątrz, bez bagażu przeszłości jest to, że:
• nie mają emocjonalnego przywiązania do tego co było
• ich obiektywizm dostarczy projektowi dużą wartość
• kadra zarządzająca wyższego szczebla często chętnie słucha i szanuje opinie
ekspertów zewnętrznych
• transfer wiedzy od nich do organizacji może zwiększyć jej zdolność do radzenia
sobie z przyszłymi inicjatywami zmiany
Projekt będzie też potrzebować zaangażowanych Agentów Zmiany, najlepiej osób,
które mają doświadczenie w działaniu w środowisku Agile oraz posiadają potrzebne
wiedzę specjalistyczną i umiejętności. Tu możesz skorzystać najpierw z rekrutacji
wewnętrznej, ponieważ pracownicy organizacji lepiej znają swoich kolegów i dzięki
temu szybciej zauważą objawy oporu wobec zmiany.
Do pełnienia roli Agenta Zmiany warto angażować
Kierowników liniowych cieszących się autorytetem
wśród współpracowników. W projekcie będą oni źródłem
informacji, edukatorami, doradcami. Przygotowanie
ich do tej roli będzie elementem projektu transformacji.
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08.

LUDZIE I ZESPOŁY

ZAANGAŻOWANIE

Rozpocznij transformację ze zwolennikami Agile.
Mogą to być osoby z wcześniejszym doświadczeniem w zakresie zwinności lub
głęboko przekonane do filozofii i wartości Agile. Ich entuzjazm wobec nowych zasad,
własny przykład korzystania ze zmiany, pragmatyczna komunikacja oraz udzielane
wsparcie osobom mniej przekonanym pozwolą na wywarcie wpływu na nich
i zachęcą do szybszej akceptacji zmiany.
Zadbaj o to, aby w odpowiednim czasie i zakresie zaangażować wszystkich
kluczowych interesariuszy projektu w planowanie działań i generowanie rozwiązań,
zachęcaj ich do wyrażania opinii, a umocnisz w ten sposób kulturę feedbacku.
Zaangażowanie silnie wiąże się z wewnętrzną motywacją do działania, a działanie
buduje identyfikację z dziełem. Ludzie cenią sobie sprawstwo, więc łatwo i chętnie
zaaprobują „nowe” jeśli będą to współtworzyć.
Na postawę zaangażowania także wpływają:

•
•
•
•
•
•

celowość, sens pracy
udział we współtworzeniu czegoś wyjątkowego
bycie coraz lepszym w tym co się robi
samodzielność na jaką jest się gotowym
widoczne sukcesy osiągane z włożonego wysiłku
zaspokojenie tzw. potrzeb niższego rzędu, jak na
przykład wystarczające wynagrodzenie czy
bezpieczeństwo zatrudnienia

Wzmacniaj powyższe czynniki i wspieraj zaangażowanie poprzez oferowanie udziału
w warsztatach, szkoleniach, korzystanie z mentoringu i coachingu.
Zadbaj o właściwe interakcje wewnątrz projektu i o to, by projekt dostarczał korzyści
zaangażowanym w niego ludziom, Pamiętaj, że zmotywowani ludzie to podstawa
udanych projektów.
13

09.

LUDZIE I ZESPOŁY

AUTONOMIA

Tw ó r z e f e k t y w n e , a u t o n o m i c z n e z e s p o ł y a g i l e , k t ó r e m a j ą
realny wpływ na warunki i sposób realizacji zadań
postawionych przed nimi.
Charakteryzują się one czterema cechami:
1.

Kompetencje – cała niezbędna wiedza i umiejętności potrzebne do dostarczania
przez zespół oczekiwanych rezultatów jest obecna w zespole, przy czym nie
każdy musi być ekspertem w wielu dziedzinach. Wszyscy jednak muszą mieć
wysokie kompetencje komunikacji oraz chęć do współpracy.

2.

Umocowanie – pozwól zespołowi na usamodzielnianie się na poziomie
podstawowym, gdzie każda rola upełnomocniona jest do podejmowania decyzji
na bazie swoich kompetencji, a i zespół jako całość jest decyzyjny
w uzgodnionych granicach.

3.

Wielkość – zespoły agile działają w oparciu o nieformalną komunikację, aby
była ona efektywna optymalny zespół powinien liczyć od trzech do dziewięciu
osób.

4.

Stabilność – jeśli skład zespołu ulega częstym zmianom, cierpi na tym
produktywność. Zaburzone zostaje wspólne rozumienie problematyki, energia
jest spalana na docieranie się, a obniżone zespołowe flow będzie
dekoncentrować zespół.

Umożliwiaj więc zespołom samoorganizację, która
polega na zespołowym planowaniu i podejmowaniu
decyzji czym należy się zająć, aby osiągnąć
wyznaczone cele. Przy tym są elastyczne i mogą na
bieżąco modyfikować swoje plany i działania.
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10.

ROZWOJ I DOSKONALENIE

EKSPERYMENTOWANIE
I SAMOROZWÓJ

Zaufaj zwinnemu procesowi i umocowanym zespołom. Praktyki
Agile oferują liczne okazje do rozwoju.
Eksperymentowanie i regularne spotkania zespołu przynoszą doskonałe rezultaty.

•

Eksperymentowanie – umożliwia podejście iteracyjne, a skrócona pętla
informacji zwrotnej, do tygodnia lub dwóch, minimalizuje ryzyko poniesienia
większych strat. Poprawne eksperymentowanie jest zaplanowane, z nazwanymi
i określonymi rezultatami. Dochodzenie do własnych rozwiązań i możliwość ich
implementacji rozwija zespół, wzmacnia zaangażowanie i kreatywność.

•

Retrospektywa – jest szczególnie wartościową Praktyką. W AgilePM®
obligatoryjnie po każdym Przyroście, a w Scrum pod koniec każdego Sprintu,
w ramach Retrospektywy członkowie zespołu robią przegląd postępu prac,
szybkości, wykresu spalania, liczby historyjek pozostałych w rejestrze. Wspólne
omówienie tych wyników umożliwia dojście do konsensusu odnośnie przyczyn
występujących problemów i wypracowanie sposobów ich rozwiązania jak
i zapobiegania im.

Uczenie się podejścia Agile jest skuteczne, gdy połączone jest z działaniem, dlatego
projekt transformacji do Agile prowadzony z wykorzystaniem tej metodyki będzie
świetną praktyką.
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11.

ROZWOJ I DOSKONALENIE

SZKOLENIA

Obejmij w swoim projekcie transformacji odpowiednimi
programami rozwoju wszystkich, którzy tego potrzebują.
Monitoruj i dbaj o stosowny poziom kompetencji tego rodzaju:

•
•
•

Stosowanie obranego podejścia lub metodyki Agile
Komunikacja i współpraca
Techniczne, dziedzinowe, specjalistyczne

Efektywne zespoły agile’owe muszą posiadać pełne kompetencje niezbędne do
dostarczenia właściwego rozwiązania. Bez nich zespół nie byłby w stanie być
autonomiczny i podejmować właściwych decyzji.
Nie każdy w zespole musi wiedzieć i umieć to samo, lecz suma wiedzy i umiejętności
technicznych w zespole musi być wystarczająca by zespół mógł osiągać postawione
przed nim cele.
Istotne jest, aby Kierownik Projektu,
Scrum Master, Lider Zespołu dobrze
rozumiał swoją rolę i potrafił stosować
właściwą dla siebie zwinną metodykę,
a dla zespołu kluczowa jest np.
umiejętność formułowania i zarządzania
Wymaganiami.
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12.

ROZWOJ I DOSKONALENIE

FACYLITACJA
I COACHING

Zaufaj zwinnemu procesowi i umocowanym zespołom. Praktyki
Agile oferują liczne okazje do rozwoju.
W Agile umocowany zespół działa w ramach zdefiniowanych odpowiedzialności
i wzorców zachowań.

•

W Scrumie to Scrum Master pomaga Zespołowi Developerskiemu zrozumieć tę
metodykę i ją stosować.

•

W metodyce AgilePM® Kierownik Projektu dba o to, aby na poziomie projektu jak
i na poziomie Zespołu Rozwoju Rozwiązania ludzie prezentowali właściwe
zachowania. Jeśli jest taka potrzeba może sam zastosować coaching lub
powierzyć to zadanie Coachowi DSDM, który pomaga zespołowi w zrozumieniu
filozofii i wykorzystywaniu praktyk DSDM. Przydatną praktyką są też Warsztaty
Facylitowane, które pomagają Zespołowi Rozwoju Rozwiązania w rozwiązywaniu
problemów i rozwijają jego kreatywność.
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13.

TRANSPARENTNA KOMUNIKACJA

POROZUMIENIE

Zadbaj o wszechobecną komunikację od początku do końca
projektu.
Twórz zwinne Plany komunikacji tzn. takie, które będzie można aktualizować wraz
z pojawiającymi się okolicznościami. Zwróć szczególną uwagę na wartość
komunikacji twarzą w twarz, gdzie można do siebie mówić i słuchać się, obserwując
przy tym wzajemne reakcje. Ten rodzaj komunikacji dostarcza maksimum informacji.

•

Z perspektywy całego projektu zapewnij właściwą komunikację
z interesariuszami we właściwym czasie, treści, formie, natężeniu, dobierając
stosowne kanały i właściwych nadawców, „przemawiając do ich serc
i umysłów”.

•

Z perspektywy zespołu ciągła i jasna komunikacja w projekcie jest kluczowa dla
efektywnej współpracy, na której opierają się wszystkie podejścia zwinne. To jak
zespół się komunikuje wewnątrz i na zewnątrz powinien być stale badany
i rozwijany. Wzmacniaj kulturę feedbacku, aby mocno wrosła w DNA zespołów
w całej organizacji.

Wysokie umiejętności komunikacyjne powinny być uznawane za równie ważne jak
techniczne. Słaba komunikacja jest głównym powodem porażki projektu.
Uważaj szczególnie na te:

• niezdefiniowanie i nieużywanie wspólnej terminologii
• nieuchwytni we właściwym czasie odpowiedni
ludzie

• ignorowanie informacji, którymi zajęcie jest
trudne albo są niezgodne z własnym poglądem

• niedostateczne informowanie interesariuszy
• niewłaściwe kanały komunikacji
18

14.

TRANSPARENTNA KOMUNIKACJA

WSPÓŁPRACA

Zadbaj o prawdziwie, efektywną współpracę
z i n te r es ar i us z a m i, w z es p o le i mię d zy ze s p o ła mi.
Współpraca jest newralgicznym czynnikiem efektywności zwinnych zespołów.
Punktem wyjścia są tutaj relacje między pracownikami i całymi zespołami. Jeśli
są zdrowe ma miejsce najlepsza współpraca polegająca na wzajemnej wymianie,
z którą zainteresowani czują się komfortowo.
Budując efektywne zespoły zwinne postaw na:

•
•

wzajemne zaufanie i szacunek pomiędzy członkami zespołu

•

dostępność
poszczególnych osób wg
potrzeb

•
•

wiarę w siebie i innych

•
•
•

jasność celów

otwarty umysł i otwartość na
zmiany

odpowiednie
komunikowanie się
stabilność zespołów
efektywne przywództwo

Zwróć też uwagę na potencjalne bariery, które da się zauważyć w odniesieniu do
całej organizacji (lub poszczególnych osób) takie jak: struktura organizacyjna oparte
na silosach, które wspinają podział „oni” i „my”, kierownicy projektów mający brak
wystarczających zasobów, system motywacyjny oparty na nagradzaniu osiągania
tylko osobistych celów, promowanie indywidualnej rywalizacji.
Aby współpraca kwitła rozpraw się z barierami i zapewnij zespołom współdzielone
cele i sposoby pracy.
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15.

TRANSPARENTNA KOMUNIKACJA

TRANSPARENCJA

P o staw n a t r an s p a r e n t n oś ć w p ro je kc ie d la za pe wn ie ni a
jawności i przejrzystości działań.
To służy dobrej komunikacji i współpracy w zwinnym zespole przez co wspiera jego
efektywność. Transparentność uzyskasz działając i tworząc przestrzeń w taki
sposób, że każdy może łatwo pozyskiwać i dzielić się informacjami na temat
przebiegu projektu a zwłaszcza jego części składowych - Timeboxów i Przyrostów
w metodyce AgilePM® i w Sprintach w Scrumie.
Transparentność to nie tylko uwidacznianie informacji, ale też wspierana kultura
feedbacku, otwarte mówienie o swoich wątpliwościach, obawach i pomysłach
na usprawnienie.

W zapewnieniu transparentności pomogą Ci na przykład:

• udział na określonych zasadach członków zespołu projektowego
w spotkaniach Zespołu Rozwoju Rozwiązania

• codzienny Stand-Up, na którym członkowie zespołu kolejno mówią
o postępie jaki poczynili od ostatniego spotkania, co zamierzają zrobić
do następnego spotkania i co im przeszkadza w pracy

• tablica KanBan, umieszczona we współdzielonej przestrzeni zespołu
uwidaczniająca to co jest do zrobienia, co jest robione i co zostało
zrobione

• wykresy spalania, które pokazują cechy/wymagania, które zostały
zakończone albo pozostały jeszcze do dostarczenia oraz ich wartość.
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Dlaczego warto z nami współpracować?

19545

636

99,4%

Uczestników szkoleń

Klientów

poziom satysfakcji Uczestników

Doświadczenie. Od 2005 wspieramy przedsiębiorców i pracowników w rozwoju
dostarczając programy rozwijające umiejętności w obszarach zarządzania,
strategii, efektywności osobistej.
Aktualność i praktyczność. Stale monitorujemy trendy rozwojowe,
aktualizujemy programy i formy rozwoju.
Dynamika. Rocznie realizujemy około 1500 godzin szkoleń dla sektora
administracji publicznej, oraz blisko 1000 godzin dla MŚP w tym z branży IT
i rzemysłu. Wspieramy doradczo start-up’y.
Prestiżowe partnerstwo. Od 2018 r. jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce
posiadających międzynarodową akredytację APMG International uprawniającą do
realizowania miedzynarodowych szkoleń i egzaminów Agile PM® , SCRUM,
Change Management.
Odpowiedzialność. Bierzemy odpowiedzialność za procesy zwiększające efekty
rozwojowe w oparciu o model SEB (Szkoleń Efektywne Biznesowo).
Potwierdzony standard usług rozwojowych. Od 2012 r. jesteśmy członkiem
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a od 2017 r. spełniamy najwyższe standardy
usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.
Dofinansowanie. Realizujemy usługi rozwojowe, doradcze i szkoleniowe
dofinansowane z EFS.
Wyróżnieni jako Firma szkoleniowa roku 2012, 2013, 2014, 2015.

Realizujemy dedykowane programy rozwojowe
zgodnie z modelem SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo). W ramach procesu zapewniamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pogłębione badanie potrzeb,
określenie zakresu odpowiedzialności w projekcie,
sformułowanie celów na czterech poziomach Kirkpatricka,
opracowanie programu, narzędzi, materiałów, metod utrzymania rezultatów,
realizacja projektu rozwojowego,
ocena skuteczności projektu,

Zapraszamy do kontaktu

DOSKAM Sp. z o.o., ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice
tel. 730 005 350, 32 231 01 13, e-mail: info@doskam.pl, doskam.pl

