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Rozdzia 3.
Standardy komunikacji

Wdraanie od góry
Kto powinien tworzy strategi komunikacji w firmie i j rozwija?
To pytanie w kadej firmie ma wasn odpowied . Najczciej kojarzeni z tym tematem s specjalici od PR, jednak nie sdz, aby
komunikacj na zewntrz firmy mona byo sprawnie poczy z komunikacj w jej rodku. Obie rzdz si swoimi prawami i maj innych odbiorców. Zdecydowanie bardziej pasuje mi do tej roli dzia
HR, który wie o swoich pracownikach bardzo duo, zna struktur
organizacji i zalenoci pomidzy komórkami, a przy odrobinie wysiku moe nawiza wspóprac ze specjalistami z rónych obszarów i pozna nawet realizowane projekty.
Bez wzgldu na to, kto tworzy i realizuje standardy komunikacji
w organizacji — komunikacja wewntrzna powinna dba o relacje
pomidzy pracownikami wszystkich szczebli i wspiera rozwój nowych form (o ile tylko s one skuteczne, a nie przeszkadzajce).
Wdraanie standardów komunikacji powinno si odbywa „od
góry”, podobnie jak kadego innego standardu obowizujcego w firmie. Tworzenie instrukcji dla wspópracowników, których przeoony
nie zatwierdzi i nie zleci do wdroenia w pozostaych zespoach,
jest raczej skazane na niepowodzenie.

Kup książkę

Poleć książkę

76

KOMUNIKACJA BIZNESOWA OCZAMI KIEROWNIKA PROJEKTU

Najlepiej poradz sobie na rynku firmy, które s wiadome swoich
mocnych i sabych stron, a take kluczowych procesów w nich zachodzcych. Jeli firma realizuje projekty, to powinna zacz dziaa jak organizacja zorientowana na projekty, a nie udajca, e jej to
nie dotyczy. Specyfika projektów wymaga wdroenia pewnych odgórnych standardów dziaania w firmie. Jednym z takich rozwiza
jest uruchomienie wewntrznego biura projektów, nazywanego take
w skrócie PMO (ang. Project Management Office). Najprawdopodobniej miae okazj wspópracowa z takim biurem, jeli pracujesz
w firmie, w której zwykle równoczenie realizuje si wicej ni kilka
projektów. Posiadanie w swoich strukturach komórki organizacyjnej,
która zajmuje si tylko i wycznie projektami, moe przynie szereg
korzyci, poniewa spenia ona kilka wanych zada.
KLUCZOWE ZADANIA BIURA PROJEKTÓW — PMO:




koordynowanie projektów,
kontrola projektów,
doradztwo i edukacja projektowa.

Pojawienie si w strukturach firmy komórki, która nadzoruje
prace kierowników projektów, a co waniejsze — take sponsorów,
zwykle spotyka si pocztkowo z oporem. „Ka nam wypenia
kolejne formatki projektowe i taki bdzie z nich poytek” — takie
myli pojawiaj si czsto w gowach osób wykonujcych zadania
projektowe. Rola PMO kojarzy si na pierwszy rzut oka tylko z kontrol. Jeli jednak waciwie zakomunikuje si zasady dziaania takiej
komórki, to ta kontrola przestanie straszy, a zacznie by postrzegana jako ogromne wsparcie. Wszystko w rkach kierownictwa, które
powinno umiejtnie przeprowadzi kampani implementacyjn i informacyjn dla powoania do ycia biura projektów.
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Systematyczne raportowanie i wymiana rzetelnych informacji pomidzy kierownikami projektów a biurem projektów to fundament
powodzenia ich wspópracy. Biuro powinno dysponowa zawsze
aktualn wiedz na temat wszystkich realizowanych inicjatyw. Dotyczy to projektów na wszystkich etapach realizacji, a take tych z jakiego powodu wstrzymanych lub zamknitych. Pozwoli to z wikszym
prawdopodobiestwem dostrzec zagroenia (wychwyci niecisoci
lub konflikty) lub szanse (zarejestrowa moliwo wzajemnego
wspierania si lub uzupeniania luk) niewidoczne dla poszczególnych
kierowników projektów.
Kierownik kadego projektu powinien samodzielnie zapewni
sobie dostp do informacji, aby mie szeroki kontekst dla swoich
dziaa. Jednak nikt nie jest w stanie wiedzie wszystkiego o wszystkich projektach toczcych si w danej chwili w firmie, a do tego wywizywa si ze swoich obowizków w jednym z nich. Dlatego kierownicy projektów potrzebuj biura projektów, aby móc pozna
punkty styku swojego projektu z innymi, a take nawiza z ich koordynatorami kontakt.
Koordynowanie projektów przez biuro projektów polega czsto
na tym, e „wypoycza” ono swoich kierowników projektów do
poprowadzenia projektów w rónych miejscach organizacji. Dziaanie takie pozwala na jeszcze lepszy dostp do informacji o aktualnie
realizowanych pracach w firmie, a take na mocniejsze wsparcie wybranych obszarów firmy. Pracownikami PMO s z reguy eksperci
w dziedzinie zarzdzania projektami. Koordynujc projekty na zlecenie innej komórki organizacyjnej, realizuj dwa dodatkowe cele: dziel
si swoj wiedz i umiejtnociami ze wspópracownikami, a take
przyczyniaj si do sprawniejszego wdroenia wspieranych projektów.
Niezmiernie wane dla efektywnego raportowania postpów prac
s ustandaryzowane dokumenty projektowe. Stworzenie praktycznych formatek i szablonów do uzupeniania przez kierowników
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projektów i sponsorów to jedna z waniejszych funkcji PMO. Od
tego, jak czytelne i proste bd te szablony, zaley jako komunikacji
projektowej.
DOKUMENTY PROJEKTOWE,
KTÓRE WARTO STANDARYZOWA :







szablon prezentacji (materia decyzyjny),
karta projektu,
harmonogram,
sporzdzenie budetu i rozliczenie z tych prognoz,
raport postpu prac,
notatka ze spotkania.

Waciwie wdroone i funkcjonujce biuro projektów przyczyni
si na pewno do sprawniejszego podejmowania decyzji, a w nastpstwie tego do zwikszenia konkurencyjnoci caej firmy.

Czas na zmian przyzwyczaje
Czasy mamy dynamiczne i wszystko si szybko zmienia. Take standardy i techniki skutecznego dziaania. eby dogoni nasze czasy,
bardzo czsto trzeba umie zmieni perspektyw i wyj poza utarte
schematy, do których si przyzwyczailimy. Nie inaczej jest w obszarze zwizanym z komunikacj.
Jeszcze kilka lat temu nie kady mia swoj skrzynk mailow,
a dzisiaj nie wyobraamy sobie, jak mona byo pracowa bez niej.
Nie tak dawno wysyalimy do siebie faksy, a dzi mao kto kupuje jeszcze urzdzenia majce tak funkcj.
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Jeszcze kilka lat temu dzwonie do przyjaciela, kiedy chciae
wiedzie, gdzie jest, a dzisiaj wystarczy, e wejdziesz na portal
spoecznociowy i sprawdzisz jego aktualn lokalizacj.
Zmienia si wiat, a wraz z nim technologia i narzdzia, których
uywamy do codziennej komunikacji. Dlatego trzeba pogodzi si
z tym, e stare nie wróci, i nauczy si y w nowej rzeczywistoci.
Nie przyzwyczajaj si jednak zbytnio, bo ona take zmieni si szybciej, ni zdysz zauway.

Zespó projektowy to niezwyky zespó

Nawet zanim projekty na dobre zadomowiy si we wspóczesnych
organizacjach, kady budowany w ich ramach zespó pracowników
stanowi niemae wyzwanie. Zawsze prób si stanowio umiejtne
poczenie w ramach jednego zespou osób o odmiennych osobowociach i stylach pracy. Jednak taki klasyczny zespó, raz utworzony
— nie zmienia si na tyle czsto, aby mówi o dynamice w jego obrbie. Owszem, zdarzaj si zmiany, pracownicy przychodz i odchodz. Jest to jednak naturalny proces zachodzcy w kadej firmie
zatrudniajcej ludzi.
W projektach sytuacja wyglda zupenie inaczej. Projekty to instytucje tymczasowe, majce wytwarza pewne unikatowe produkty w okrelonym czasie. Specyfika takiej dziaalnoci powoduje,
e zespoy projektowe budowane s na róne sposoby.
W skad zespoów projektowych wchodz najczciej pracownicy:


penicy na co dzie zupenie inne obowizki, nie-projektowe,



realizujcy tylko zadania projektowe, w ramach rónych zespoów,



rónych firm.
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Sposób budowania zespou wywouje zawsze konkretne konsekwencje w zakresie relacji interpersonalnych. S one jednym z najwikszych wyzwa, przed którymi stanie kierownik projektu i czonkowie zespou. We wszystkich scenariuszach zespó tworz osoby
z bardzo rónych obszarów organizacji, a czsto take firm zewntrznych. Osoby te charakteryzuj si odmiennymi cechami, sposobami
pracy i organizacji zada, skonnoci do wspópracy i konfliktów.
Co wicej, najczciej czonkowie zespou przyjmuj w ramach
projektu nowe role, zupenie inne ni penione poza zespoem
projektowym. Dla przykadu pracownik penicy na co dzie funkcj specjalisty do spraw rozlicze w dziale finansowym nagle zostaje
zaproszony do prac w projekcie i staje si kontrolerem prawidowoci
w rozliczeniach z podwykonawcami. Poza wykorzystaniem swoich
specjalistycznych umiejtnoci wymaga si od niego umiejtnego
monitorowania prac firm wykonawczych, raportowania nieprawidowoci w przepywach finansowych pomidzy firmami itd.
Drugim przykadem niech bdzie pracownik dziau marketingu
tworzcy i wdraajcy nowe oferty do sprzeday. Jako czonek zespou
projektowego powinien nie tylko suy wsparciem jako ekspert
w swojej wskiej dziedzinie, ale take spina wszystkie tematy zwizane z komunikacj marketingow i trade marketingiem w konkretnym kontekcie projektowym. Oprócz swoich standardowych
zada ma teraz obowizki polegajce na zorganizowaniu pracy kolegów i dostarczeniu dodatkowych produktów wynikajcych z zakresu projektu.
W opisanych sytuacjach obie osoby powinny szybko rozwin
swoje umiejtnoci — o takie, które bd im przydatne w ramach
prac projektowych. Powinny take wspina si nierzadko na wyyny
wasnych moliwoci.
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Ju wiesz, e penienie roli kierownika projektu nie jest prostym
zadaniem. Ale praca w roli czonka zespou projektowego take moe
nie wiele wyzwa. Zwaszcza dla osób nieprzyzwyczajonych do
pracy w takim systemie.
Kombinacja ludzkich charakterów nigdy nie jest atwa do ujarzmienia. Majc tego wiadomo, tym bardziej docenia si menederów,
którzy potrafi tego dokona. W realizowaniu projektów wiadomo
odmiennoci czonków zespou projektowego i osób wspópracujcych z nim jest kluczowa. Sia zespoów tkwi wanie w tym szerokim
wachlarzu kompetencji, umiejtnoci i osobowoci jego czonków.
Ta waciwo odrónia zespoy realizujce projekty od zespoów realizujcych (w staym skadzie) codzienne, rutynowe zadania. Zespó
projektowy jest struktur powoan do zrealizowania konkretnego
celu. I wybiera si do niego osoby, które temu zadaniu bd w stanie
sprosta.
Zespó projektowy skada si zwykle ze specjalistów, ekspertów
albo osób penicych na co dzie pewne specyficzne role w procesach
organizacyjnych. Kady z jego czonków posiada unikalne umiejtnoci i wiedz, które wnosi ze sob do prac zespou. Umoliwia to
takim grupom pracowników budowanie zupenie nowej efektywnoci
i daje przestrze do wdraania innowacji. Dziki temu, e pracuje
si z osobami o tak rónych spojrzeniach na organizacyjny system,
mona wypracowa rozwizania, na których pomys nie wpadby aden z uczestników, dziaajc samodzielnie. Co, co dla jednego bdzie zagroeniem — dla drugiego moe by wielk szans. Na tej
zasadzie opiera si fundament siy zespou projektowego.
Jednak istnieje druga strona medalu, o której nie mona zapomnie. Taka dywersyfikacja kompetencji moe potencjalnie duo
kosztowa organizacj, która pozwala na powoywanie takich zespoów. Zarzdzanie tak rónorodn grup pracowników jest wielkim wyzwaniem i nie kady kierownik projektu potrafi temu zadaniu sprosta.
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Jest jeszcze jedno wyzwanie dla osoby kierujcej projektami. Do
kierownika projektu raportuj osoby penice w zespole bardzo zrónicowane funkcje:


bezporedni wykonawcy zada projektowych (schemat 1 na
rysunku 3.1),



kierownicy zespoów, których czonkowie realizuj zadania
projektowe (schemat 2 na rysunku 3.1).

Rysunek 3.1. Schematy opisujce, kto moe raportowa do kierownika projektu

W zalenoci od ksztatu zespou projektowego komunikacj organizuje si na róne sposoby. Na pewno nie mona pomija faktu,
e zadania projektowe wykonuj albo pracownicy raportujcy bezporednio do kierownika, albo ci z niszego poziomu struktury organizacji projektowej. Do kadego poziomu schematu organizacji
projektowej powinny dociera waciwe dla niego informacje.
Waciwe powinny by take generowane i trafia wyej. Nie chodzi
oczywicie o to, aby informacje przekazywane do kierownika zespou
róniy si od tych, które ten przekae kierownikowi projektu. Chodzi raczej o poziom szczegóowoci. Pamitaj, e do szefa caego
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projektu docieraj informacje z innych zespoów i z innych obszarów
caej organizacji, wic nie musi on zna kadego, najdrobniejszego
szczegóu, a jedynie te, które wskae w planie komunikacji jako niezbdne do prawidowego zarzdzania caym projektem.
Niestety, w sytuacji bardzo rozbudowanej i wielopoziomowej
struktury zespou atwo o efekt guchego telefonu, kiedy to acuch
osób przekazujcych konkretn informacj jest tak dugi, e ostatni jej
odbiorca otrzymuje na tyle znieksztacon informacj, i jest ona tak
dalece róna od pocztkowej, e w zasadzie do niczego nieprzydatna,
a wrcz mogca wywoa niepotrzebne nieporozumienia. Im duszy
obieg informacji — tym wicej szumów i zakóce, które znieksztacaj pierwotny obraz.
Aby waciwie zarzdza tak licznym zespoem projektowym, na
który skadaj si osoby bezporednio podlegajce kierownikowi
projektu, a take czonkowie ich wasnych zespoów, trzeba stworzy
ku temu odpowiednie warunki. Poniej znajdziesz kilka pomysów
na takie dziaania.
Przynajmniej raz, na przykad na pocztku realizacji, powinno si
zorganizowa spotkanie wszystkich osób zaangaowanych w projekt i opowiedzie im o najwaniejszych jego celach i planach jego
realizacji. Dziaanie takie wyeliminuje mnóstwo niepotrzebnych
nieporozumie na poziomie elementarnym, czyli w obszarze dobrego zrozumienia projektu oraz rozpoznania kontekstu sytuacyjnego
i organizacyjnego.
Takie spotkania przyjo si nazywa kick-off meeting, co w dosownym tumaczeniu oznacza spotkanie rozpoczynajce projekt.
Ich gównym celem jest sprzedanie pewnej idei zespoowi. Spokojnie,
nie przejzyczyam si, naprawd chodzio mi o „sprzedanie”. Im
bardziej atrakcyjn opowie dla swoich suchaczy stworzysz, tym lepiej
wystartujecie jako zespó. A przed Wami mnóstwo wyzwa i cikich
chwil, wic dobry pocztek to podstawa.
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W swojej najprostszej formie kick-off polega na przedstawieniu
gównych zaoe projektu (ogólna wizja, cele, ramy czasowe, wstpne
plany) i odpowiedzi na pytanie, po co chcemy go realizowa oraz
dlaczego uczestniczenie w nim przyniesie korzyci. W zalenoci od
dostpnego czasu i pomysów moesz stworzy prawdziwy spektakl
dla najwaniejszych czonków zespou, aby by on entuzjastycznym
pocztkiem wspólnej pracy.
Najwaniejsze to dobrze si przygotowa do takiego spotkania
i zaplanowa kady jego element. Im lepiej si przygotujesz, tym
bardziej pewny siebie bdziesz. I tym wikszy autorytet zyskasz. To
wietny moment, aby zespó pozna Ci jako tego, kto jest doskonale
zorganizowany i wie, dokd chce wszystkich zabra. Mam oczywicie
na myli te wszystkie szczyty, które razem zdobdziecie.
Przedstaw wszystkim sponsora caego przedsiwzicia i pozwól
mu opowiedzie o celach, które projekt powinien zrealizowa, aby by
opacalny. Niech opowie, dlaczego chcia mie w zespole tych wszystkich specjalistów i koordynatorów, którzy go wanie suchaj.
Na takim spotkaniu powinno si jak najmocniej zagrza do dziaania cay zespó. To std rodzi si pó niejsza motywacja do sprawnego realizowania czsto trudnych zada projektowych. To w tym
momencie z niezalenych jednostek powinien urodzi si zespó.
Bardzo pomocne bdzie zaproszenie caego zespou na mniej
formaln cz spotkania, podczas której jego czonkowie bd mogli
pozna osoby, z którymi bd pracowa w najbliszym czasie. Jeli s
to osoby z rónych firm albo dziaów, to takie zapoznanie si na
pewno bdzie dobre dla ich pó niejszej wspólnej komunikacji. Zupenie inaczej jest wykona telefon czy wysa wiadomo do kogo,
kto ma jak twarz i osobowo (bo go poznae), ni do kogo wirtualnego (kogo sobie tylko wyobraasz).
To tutaj przedstawia si take wstpny plan komunikacji i ustala
najwaniejsze kwestie organizacyjne dla caego zespou, na przykad
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miejsce wspólnej pracy czy spotka, preferowane kanay komunikacji
czy metodyk zarzdzania projektem.
Po prezentacji najwaniejszych osób i zaoe projektu daj troch
czasu na zadanie tych wszystkich pyta, które urodziy si w gowach
zaproszonych w trakcie spotkania. To wany moment dla kierownika projektu. Czasem takie pomysy i potrzeby zgoszone „na gorco”
pomagaj doprecyzowa pewne kwestie projektowe lub umoliwiaj
zgoszenie zmian do koncepcji czy skadu zespou. Kick-off inicjuje
prace zespou projektowego, wic najprawdopodobniej do tego czasu
nie zostay jeszcze uruchomione adne dziaania ani tym samym wygenerowane koszty. Dlatego to moment, w którym wprowadzanie
zmian jeszcze nic nie kosztuje. Wykorzystaj to w peni.
PO CO ORGANIZUJE SI SPOTKANIA KICK-OFF?







Prezentacja Twoich umiejtnoci przywódczych,
planowania i organizowania przedsiwzi.
Przedstawienie gównych celów i zaoe projektu.
Pokazanie gównych korzyci dla uczestników i caej firmy.
Zapoznanie z gównymi interesariuszami w projekcie.
Stworzenie zespou z indywidualnych graczy.
Zagrzanie zespou do dziaania.

Pomyl, zanim zorganizujesz spotkanie

Mój tata zawsze si dziwi, e bez wzgldu na to, o której godzinie by
do mnie nie zadzwoni — ja odbieram i odpowiadam, e teraz jestem
na spotkaniu i oddzwoni, kiedy skocz. Zastanawia go, kiedy ja
w ogóle pracuj, skoro nieustannie „si spotykam”. Hm… od razu
wida, e nigdy nie pracowa w korporacji.
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ebymy mogli porówna nasze dowiadczenia w tej kwestii,
zdefiniuj najpierw, co rozumiem pod pojciem spotkanie. Nazywam
tak kade wydarzenie pojawiajce si w moim kalendarzu wymagajce ode mnie osobistego uczestnictwa i odbywajce si poza
moim biurkiem (czyli miejscem pracy).
Spotkania s najczciej organizowane poprzez dokonanie wpisów
w kalendarzach w grupie wybranych uczestników. W zalenoci od
programu, którego uywasz na co dzie — bdzie to na przykad „termin” lub „meeting” (Outlook) albo „zdarzenie” (w innych aplikacjach).
Jestem przekonana, e tak opisywane spotkania s zmor wielu
pracowników biurowych, a najwiksz menederów. Liczba spotka
w kalendarzu przecitnego kierownika graniczy nieraz z absurdem.
Sama tego dowiadczyam. Dodam, e nie jestem przedstawicielem
firmy zajmujcym si jej kluczowymi klientami i dostawcami i spotkania z nimi nie nale do moich gównych obowizków. Opisuj
tutaj moje dowiadczenia jako pracownika biurowego, który realizuje
projekty w miejscu pracy, a take sporadycznie widuje si z dostawcami czy podwykonawcami zewntrznymi.
Na czym polega zatem ten fenomen cigej potrzeby organizowania spotka? Mam kilka teorii na ten temat i ostrzegam, e nie
wszystkie Ci si spodobaj. Zwaszcza kiedy policzysz, ile kosztuje
pracodawc jedno godzinne spotkanie kilku jego pracowników.
Podziel swoj pensj przez 22 dni (tyle jest dni roboczych w miesicu), a potem przez 8 godzin (tyle trwa dzie pracy), a otrzymasz
koszt, który ponosi Twoja firma za 1 godzin Twojej pracy. Pomnó
to teraz przez liczb osób, które s uczestnikami przecitnego, godzinnego spotkania w pracy, i wszystko bdzie jasne.
Swoj drog ciekawe, o ile wzrosyby budety projektów, gdyby
kady kierownik projektu rzetelnie przelicza na pienidze czas roboczogodzin spdzony na spotkaniach…
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