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Realizacja projektów IT coraz chętniej powierzana jest 
zespołom zewnętrznym, które kompetencyjnie wspierają 
lub uzupełniają zespoły klienta. I coraz częściej robią 
to zwinnie, bazując na zasadach frameworków Agile, takich 
jak Scrum. 

Jak funkcjonuje Zespół Scrumowy i jakie korzyści przynosi 
firmom współpraca na zasadach Agile? Zajrzyj na 
zaplecze zespołu pracującego zwinnie! Dzięki naszemu 
ebookowi przyjrzysz się, jak zespół pracujący zwinnie 
organizuje swoją pracę i jakie korzyści przynosi to firmom 
decydującym się na taki model współpracy. 

https://www.jcommerce.pl/
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Zwinny start
Jak małe przedsiębiorstwa zaczynają podbój rynku? Wykorzystując 
zwinne techniki zarządzania projektami. Nowo powstałe firmy odważnie 
sięgają po nowoczesne rozwiązania, a takim jest niewątpliwie Scrum, 
jeden z frameworków zwinnego wytwarzania oprogramowania. 
Dzięki chęci szukania nowych rozwiązań start-upy śmiało konkurują 
z wielkimi korporacjami i poważnymi graczami na rynku. Scrum zyskuje 
na popularności. Według najnowszych danych corocznego badania 
nt. technik zwinnych, State of Agile, ponad połowa ankietowanych 
(54%) wykorzystuje właśnie ten framework w pracy projektowej nad 
rozwojem produktu. W przypadku firm, które dopiero wchodzą na rynek, 
ograniczenie zbędnych kosztów i nastawienie na zysk dzięki szybkiemu 
dostarczeniu wartościowego produktu to podstawa. Techniki zwinne 
umożliwiające częstą weryfikację pracy zespołu i sprawne zarządzanie 
zmianą są odpowiedzią na te potrzeby i sprawdzają się w wielu branżach, 
nie tylko IT, ale też przemyśle czy sprzedaży i marketingu. 

Agile w liczbach 
Według tego samego badania 72% respondentów przyznaje, że Scrum 
lub jego hybryda (o czym poniżej) jest najczęściej wykorzystywaną 
z technik zwinnych. Jeszcze więcej osób biorących udział w badaniu 
(78%) wskazuje, że w ich miejscu pracy techniki Agile są stosowane 
przy współpracy z osobami z innej lokalizacji, a niewiele mniej (68%) 
współpracuje w tym modelu z zespołami rozproszonymi. Jednym 
z głównych założeń „Manifestu Agile”, określającego pryncypia technik 
zwinnych, jest nacisk na komunikację. Tendencja uchwycona w raporcie 
pokazuje, że ta jest możliwa ponad podziałami geograficznymi. 46% 
badanych wykorzystuje zwinne zarządzanie projektami w modelu 
outsourcingu.  

Outsourcing w modelu Agile

54%, czyli ponad 
połowa ankietowanych 
wykorzystuje Scrum  
w pracy projektowej  
nad rozwojem produktu.
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Korzyści z wdrażania metodyk zwinnych:

Zdolność zarządzania zmieniającymi się priorytetami

Przejrzystość projektu 

Współpraca biznesu i działu IT 

Morale zespołu

Szybkość dostarczania produktu na rynek

Zwiększona produktywność zespołu

Przewidywalność projektu

Redukcja ryzyka w projekcie

A co z korzyściami ze stosowania modelu zwinnego? Aż 69% badanych 
przyznaje, że przyczynia się on do lepszego zarządzania zmianą priorytetów 
w organizacji. Pozytywnie wpływa także na przejrzystość projektu (65%). 
Na trzecim miejscu (64%) w rankingu korzyści ex aequo plasują się 
współpraca przedstawicieli biznesu z działem IT oraz zwiększone morale 
zespołu. Zaraz za nimi w zestawieniu znajduje się szybkość dostarczenia 
produktu. 

69%

65%

64%

64%

63%

61%

52%

50%
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Powody wdrażania metodyk zwinnych:

Przyspieszenie dostarczenia oprogramowania

Zwiększenie zdolności zarządzania zmieniającymi się priorytetami 

Zwiększenie produktywności

Lepsza współpraca biznesu i działu IT

Poprawa jakości oprogramowania

Poprawa przejrzystości projektu

Redukcja kosztów pojektowych

Zwiększenie morale zespołu

Redukcja ryzyka w projekcie

74%

62%

51%

50%

43%

42%

41%

34%

28%
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Rewolucja Agile
Jeszcze kilka lat temu, gdy techniki zwinne stopniowo zyskiwały 
na popularności, media zastanawiały się, czy wróżą one rewolucję 
w zarządzaniu. Zespół bez kierownika? Brak podziału na konkretne role 
w zespole? Odejście od tworzenia dokumentacji projektowej? To mogło 
niepokoić, ale też… intrygować. I intrygowało – na tyle, że obecnie 
Scrum, jeden z frameworków zwinnego programowania, stał się jednym 
z najczęściej wybieranych w realizacji projektów. Dziś widzimy, że model 
zwinny nie wyparł całkowicie tradycyjnych technik zarządzania, są one 
nadal z powodzeniem wykorzystywane przy realizacji różnych projektów. 
Myśl Agile stała się jednak alternatywą, a tradycyjne metody chętnie 
czerpią z jej wartości. 

A może by tak zmienić zasady gry
Dawniej realizacja projektu wiązała się z długofalowym planowaniem 
i wspinaniem po schodach kolejnych faz projektu – począwszy 
od planowania, przez implementację i testy, na fazie utrzymaniowej 
skończywszy. Jednak w ciągu ostatnich dekad podejście do realizacji 
projektów coraz częściej zmienia się z opisanego wyżej kaskadowego 
na zwinne. 

Zasady gry (za Przewodnikiem po Scrumie: „The rules of the game”) oparte 
na przejrzystości, inspekcji i adaptacji, czyli filarach Scruma, oraz codzienna 
komunikacja i elastyczne reagowanie na zmiany w projekcie są stosowane 
i doceniane zarówno przez Zespoły Developerskie, jak i przedstawicieli 
biznesu. W jaki sposób „zmienić zasady gry” na zwinne? Czy trzeba w tym 
celu zapisać się na liczne szkolenia, uzyskać certyfikację i przebudować 
strukturę firmy? Tu z pomocą przychodzi outsourcing IT w modelu Agile. 
Sprawdza się on szczególnie w przypadku firm o rozbudowanej strukturze 
wewnętrznej.  

https://www.jcommerce.pl/
https://www.forbes.pl/przywodztwo/scrum-rewolucja-w-zarzadzaniu-projektami/k6wz8nj
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https://bulldogjob.pl/articles/655-agile-waterfall-a-moze-oba-jak-prowadzi-sie-projekty-it
https://bulldogjob.pl/articles/655-agile-waterfall-a-moze-oba-jak-prowadzi-sie-projekty-it
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Agile łączy technologię z biznesem
W przedsiębiorstwach ze złożoną wewnętrzną organizacją bardzo często 
brakuje jednej uniwersalnej metody prowadzenia projektów. Problem 
ten z reguły nie dotyczy firm stricte technologicznych. Wynika to z tego, 
że developerzy stosunkowo szybko adaptują w swojej pracy metodyki 
zwinne, takie jak Scrum. Nowoczesne firmy spoza branży technologicznej, 
w których jednak technologia ma znaczenie strategiczne, starają się więc 
nie dopuszczać do sytuacji, w której w ramach jednej organizacji powstają 
różne kultury pracy, metody działania i rozwiązywania problemów. 

Żeby tego uniknąć, firmy – wśród nich takie giganty jak Facebook, Twitter, 
Spotify, Google, a w Polsce także ING Bank – decydują się na zastosowanie 
Agile we wszystkich obszarach swojego działania, tworząc strukturę opartą 
na interdyscyplinarnych Zespołach Scrumowych. 

Outsourcing w modelu Agile zwiększa wydajność 
projektów IT
Postulaty zawarte w Manifeście Agile zdobyły dużą popularność wśród 
dostawców IT. Coraz chętniej są adaptowane także w dziedzinach innych 
niż IT. Kolejnym obszarem, w którym metodyki zwinne wnoszą wiele 
pozytywnych zmian, jest outsourcing IT – podejście Agile ułatwia 
m.in. wdrażanie pracowników spoza organizacji do własnych zespołów 
projektowych oraz skalowanie usług outsourcera.

Rosnąca presja konkurencyjna, skracający się czas życia produktów 
oraz generowane przez technologię zmiany w procesach biznesowych 
istotnie ograniczają możliwość jednoznacznego precyzowania zakresu 
i celów projektów IT. Sprawia to, że klasyczne podejście transakcyjne, 
w którym klient i dostawca usług podpisują umowę na dostawę konkretnej 
usługi (czy to software developmentu, czy usługi outsourcingowej), 
zwykle w rozliczeniu fixed price, jest w takich warunkach anachroniczne 
i coraz trudniejsze do stosowania. Po kilku miesiącach prac developerskich 
pierwotne założenia, zapisane z pietyzmem w umowie na początku 
współpracy, prawdopodobnie będą już nieaktualne.

https://www.jcommerce.pl/
https://www.jcommerce.pl/jpro/artykuly/agile-outsourcing-wspolpraca-jcommerce-z-ing-bankiem-slaskim
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Współpraca w modelu Agile daje przede wszystkim elastyczność, 
a praca zespołowa pozwala wykorzystać kompetencje 
na każdym etapie pracy. Można brać czynny udział w planowaniu 
pracy i wdrażać poprawki do aplikacji i procesu na bieżąco, 
nie jesteśmy też ograniczeni sztywną dokumentacją i drabinką 
odpowiedzialności. Wszystko da się dogadać w bezpośrednim 
kontakcie.

Agile w outsourcingu pomaga osiągnąć dwie ważne dla biznesu 
kwestie: kontrolę kosztów oraz transformację w kierunku zwinności 
pod okiem doświadczonych praktyków. Dzięki współpracy 
z zewnętrznymi konsultantami klient jest w stanie spojrzeć 
na wyzwanie ewolucji Agile z innej, szerszej perspektywy. 

Paweł Krysiak
Tester Oprogramowania

Łukasz Tudzierz
Scrum Master

Piotr Zyguła
Prezes JCommerce

Agile jest dla outsourcingu usług IT tym, czym język angielski 
dla całego świata biznesu – to wspólnota organizacji pracy, 
która pozwala na zacieranie granic między firmami bez względu 
na ich geograficzną lokalizację: wszyscy mówimy tym samym 
językiem, używamy tych samych pojęć, pracujemy w ten sam 
sposób, znamy te same obowiązujące zasady. Pojęcia Sprint, Daily 
meeting, Scrum Master wszędzie znaczą to samo. Pracownik firmy 
outsourcingowej nie ląduje już u nowego klienta jak przybysz 
z innej planety. Dzięki Agile wszędzie czuje się jak u siebie. 
Podejście Agile w procesach tworzenia oprogramowania pozwala 
nam łatwo wejść w kulturę organizacyjną klienta.

https://www.jcommerce.pl/
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Agile outsourcing rozwiązuje problemy z rekrutacją 
specjalistów IT
Zwinne zarządzanie pozwala wyjść naprzeciw wyzwaniom stawianym 
przez rynek. Krótkie Sprinty i iteracje, za każdym razem kończące 
się dostarczeniem działającej części oprogramowania i sprawdzeniem, 
czy wykonane jest ono zgodne z oczekiwaniami klienta, sprawiają, 
że ryzyko rozminięcia się projektu zgodnie z potrzebami jest niewielkie. 
Dzięki podejściu Agile zmiany w projektach są programowo wpisane 
w proces dostarczania usługi, nie powodują więc dezorganizacji pracy, 
co jest częstym problemem w przypadku tradycyjnego podejścia 
kaskadowego. Metodyki zwinne znoszą bariery w postaci różnic 
w kulturze korporacyjnej, dzięki czemu współpraca między organizacjami 
staje się znacznie łatwiejsza i efektywniejsza. 

Outsourcing IT nastawiony na Agile umożliwia także skalowalność usługi 
– klient może w elastyczny sposób dostosowywać liczbę pracowników 
oraz dobierać ich wedle potrzebnych w danej chwili kompetencji. To istotna 
zmiana, ponieważ w klasycznym podejściu czas pozyskania nowego 
specjalisty IT (od pojawienia się zapotrzebowania, przez rekrutację, 
wdrożenie nowego pracownika, aż po rozpoczęcie efektywnej pracy) 
jest bardzo długi. A w obliczu niedoborów programistów na rynku pracy – 
dodatkowo obarczony ryzykiem niepowodzenia.

Tradycyjnie jednym z najczęściej branych pod uwagę argumentów 
przemawiających za outsourcingiem IT jest elastyczność finansowa. 
Obecnie kwestia kosztów jest przez menedżerów dużych firm podnoszona 
coraz rzadziej; outsourcing IT jest coraz częściej traktowany jako sposób 
dostarczenia organizacji innowacyjnych technologii i rozwiązań, które 
powstają w środowiskach startupów i indywidualnych pasjonatów 
nowoczesnych technologii.

https://www.jcommerce.pl/
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Outsourcing w modelu Agile
Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia. Outsourcing w wersji Agile 
mocno akcentuje rolę transparentnej komunikacji, ponieważ współpraca 
w tym modelu wymaga dużego zaufania po obu stronach. Pracownicy 
skierowani do klienta przez outsourcera chcą niezależności, szacunku 
dla swoich pomysłów oraz udziału w podejmowaniu decyzji. Klient 
oczekuje natomiast profesjonalnej usługi, efektów i realizacji swoich 
biznesowych potrzeb. Te oczekiwania uzupełniają się wzajemnie, ale tylko 
otwarta i sprawna komunikacja gwarantuje, że nie rozminą się w trakcie 
projektu.

Efekty ponad dokumentację. Celem usług outsourcingowych jest 
dostarczenie konkretnych korzyści biznesowych. Tworzenie rzetelnej 
dokumentacji jest oczywiście z punktu widzenia projektu istotne, nigdy 
jednak nie będzie ważniejsze niż dostarczanie działających rozwiązań, 
usuwanie pojawiających się problemów czy dostosowywanie projektu 
do zmieniających się potrzeb.

Współpraca ważniejsza niż szczegółowa umowa. Zamiast tworzyć 
umowy oparte na listach szczegółowych wymagań, warto zapytać 
partnera outsourcingowego o propozycję sposobu dostarczenia konkretnej 
usługi, po czym dopiero na tej podstawie negocjować warunki. To bardzo 
dobry punkt wyjścia do tworzenia umowy outsourcingowej w modelu 
Agile, która nie powinna być traktowana jako sztywny plan realizacji 
projektu. Dobra umowa outrsourcingowa będzie umożliwiała zachowanie 
elastyczności działania, zabezpieczając zarazem interesy obu stron na 
podstawowym poziomie.

Agile outsourcing – jak zacząć
Największe korzyści z wykorzystania outsourcingu IT w modelu Agile 
odniosą organizacje, które już funkcjonują w tym modelu; w takich firmach 
korzystanie z usług outsourcingowych jest rozwinięciem podjętej strategii 
działania. W przypadku organizacji niemających doświadczenia z Agile 
warto rozważyć metodę małych kroków – w innym przypadku zwinny 
model zarządzania może wywołać opór wśród pracowników.

https://www.jcommerce.pl/
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Właściwym krokiem w takiej sytuacji może być talent leasing 
(tj. outsourcing w modelu team extension), umożliwiający wynajęcie 
pracownika, który posiada już doświadczenie w metodykach 
zwinnych. Osoba ta uzupełni istniejący w firmie zespół specjalistów IT 
i umożliwi im stopniową adaptację do nowej kultury organizacyjnej. 
Liczba outsourcowanych pracowników może być później dostosowywana 
do potrzeb klienta. Efektem ich pojawienia się w zespole klienta będzie 
transfer wiedzy, doświadczenia i umiejętności działania w logice Agile, 
a także stopniowe przygotowywanie pracowników do współpracy 
projektowej z pracownikami firm zewnętrznych. Aby przybliżyć zasady 
panujące w Zespołach Scrumowych, na początek przyjrzyjmy się bliżej 
zagadnieniu hierarchii w zespole.

Hierarchia w Zespole Scrumowym
W Zespole Scrumowym tak naprawdę to cały Zespół Developerski – 
wspólnie i dzięki stałej komunikacji – podejmuje decyzje i zarządza 
swoim czasem pracy. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak funkcjonuje Zespół 
Scrumowy i w jaki sposób samozarządzające się zespoły przyczyniają 
się do dostarczania produktów wysokiej jakości. Jak taki model współpracy 
sprawdzi się w outsourcingu usług?

Przeczytaj trzy następujące tezy:
 ■ Pracownicy są zawsze leniwi i nie chce im się pracować. 

 ■ Każdy pracownik jest złodziejem i czeka na okazję, aby ukraść mienie firmowe.

 ■ Wszyscy pracownicy nie mają wiedzy i czekają na wytyczne pracodawcy.

Zgadzasz się z nimi? Czy może czytając je, poczułeś się nieswojo?

Jeśli jesteś lub na jakimś etapie swojej kariery zawodowej byłeś czyimś pracownikiem, raczej nie 
chciałbyś, żeby ktokolwiek miał takie zdanie o Tobie. W końcu jesteś ambitny, uczciwy, sumiennie 
wykonujesz swoje obowiązki i masz bogatą wiedzę o pracy, którą wykonujesz. Dlaczego zatem zwykle 
tak trudno dostać odpowiednią przestrzeń do podejmowania ważnych dla firmy decyzji?

https://www.jcommerce.pl/
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Specjalista na etacie
Codziennie w pracy spotykamy osoby, których stanowisko to „specjalista 
ds. [nazwa dziedziny]”. Kim zatem jest taki specjalista? „Słownik języka 
polskiego PWN” mówi dość jasno, że jest to „człowiek odznaczający 
się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny”. Dla większości z nas 
specjalista to właśnie ekspert – ktoś, kto posiada szczegółową wiedzę 
na temat branży lub obszaru, w którym pracuje. Czy firma zatrudniająca 
specjalistę nie powinna zatem wierzyć, że jest to właściwa osoba na tym 
miejscu i jeśli tylko pozwoli mu się na działanie w zgodzie z jego wiedzą 
i doświadczeniem, będzie to przynosiło pracodawcy same korzyści?

Samozarządzanie w zespole
„Skąd pomysł, że 5 dorosłych osób nie jest w stanie podjąć dobrej decyzji?” 
– takie pytania często pojawiają się w trakcie dyskusji na temat Scruma. 
Niezwykle ciekawe jest to, że w wielu organizacjach wciąż pokutuje 
przekonanie, że w każdym zespole musi pracować manager podejmujący 
w imieniu swojego zespołu decyzje, które będą dzięki temu racjonalne 
i odpowiednie.

Wróćmy zatem do trzech tez, które przedstawiliśmy na początku tego 
artykułu. Jeśli zgodzimy się, że są błędne, a pracownicy są z natury 
pracowici, nie kradną i posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 
to co stoi na przeszkodzie, aby proces decyzyjny przekazać poszczególnym 
pracownikom i zespołom? Czy nie lepiej i bezpieczniej wykorzystać wiedzę, 
doświadczenie i polegać na odpowiedzialności nie jednej, ale aż np. 5 osób 
i umożliwić im samoorganizację, dać przestrzeń na podejmowanie decyzji i 
pozwolić im na mierzenie się z ich konsekwencjami?

Obawa przed utratą władzy
Głównym czynnikiem blokującym decyzję o wprowadzeniu 
samozarządzających się zespołów jest przede wszystkim lęk przed utratą 
władzy. Jednak poczucie bezpieczeństwa kadry zarządzającej, oparte 
na wrażeniu kontroli, bywa bardzo złudne – przecież pracownicy zawsze 
znajdą sposób, żeby obejść niewygodne dla nich procedury firmowe.

Warto też pamiętać, że kontrola jest narzędziem bardzo kosztownym. 
Wymaga środków i zaangażowania. Efektywniej i taniej jest stworzyć 
kulturę organizacji opartą na zaufaniu i transparentności, która umożliwia 
funkcjonowanie samozarządzających się zespołów.   

https://www.jcommerce.pl/
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Jeśli pozwolimy pracownikom na samoorganizację, podejmowanie decyzji 
i mierzenie się z ich konsekwencjami, dajemy im poczucie sprawczości 
i odpowiedzialności. Istnieje bardzo duża szansa, że w zamian za to odpłacą 
się znacznie większym zaangażowaniem i lojalnością. Samozarządzanie 
wymaga jednak również pracy ze strony osób na najwyższych 
stanowiskach w firmie – przede wszystkim w zakresie komunikacji 
i transparentności. Nie można przecież zrzec się władzy, nie dając 
pracownikom pełnych informacji o czynnikach, które mają kluczowe 
znaczenie dla podejmowanych przez nich decyzji.

Samozarządzanie to przyszłość
W Scrumie zrezygnowano z hierarchii na rzecz samoorganizujących 
się zespołów. Przyświecało temu przeświadczenie, że grupa specjalistów 
w porozumieniu z klientem jest w stanie wypracować najlepsze 
rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla klienta, zespołu, 
jak i firmy, w której pracują. Należy przy tym zaznaczyć, że ten model 
współpracy nie jest teoretyczny czy eksperymentalny, lecz działa 
w praktyce już od wielu lat. O jego skuteczności mogą zaświadczyć 
członkowie zespołów rozwijających oprogramowanie, w których 
samoorganizacja poprawiła wydajność, komunikację i jakość wykonywanej 
pracy.

Z doświadczeń firm IT, w których samozarządzające się zespoły 
są już standardem, mogą z powodzeniem korzystać także firmy z innych 
branż. I dzięki temu odkryć zaskakująco duże pokłady zaangażowania, 
kreatywności i przede wszystkim odpowiedzialności u swoich pracowników.

Samoorganizacja – jak zacząć
Przejście z hierarchicznego stylu zarządzania na rzecz samoorganizujących 
się zespołów wymaga bez wątpienia głębokiej zmiany paradygmatu 
myślenia. Większość z nas została wychowana w środowisku, 
gdzie hierarchia była (lub wciąż jest) istotną normą otaczającej nas 
rzeczywistości: w szkole, na studiach czy w pracy. Odrzucenie starych 
nawyków na rzecz nowych wartości jest więc procesem trudnym, 
który wymaga od managerów, ale także samych pracowników, spojrzenia 
w głąb siebie i zredefiniowania priorytetów, jakimi się kierują.

Na początek przyjrzyjmy się bliżej Zespołowi Developerskiemu 
w kontekście synergii, która pozwala na wspomnianą samoorganizację 
i zapewnia efektywność działania.

https://www.jcommerce.pl/
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Synergia w Zespole Developerskim
Synergia to inaczej współdziałanie. Synergicznie działamy nie tylko 
w grupach społecznych, biznesie, ekonomii czy innych dziedzinach 
życia. Pojęcie synergii jest coraz chętniej stosowane także w branży IT, 
a szczególnie w zwinnym modelu współpracy. Jak tworzy się synergia 
w zespołach i jakie są zagrożenia dla niej? Jak synergiczne i efektywnie 
pracować w Zespole Developerskim? 

Siła synergii
Wyobraźmy sobie, że mamy do zrealizowania pilny projekt budowy 
aplikacji. Klient w komunikacji coraz częściej używa terminów „deadline” 
i „ASAP”. W jaki sposób przyspieszyć realizację projektu? Wydaje 
się, że odpowiedź jest oczywista: „Zatrudnić więcej programistów”. 
W synergicznym działaniu jednak nie liczba osób jest ważna, lecz 
sposób, w jaki współpracują. Dzięki współdziałaniu wkład poszczególnych 
członków zespołu, w tym wypadku developerów, jest wzmacniany przez 
jednoczesne uczestnictwo innych. Na tym polega magia synergii.

W tej części chcielibyśmy się skupić na zjawisku synergii w Scrumie, 
a konkretnie w Zespole Developerskim. Przedstawmy zachowania 
i praktyki, które pozytywnie wpływają na współpracę pomiędzy 
developerami. 

Synergia a Przewodnik po Scrumie
Przewodnik po Scrumie tylko raz używa słowa „synergia”, opisując 
działanie frameworka Scrum: „Zespoły Developerskie są ustanowione 
i uprawnione przez organizację do samodzielnego organizowania 
własnej pracy i zarządzania nią. Synergia będąca rezultatem takiego 
postępowania zwiększa ogólną wydajność i efektywność Zespołu 
Developerskiego.” Pracując jako Scrum Master, jestem jednak głęboko 
przekonany, iż to właśnie synergia określana jako „współdziałanie 
różnych czynników, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań” jest 
kluczem do sukcesu podczas prac nad wytwarzaniem oprogramowania. 
Bo przecież aby powstała dobrze działająca aplikacja, potrzeba współpracy 
nie tylko pomiędzy członkami Zespołu Developerskiego. Ważne jest także 
współdziałanie tego zespołu z pozostałymi członkami Zespołu Scrumowego, 
przedstawicielami biznesu czy klientami. 

https://www.jcommerce.pl/
https://www.scrumguides.org/download.html
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Cechy Zespołu Developerskiego
Przewodnik po Scrumie wyróżnia następujące cechy, którymi powinien charakteryzować się Zespół 
Developerski:

 ■ Jest samoorganizujący się. Oznacza to, że nikt nie wskazuje Zespołowi Developerskiemu, 
w jaki sposób ma przekształcić elementy Backlogu w Przyrost (ang. Increment). Od tej zasady 
nie ma wyjątków. Wszelkie próby organizacji pracy przez Scrum Masterów, Project Managerów 
czy kogokolwiek innego będą powodowały pojawianie się nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
Zespołu Developerskiego. 

 ■ Jest międzyfunkcjonalny. Zespół Developerski posiada wśród członków wszelkie umiejętności 
i wiedzę, dzięki którym jest w stanie samodzielnie, bez pomocy innych osób, wytworzyć Przyrost, 
czyli de facto wykonać zaplanowaną pracę.  

 ■ Nie wyróżnia nazw ról. Z tego względu, że zespół posiada wszystkie kompetencje niezbędne 
do dostarczenia zadeklarowanego Przyrostu, Scrum nie określa konkretnych ról dla osób tworzących 
zespół. Każdy członek Zespołu Developerskiego jest developerem – nawet jeśli oficjalnie jego rolą 
jest testowanie, projektowanie, UX etc. W Zespole Developerskim każdy członek jest tak samo 
ważny i tak samo przyczynia się do dostarczenia wysokiej jakości produktu.

 ■ Nie wyróżnia podzespołów. Zespół Developerski funkcjonuje jako całość, a jego członkowie 
wspólnie planują i weryfikują swoją pracę. Tworzenie oddzielnych zespołów, np. do testowania, 
implementacji czy projektowania, nie sprzyja pracy zespołowej i może powodować powstawanie 
tzw. silosów, czyli osobnych grup lub działów, które zamykają się na inne zespoły i wspólną pracę. 

 ■ Odpowiedzialność za wykonaną pracę spoczywa na całym Zespole Developerskim, nawet jeśli 
poszczególne osoby były odpowiedzialne za wykonanie konkretnych zadań. W żadnym wypadku 
Zespół Developerski jako całość nie może uchylić się od odpowiedzialności za pracę, jaką wykonał. 

https://www.jcommerce.pl/
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Wielkość Zespołu Developerskiego
Według Przewodnika po Scrumie Zespół Developerski nie powinien 
być mniejszy niż 3 osoby i większy niż 9 osób. Jak czytamy: „Zespół 
Developerski powinien być na tyle mały, by pozostał zwinnym, 
i jednocześnie wystarczająco liczny, żeby mógł wykonać znaczącą pracę 
w ramach Sprintu”. Wytłumaczenie takich proporcji jest bardzo proste. 
Zespół składający się z mniej niż 3 osób będzie napotykać problemy braku 
wystarczających kompetencji i umiejętności, aby ukończyć zaplanowaną 
pracę. Z kolei w zespołach powyżej 9 osób nakłady związane z koordynacją 
pracy mogą okazać się zbyt duże. Ten, kto kiedykolwiek organizował 
spotkanie dla grupy większej niż 10 osób (na którym każda osoba mogła 
się wypowiedzieć), doskonale zrozumie, co mamy na myśli. 

Jaka zatem jest optymalna wielkość Zespołu Developerskiego? Ciekawym 
i jednocześnie humorystycznym sposobem na określanie liczebności 
zespołów jest „Two pizza rule”, Zgodnie z nią w zespole może być tyle 
osób, ile jesteśmy w stanie… wykarmić dwiema pizzami. Jeśli jednak 
odłożymy żarty na bok, okazuje się, że zasada dwóch pizz doskonale 
sprawdza się także podczas tworzenia Zespołów Developerskich. Biorąc pod 
uwagę równowagę między kompetencjami a koordynacją – nie mogą być 
ani za duże, ani za małe. Spójrzmy, w jaki sposób synergiczne działanie jest 
odzwierciedlone w codziennej organizacji pracy Zespołów Scrumowych. 

3 – 9 to optymalna 
liczba osób w Zespole 
Developerskim.

https://www.jcommerce.pl/
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Synergia zespołu podczas codziennej pracy
Reguły gry Scruma (za „Przewodnikiem po Scrumie”: The Rules 
of the Game) zostały ustanowione w taki sposób, aby Zespół Developerski 
podczas codziennej pracy maksymalizował swój potencjał i wykorzystywał 
potencjał synergii. Daily Scrum to codzienne spotkanie, na którym zespół 
planuje pracę na kolejne 24 h oraz dokonuje inspekcji pracy, która została 
już wykonana. Taka codzienna ocena skończonej pracy, rozmowa o 
napotkanych przeszkodach i otwartość w kontekście potencjalnych 
problemów sprawia, że zespół tworzy jeden organizm dzięki synergii, która 
go scala. 

Nie inaczej jest podczas Przeglądu Sprintu oraz Retrospektywy Sprintu, 
które służą inspekcji Przyrostu (czyli sprawdzeniu, czy prognozowana 
wartość została dostarczona) oraz działań Zespołu Scrumowego. 
Dzięki informacjom zwrotnym przekazywanym przez Product Ownera, 
interesariuszy czy samych developerów Zespół Developerski może 
dokonać usprawnień, zmodyfikować swoją rutynową pracę lub znacząco 
zreorganizować proces wytwórczy oprogramowania. Wszystkie te czynności, 
a także spotkania mają de facto wspólny mianownik – jest nim pobudzenie 
lub usprawnienie synergii pracy i współpracy. 

Tworzenie się synergii w Zespole Developerskim
Pamiętajmy, że stworzenie zgranego zespołu, który zna swoje mocne 
i słabe strony, jest otwarty na współpracę, pewny swoich możliwości 
i przede wszystkim samowystarczalny i samoorganizujący się, wymaga 
poświęcenia czasu i ogromnej pracy. Wiele mówi się o tym, że to Scrum 
Master jest odpowiedzialny za tworzenie dobrych zespołów. To prawda, 
jednym z obowiązków Scrum Mastera jest ustawiczne wspieranie 
i coaching developerów. Pamiętajmy jednakże, że zaangażowanie Zespołu 
Developerskiego, Product Ownera, a także otoczenia biznesowego 
czy innych członków organizacji jest konieczne, aby praca Scrum Mastera 
nie poszła na marne i przyniosła owocne efekty. Innymi słowy: ważne, 
aby zarówno członkowie Zespołu Scrumowego, jak i osoby spoza niego 
czuły odpowiedzialność za budowanie atmosfery zaufania, zaangażowania 
i współpracy.

https://www.jcommerce.pl/
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Zagrożenia dla synergii w Zespole Developerskim
Rolą Scrum Mastera jest przyglądanie się pracy zespołów i wychwytywanie 
wszelkich nieprawidłowości. Pierwszym poważnym błędem zagrażającym 
synergii jest stosowanie tzw. micromanagementu, czyli ingerowanie 
w samoorganizację zespołu. Klient lub Product Owner sugeruje, 
jakie zadanie powinno być wykonane priorytetowo poza Sprintem? 
Konkretne zadania są przydzielane określonym osobom? Product Owner 
dopomina się paczki funkcjonalności przed końcem Sprintu? To poważne 
błędy, które mogą też świadczyć o braku zaufania w zespole. 

Innym błędem są podziały – grupy i podgrupy nie sprzyjają przejrzystości. 
Jeżeli członkowie zespołu sami zgłoszą się do Scrum Mastera czy Agile 
Coacha z takim problemem, to już połowa sukcesu. Jeśli jednak brakuje 
świadomości na temat rodzących się podziałów, czujne oko Scrum Mastera 
powinno wychwycić nieprawidłowości. Taką jest również celowe dzielenie 
zespołów, np. na podzespoły zajmujące się wyłącznie testowaniem. Nawet 
jeśli będą one uczestniczyć w jednym Przeglądzie Sprintu i Retrospektywie 
Sprintu, nie będą stanowić już jednego Zespołu Developerskiego. 

Zespół Developerski – podsumowanie
Współdziałanie w Zespole Developerskim, oparte na komunikacji, zaufaniu 
i braku podziałów, przyniesie najlepsze efekty i pozwoli wykorzystać 
pełen potencjał technik zwinnych. Rolą Scrum Mastera jest upewnić 
się, że Zespół Developerski działa synergicznie i nie ma zagrożeń 
dla współdziałania, takich jak micromanagement czy rodzące się podziały. 
Ważne też, aby wszystkie osoby pracujące w modelu zwinnym pamiętały 
o wartościach, jakimi są zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek 
i odwaga. Tworzą one najlepsze podłoże do budowania działających 
synergicznie zespołów.

https://www.jcommerce.pl/
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Scrum Master 
Rola oraz zadania Scrum Mastera pozornie są jasne i dobrze zdefiniowane. 
W rzeczywistości okazuje się jednak, że Scrum Master musi przyjmować 
różne role oraz zachowania, w zależności od potrzeb Zespołu Scrumowego. 
Jakie są grzechy główne Scrum Masterów? Na początek wskażmy pułapki, 
które są groźne nie tylko dla początkujących Scrum Masterów, ale także 
dla osób z większym doświadczeniem.

1. Bycie gwiazdą zespołu
Jeśli ktoś lubi splendor i fanfary, to mamy złą informację – ta osoba nie 
będzie dobrym Scrum Masterem. Przewodnik po Scrumie określa Scrum 
Mastera jako servant-leadera. Oznacza to mniej więcej tyle, że jego 
praca opiera się na identyfikacji potrzeb zespołu – służeniu pomocą, radą 
oraz wsparciem. Rolę Scrum Mastera można porównać do suflera, który nie 
stoi na deskach teatru w świetle reflektorów, ale ukryty przed widzami, 
czuwa nad kwestiami wypowiadanymi przez aktora grającego główną rolę.

2. Bycie niezastąpionym
Każdy z nas chciałby, aby nasza praca była zauważona i ważna 
dla organizacji. Instynktownie dążymy do tego, żeby być niezastąpionymi 
w tym, czym się zajmujemy. Jednak podstawowym zadaniem Scrum 
Mastera jest wspieranie samoorganizacji zespołów. Nie powinniśmy 
obawiać się stwierdzenia, że każdy Scrum Master powinien dążyć 
do sytuacji, w której staje się już zbędny dla zespołu! Jeżeli uzależnia 
od siebie członków zespołu, uważając, że nie poradzą sobie bez jego 
pomocy – wówczas warto zatrzymać się na moment i na nowo zdefiniować 
istotę pracy Scrum Mastera.

3. Wąskie gardło komunikacji
Punkt ten bezpośrednio łączy się z poprzednim, jednak jest na tyle istotny, 
że poświęcimy mu osobny akapit. Dużym błędem wielu Scrum Masterów 
jest kierowanie przez siebie strumienia komunikacji pomiędzy Zespołem 
Developerskim a Product Ownerem. Pozornie rozwiązanie takie ma same 
plusy – zarówno Zespół Developerski, jak i przedstawiciel biznesu wiedzą, 
do kogo zgłosić się z pytaniem lub problemem.

Co jednak w sytuacji, gdy Scrum Master nie będzie obecny w pracy? 
Albo w przypadku, kiedy Scrum Master mimo dobrej woli nie przekaże 
szczegółowych informacji tak dobrze, jak powinien?

https://www.jcommerce.pl/
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Nie ulega wątpliwości, że zadaniem Scrum Mastera jest orientować się 
w bieżącej sytuacji Sprintu, jak i całego projektu. Dobrze, jeśli wie, nad 
czym obecnie pracują poszczególni członkowie zespołu. Idealnie jest jednak 
wówczas, gdy Scrum Master uczy zespół dobrej, bezpośredniej i szczerej 
komunikacji z otoczeniem biznesowym oraz Product Ownerem.

4. Brak wiary w samoorganizację zespołu
Brak wiary w dobre intencje lub wręcz profesjonalizm zespołu jest 
szczególnie widoczny w organizacjach, w których rola Project Managera 
lub kierownika projektu oznacza(ła) szczegółowe zarządzanie i kierowanie 
zadaniami developerów. Ale filozofia Scruma wywraca do góry nogami 
przyjęty i stosowany od lat paradygmat – to nie kierownik, ale sam zespół 
wie lepiej, jak wykonać dane zadanie.

Tak zwany micromanagement wciąż bywa głęboko zakorzeniony 
w umysłach zarówno pracowników, jak i kadry managerskiej organizacji, 
które uważają się za zwinne. Pozbycie się tych nawyków jest dużym 
wyzwaniem nie tylko dla Scrum Masterów, ale i członków jego zespołu. 
Nic jednak w tym dziwnego – odwracamy o 180 stopni filozofię zarządzania 
kapitałem ludzkim, która nie tylko jest powszechnie stosowana, 
ale i akceptowana przez ogół pracowników.

Podkreślić trzeba z całą stanowczością – Scrum Master nie może mówić 
członkom Zespołu Developerskiego, jak mają wykonać powierzone im 
zadania. Scrum Master na podstawie wyraźnej prośby lub obserwacji 
zespołu może jedynie doradzić lub zadać odpowiednie pytania, aby zespół 
sam rozwiązał problem. Na tym polega właśnie samoorganizacja zespołu, 
do której dążą Scrum Masterzy.

Product Owner 
Aby zwinne podejście miało sens i działało sprawnie, potrzebuje nie tylko 
dobrego, wykwalifikowanego zespołu, ale i kogoś po stronie „biznesu”. Tym 
kimś jest Product Owner, czyli Właściciel Produktu. Jest on najważniejszym 
punktem styku pomiędzy Zespołem Scrumowym a organizacją, dla której 
zespół rozwija oprogramowanie. Musi to być osoba po stronie klienta, 
która nie tylko zna specyfikę biznesu swojego pracodawcy, ale także 
będzie umiała włączyć się w prace Zespołu Scrumowego w takim zakresie, 
w jakim jest to niezbędne do zakończenia projektu z sukcesem. 

https://www.jcommerce.pl/
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Spróbujmy przybliżyć, czym powinien cechować się Właściciel Produktu 
w projektach scrumowych. Przyjrzyjmy się liście najważniejszych cech, 
jakimi musi charakteryzować się osoba, która będzie dobrze odnajdywała 
się jako Właściciel Produktu. 

Cechy dobrego Właściciela Produktu:
 ■ Znajomość produktu;

 ■ Dostępność dla zespołu;

 ■ Ugruntowana pozycja w organizacji;

 ■ Znajomość procesu;

 ■ Świadomość roli;

 ■ Otwartość na sugestie i rozwiązania.

Znajomość produktu
Scrum jest efektywny przede wszystkim wtedy, kiedy zespół ma jak 
najwięcej informacji dotyczących wymagań w danym projekcie. Muszą one 
być aktualne i bez przerwy weryfikowane. Bez tego możliwe są pomyłki, 
które w dłuższej perspektywie mogą znacznie spowolnić rozwój projektu. 
Rola Właściciela Produktu polega właśnie na dostarczaniu zespołowi wiedzy 
na temat założeń i celów biznesowych, a także weryfikacji, czy te założenia 
nie uległy zmianie oraz czy są w pełni realizowane w projekcie.

Dostępność dla zespołu
W trakcie trwania scrumowego projektu rozwoju oprogramowania 
członkowie zespołu bardzo często potrzebują konsultacji w zakresie 
założeń biznesowych danego zadania. Wynika to z samej istoty zwinnego 
podejścia, w którym działania bez przerwy muszą być weryfikowane 
i dostosowywane do realiów biznesowych. W związku z tym Właściciel 
Produktu musi być dyspozycyjny i dostępny dla zespołu, żeby odpowiadać 
na pytania, które dostarczą członkom zespołu niezbędnych informacji.
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Ugruntowana pozycja w organizacji
Właściciel Produktu jest swego rodzaju mediatorem między zespołem 
a organizacją i to na nim spoczywa odpowiedzialność za wyjaśnienie 
poszczególnych zmiennych projektowych wszystkim interesariuszom, 
zarówno po stronie klienta, jak i zespołu. W związku z tym musi to być 
osoba, która posiada autorytet w organizacji, co umożliwi jej sprawną 
realizację założeń i utrzymywanie równowagi między zespołem a klientem. 

Znajomość procesu
Choć za przestrzeganie i tłumaczenie zasad działania procesu scrumowego 
odpowiedzialny jest Scrum Master, Właściciel Produktu również musi 
znać zasady działania tego procesu. Wiedzieć, co leży w zakresie 
jego kompetencji i za co jest odpowiedzialny. Istotna jest zwłaszcza 
świadomość, że po zaakceptowaniu zadania podczas Sprint Review to on 
przejmuje pełną odpowiedzialność za zatwierdzoną funkcjonalność. 

Świadomość roli
Product Owner jest odpowiedzialny za produkt, nie za zespół, nie jest 
więc jego „szefem”. Jeśli osoba pełniąca rolę Product Ownera wychodzi 
z założenia, że może „nakazać” zespołowi wykonanie konkretnego zadania 
mimo jasnego i uargumentowanego sprzeciwu, może to skutkować nie 
tylko zmniejszeniem poziomu samoorganizacji, ale również spadkiem 
prędkości dostarczenia gotowego produktu o zdefiniowanej na początku 
wartości biznesowej. 

Otwartość na sugestie i rozwiązania
Product Owner zna wymagania biznesowe, ale to zespół jest 
odpowiedzialny za ich dostarczenie. Dlatego rozwiązania proponowane 
przez Zespół Scrumowy powinny, po uprzednim ich wyjaśnieniu, 
być obdarzane zaufaniem. Właściciel Produktu może jednak również 
proponować swoje rozwiązania, które uzna za lepsze – jeśli oczywiście jego 
wiedza techniczna i biznesowa mu na to pozwala.

Rola Właściciela Produktu jest często bagatelizowana, ale jest kluczowa 
w każdym projekcie scrumowym. Pełni on bowiem rolę łącznika między 
biznesem a zespołem, których punkt widzenia nie zawsze będzie zgodny. 
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Tester w Zespole Scrumowym
W Zespole Developerskim każdy jest osobą przyczyniającą się do sukcesu 
projektu, czyli developerem. Wiele osób, słysząc o rolach w Scrumie, 
zadaje sobie pytania: jaka jest w takim razie rola testera? Czy jest on 
pełnoprawnym członkiem Zespołu Developerskiego?

W modelu kaskadowym poza określoną hierarchią i podziałem ról 
w zespole panuje konkretny porządek pracy w procesie dostarczania 
produktu. W takim modelu projekt wchodzi w fazę testów w momencie, 
kiedy developerzy kończą prace implementacyjne.

We frameworku Scrum tester oprogramowania nie czeka z testami 
do końca prac programistycznych, lecz współpracuje z innymi członkami 
Zespołu Developerskiego w trakcie określonych iteracji, czyli Sprintów. 
Umożliwia to weryfikowanie pracy Zespołu Developerskiego na każdym 
etapie powstawania produktu. Dodatkowo w Sprincie ograniczenie roli 
testera do przetestowania danej funkcjonalności po jej wytworzeniu 
wiązałoby się z niewykorzystaniem całego jego potencjału i marnowaniem 
jego czasu między kolejnymi implementacjami. 

Zadania testera w Zespole Scrumowym

Doskonalenie Backlogu produktu
W modelu Agile rolą testera jest nie tylko znajdywanie błędów 
w funkcjonalnościach, lecz także przyczynianie się do właściwego 
zaplanowania działań całego zespołu. Dzięki znajomości całej aplikacji, 
rozumieniu roli użytkownika i wartości, jaką dana funkcja wnosi, tester 
już na etapie sprawdzania wymagań postawionych przez Właściciela 
Produktu może zwrócić uwagę na jakość, testowalność oraz użyteczność 
danej funkcjonalności.

Wiedza testera już na początkowym etapie pomoże uniknąć zbędnej 
pracy, której rezultatem mogłoby być niedostarczenie oczekiwanej 
przez Właściciela Produktu wartości. Pozwala też zaoszczędzić czas 
na wytwarzaniu funkcjonalności, która np. powielałaby rozwiązania już 
istniejące, byłaby niepraktyczna lub nieprzydatna w gotowym systemie.  
Czas ten można poświęcić na dodawanie niezbędnych i poprawnie 
zaplanowanych elementów Backlogu. Pozwala to także oszczędzić 
czas poprawiania błędnie zaplanowanych rozwiązań dzięki temu, 
że dostarczamy oczekiwane efekty i produkt wysokiej jakości.
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Estymacja
Wbrew powszechnej opinii estymacja jest zadaniem nie tylko 
dla programistów. Doskonalenie Backlogu produktu i eliminowanie zbędnej 
pracy ma kluczowy wpływ na estymację czasu trwania zadań przez Zespół 
Scrumowy. 

Wiele Zespołów Developerskich boryka się z problemem braku czasu 
na testowanie po implementacji danego rozwiązania. Ale proces 
wytwarzania oprogramowania nie kończy się wraz z zakończeniem 
implementacji, zatem estymacja powinna uwzględniać także czynności 
następujące po niej. Rolą testera w trakcie planowania jest więc 
odpowiednio wcześnie przewidzieć zadania związane z testowaniem. 
Dzięki prawidłowej estymacji tester nie będzie przeciążony liczbą zadań, 
a dodatkowo nigdy nie powinno dojść w Sprincie do sytuacji, kiedy 
brakuje czasu na testy. Pamiętajmy, że w Scrumie cały zespół odpowiada 
za ewentualne niepowodzenia, więc wszyscy powinni pracować 
nad unikaniem wyżej wymienionych sytuacji. Poprawne wykonanie 
estymacji pozwala lepiej ustalić wydajność zespołu i deklarowanie realnych 
Przyrostów.

Tworzenie Definition of Ready i Definition of Done
Definition of Ready (DoR) definiuje, kiedy dany element znajdujący 
się w Backlogu (czyli na liście zadań do wykonania) może zostać zawarty 
w Sprincie, a więc jest przygotowany w sposób, który umożliwia jego 
zrozumienie, zaimplementowanie oraz dostarczenie. Wiedza testera 
jest w tym zakresie ważna i potrzebna.

Definition of Done (DoD) określa z kolei ukończenie wytwarzania 
danego elementu i określa, czy dana funkcjonalność jest ukończona. 
W tym dokumencie należy zadbać o to, aby pojawił się punkt mówiący 
o potwierdzaniu działania każdej funkcjonalności testami. 
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Korzyści z outsourcingu w modelu Agile:
 ■ Zmniejszenie problemów adaptacyjnych pracowników zewnętrznych, a także całych zespołów;

 ■ Szybkie dostosowywanie procesów i produktów do dynamicznie zmieniających się potrzeb;

 ■ Dostęp do deficytowych kompetencji i technologii za pośrednictwem zewnętrznych specjalistów;

 ■ Obiektywne spojrzenie na wewnętrzne procesy z punktu widzenia specjalisty z zewnątrz, co ułatwia 
wprowadzanie innowacji.
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Podsumowanie: 
Outsourcing w modelu Agile 
Zarówno outsourcing, jak i techniki zwinne stają się coraz bardziej 
popularnym modelem pracy nie tylko przy realizacji projektów IT. Co więcej, 
są z powodzeniem stosowane w zespołach rozproszonych. Naturalnym 
krokiem staje się więc delegowanie pracy zespołom zewnętrznego 
dostawcy usług właśnie w modelu Agile. Zespoły Scrumowe z założenia 
najlepiej wiedzą, jak wykonać swoją pracę. Same się organizują i posiadają 
wszystkie niezbędne do dostarczenia produktu kompetencje. Zwinna 
organizacja zespołów sprawia, że łatwiej dostosowują swoją pracę 
do zmieniających się projektów i okoliczności, tak aby optymalizować 
swoją pracę. 

Dzięki elastyczności i jasno określonym regułom gry Scrum i techniki 
zwinne stwarzają idealne warunki nawiązania porozumienia pomiędzy 
biznesem i branżą IT. Jak pokazują najnowsze badania w tym zakresie, 
stosowanie technik Agile przekłada się na wymierne korzyści zarówno 
dla zespołów projektowych, jak i samych klientów. Mamy nadzieję, że nasz 
ebook przybliżający kulisy pracy zespołów pracujących zwinnie pomoże 
podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy w takim modelu.  
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