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– podkreśla Iwona Ostrowska. To przede 
wszystkim kwestia doświadczenia. –  Je-
śli się przeżyło ileś projektów, spotkań 
z klientami, wpadek czy trudnych sytuacji 
z  ludźmi, to wiadomo, że ze wszystkiego 
jest jakieś wyjście. Świat nie kończy się 
na porażce. Zdecydowanie łatwiej pod-
chodzi się do każdego kolejnego zadania 
–  dodaje. Jeśli osoby dojrzałe miałyby 
szansę uczestniczyć w  projekcie, było-
by to dla wszystkich niezwykle cenne, 
bo dysponują one know-how, które nie 
jest i nigdy nie będzie opisane w książ-
kach. Mając doświadczenie w tej materii 
i przekazując je młodszym osobom, mogą 
czerpać satysfakcję z  pracy –  zaznacza 
Iwona Ostrowska. Podkreśla, że z  racji 
na zmieniającą się strukturę wiekową na 
rynku pracy, model zespołu złożonego 
z osób w różnym wieku jest jak najbar-
dziej prawdopodobny. Jeśli zadanie jest 
dopasowane do możliwości osoby po 
60-tym roku życia, to z pewnością może 
być przez nią zrealizowane z satysfakcją. 
Długoletnią aktywność osób dojrzałych 
na rynku pracy gwarantują też zmiany 
w stylu życia. Dbamy o zdrowie, o formę, 
o aktywność fi zyczną i sprawność umy-
słową. Wszystko to sprzyja temu, aby-
śmy wraz z wiekiem nie tracili zdolności 
do wykonywania zadań i dobrego zdania 
o własnych kompetencjach. 

Skoro wiek nie zwalnia ze skutecz-
ności a  może być jej sprzymierzeńcem, 

tym bardziej nie wyklucza tego forma 
zatrudnienia. Iwona Ostrowska jest zda-
nia, że wszystko zależy od naszego nasta-
wienia oraz predyspozycji psychicznych. 
Są osoby, które mają taką wiarę w siebie 
i  w swoje możliwości życiowe, że nie 
potrzebują mieć etatu i  comiesięcznej 
kwoty gwarantowanej. Takie osoby zgo-
dzą się na pracę w systemie zadaniowym. 
Będą przekonane, że dzięki prowizji czy 
premiom fi nalnie zarobią więcej. Osoby 
te wierzą w  siebie, w  swoje możliwości 
i obecność na rynku. Są też osoby, któ-
re nawet mając takie przekonanie, bez 
minimalnej podstawy nie będą w stanie 
skupić się na pracy, bo będą ogarnięte 
lękiem o kredyt i zapewnienie bieżących 
opłat związanych z  życiem rodzinnym. 
Dopiero kiedy dostaną podstawę po-
czucia bezpieczeństwa, będą w  stanie 
rozwinąć skrzydła i  uruchomić pełną 
efektywność. 

JAK TO ZROBIĆ?
W skutecznej realizacji zadania ze-

społowego ważny jest dobry menedżer 
i dobrze zmotywowany zespół. Co zro-
bić, aby niezależnie od miejsca w szere-
gu być osobą skuteczną? Osoba skutecz-
na jest skoncentrowana na zadaniu. Cel 
jest dla niej bardzo istotny. Osoba sku-
teczna potrafi  dobrze planować i trzyma 
się terminów, które sama sobie wyzna-
czyła. Jest też osobą elastyczną. Kieruje 

realizacją zadań tak, aby je ukończyć. 
Dopasowuje się do sytuacji, aby osią-
gnąć cel –  defi niuje Iwona Ostrowska. 
Kim jest skuteczny menedżer? To osoba, 
której sposób działania pociąga za sobą 
innych – podkreśla konsultantka. Czło-
wiek na tym stanowisku powinien być 
obdarzony charyzmą, umieć przeko-
nać do własnej wizji i patrzeć perspek-
tywicznie. Kierując zespołem trzeba 
umieć myśleć całościowo. Trzeba brać 
pod uwagę perspektywę innych osób. 
Ważna jest umiejętność wpływania na 
ludzi po to, aby wypracować najlepsze 
z  możliwych rozwiązań. Jednym z  naj-
skuteczniejszych narzędzi, jakim może 
posługiwać się skuteczny menedżer 
jest umiejętność wzbudzania w zespole 
motywacji. To jest ważna kompeten-
cja, którą buduje tak autorytet mery-
toryczny, jak i umiejętność zauważania 
i  doceniania pracy innych osób. Iwo-
na Ostrowska z  praktyki szkoleniowej 
i  kontaktu z  ludźmi biznesu wie, jak 
ważne jest odpowiednie planowanie 
i właściwy podział obowiązków. Należy 
wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną 
za całość. Nawet jeśli współpracuje ona 
z innymi osobami, koordynuje ich pracę, 
to skupienie odpowiedzialności u jednej 
osoby gwarantuje, że do niej będą spły-
wały wszelkie informacje. Ona będzie 
pilnowała realizacji harmonogramu, re-
alizacji zadań i osiągnięcia efektu końco-
wego – podpowiada. 

W skutecznej realizacji projektu 
istotne jest stałe monitorowanie pro-
cesu. Pomocny jest harmonogram, 
który określa, jakie zadania zostaną 
zrealizowane w określonych odcinkach 
czasowych. Ważne jest planowanie 
realistyczne, uwzględniające również 
okoliczności, które mogą wpłynąć na 
wydłużenie czasu realizacji. Z  jednej 
strony, istotne jest założenie elastycz-
ności, z  drugiej pilnowanie harmono-
gramu. Ważne jest wyznaczenie termi-

nów, w  których bezwzględnie musimy 
zakończyć pracę nad jakimś etapem 
projektu. Trzeba ustalić granice i się ich 
trzymać. 

O ile o  poczucie satysfakcji łatwiej 
w  przypadku realizacji konkretnego 
projektu, czasem trudniej o  nie w  co-
dziennej pracy. Przysłowiową wisienkę 
na torcie zdobywamy w efekcie 10-20% 
działań wykonanych nad całością pro-
jektu. Zdecydowana większość obowiąz-

ków, choć potrzebna i  konieczna, nie 
przynosi natychmiastowych i  spektaku-
larnych efektów. Jak przekonuje Iwona 
Ostrowska, każdy dzień może dawać 
poczucie sprawczości i skuteczności. Dla 
każdego może ona jednak oznaczać coś 
innego. Jedna osoba może czuć spełnie-
nie wiedząc, że danego dnia wykonała 
zaplanowane czynności. Inna, będzie 
spełniona czując, że się solidnie napra-
cowała. Są też osoby, które zadowolą 
udane relacje z  innymi ludźmi i  praca 
w zespole. Wszystko to będzie nas moty-
wowało, pod warunkiem, że nie należy-
my do osób nieświadomie nastwionych 
na sabotaż własnego sukcesu. Przyczyn 
autodestrukcji może być wiele a  zrozu-
mieć je może pomóc porażka zawodowa. 
Do każdej z nich warto podejść z refl ek-
sją. Porażka zawsze jest szansą i pozwala 
zrozumieć, co następnym razem może-
my zrobić lepiej. 

Artykuł powstał na podstawie 
rozmowy z Iwoną Ostrowską z Instytutu 

Rozwoju Biznesu. 

IWONA OSTROWSKA, 
DYREKTOR DS. PROJEK-
TÓW UNIJNYCH. TRE-
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NAUK SPO�ECZNYCH, 
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ACCOUNT MANAGER, A�OD 2008 ROKU JAKO 
DYREKTOR DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH. W�RAMACH 
TEJ FUNKCJI ZARZ�DZA ZESPO�EM PRACOWNIKÓW 
DZIA�U EFS, OPRACOWUJE PROGRAMY SZKOLE-
NIOWO-DORADCZE, KOORDYNUJE REALIZACJ� 
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