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Artykuł na LinkedIn
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Kto  jest odpowiedzialny za Iluzję 
zwinnego rozwoju oprogramowania?
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Scrum Master jest odpowiedzialny za promowanie 
i wspieranie stosowania Scruma (…) 

Scrum Masterzy osiągają to poprzez pomaganie 
wszystkim w zrozumieniu teori i Scruma, jego 
praktyk, reguł i wartości .



Możliwe przyczyny iluzji

Niewystarczająca wiedza
i brak doświadczenia

Co można zrobić - propozycje:
• Uczyć się - szkolenia, artykuły, książki , konferencje
•Wymieniaj się wiedzą w lokalnych społecznościach
• Zorganizować program rozwojowy - nawiązać 
kontakt z kimś doświadczonym
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Możliwe przyczyny iluzji
Niewłaściwa Komunikacja 

Co można zrobić - propozycje:
•Współtowarzysz jako korektor auto ślepoty
•Wypracować odpowiedzi na podstawowe pytania – Czym 
jest Agi le Software Development? 
Czym jest Scrum? 

• Odpowiadać sobie na pytanie o istotę, 
przyczynę i cel

• Dostosować język do rozmówcy
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Komunikacja – ciekawy przykład
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Dobra komunikacja – wybrane przykłady
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Zła komunikacja – wybrane przykłady
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Możliwe przyczyny iluzji
Niewłaściwa Komunikacja 

Co można zrobić - propozycje:
•Współtowarzysz jako korektor auto ślepoty
•Wypracować odpowiedzi na podstawowe pytania –
Czym jest Agile Software Development? 
Czym jest Scrum? 
• Odpowiadać sobie na pytanie o istotę, 
przyczynę i cel
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Możliwe przyczyny iluzji
Strach przed utratą pracy 

Co można zrobić - propozycje:
• Posłuchać osób z doświadczeniem, 
które odważyły się pokonać lęk
• Uwierzyć w swoją wartość
• Dywersyfikacja źródeł dochodów
• Opracować plan B
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Możliwe przyczyny iluzji
Strach przed konfl iktem 

Co można zrobić - propozycje:
• Przeczytać książkę „Pięć dysfunkcj i pracy 
zespołowej” Patricka Lencioniego
•Wdrożyć zasady dialogu
• Budować atmosferę wzajemnej otwartości i szacunku
• Nauczyć się formułować komunikaty NVC 

11 / 16



Możliwe przyczyny iluzji

Zaklinanie rzeczywistości

Co można zrobić - propozycje:
•Nie przesadzać
•Używaj słów „chcę” i „wierzę”
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Możliwe przyczyny iluzji

Brnięcie w zaparte

Co można zrobić - propozycje:
•Przyznać się do błędu, 
Przyjąć błąd jako nieodzowny element nauki
•Zrozumieć, przyjąć i stosować Growth Mindset
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Możliwe przyczyny iluzji

Korupcja 

Co można zrobić - propozycje:
•Zaczynaj z wizją końca
•Ustalić swoje własne wartości i granice
•Przyjaciel po fachu, który pomoże sprowadzić na 
właściwe tory
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Miejcie nadzieję!.. . Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno

Przyszłych poświęceń w duszy… 
Scrum Mastera.
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https://guntherverheyen.com/2019/01/07/the-illusion-of-agility-what-most-agile-transformations-end-up-
delivering/

2. The Scrum Guide 
http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-US.pdf

3. Jacek Wieczorek - Labirynty Scruma
4. Large-Scale Scrum

http://less.works/less/framework/definition-of-done.html
5. Scaled agile framework

https://www.scaledagileframework.com/
6. Scrum checklist

https://www.crisp.se/wp-content/uploads/2012/05/Scrum-checklist.pdf
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