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8. Koordynacja pracy
w różnych strefach
czasowych

Kolejnym problemem, z którym możesz się spotkać się, koordynując pracę zespołu rozproszonego jest… czas. A dokładniej rzecz biorąc, rozproszenie Twoich pracowników i klientów
w różnych strefach czasowych. Może się przecież zdarzyć
tak, że Twój programista będzie z Ukrainy, grafik z Japonii,
a klient z USA. Oznacza to, że jeśli u grafika jest 9 rano, to
u klienta 7 wieczorem, a u Ciebie (w Polsce) — 1 w nocy.
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Różnica rzędu 11 – 12 godzin pomiędzy aktualnym czasem
najbardziej „skrajnych” (oddalonych geograficznie) uczestników projektu może być bardzo poważną przeszkodą w jego
prowadzeniu. W praktyce uniemożliwia to bieżący kontakt
wszystkich interesariuszy projektu — nikt nie będzie czekał
codziennie do północy, aby dołączyć do rozmowy, lub przeciwnie — zrywał się o 4 nad ranem. W tak skrajnie rozstrzelonych strefach czasowych zazwyczaj większe spotkania (wszystkich uczestników projektu, czyli Ty + zespół + klient)
odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu. W praktyce, jako
koordynator pracy zespołu i osoba odpowiedzialna za projekt
przed klientem, kontaktujesz się na co dzień w konfiguracji
Ty + klient lub Ty + zespół. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, postaraj się znaleźć współpracowników (członków zespołu produkcyjnego), którzy „siedzą” nie dalej niż 3 – 4 godziny od Ciebie — a więc jeśli u Ciebie jest na przykład 13.00,
to różnica czasu powinna być od 9.00 do 17.00 lokalnego
czasu u najbardziej „skrajnych” pracowników. Czas między
9.00 a 17.00 jest naturalnym okresem w ciągu dnia, w którym
podejmujemy pracę, i warto go też przestrzegać w pracy
wirtualnej — dla „najwcześniejszego” pracownika codzienne
spotkanie na Skypie (lub w innym narzędziu, które wybierzesz
do komunikacji ze swoją grupą — omawialiśmy to wyżej) będzie rozpoczęciem dnia pracy, a dla „najpóźniejszego” jego
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zakończeniem. Oczywiście nie możesz narzucać ludziom, kiedy
mają pracować, bo każdy ma do tego indywidualne predyspozycje (ja na przykład pracuję najbardziej efektywnie między
22 a 3 – 4 rano), ale konieczne jest ustanowienie i przestrzeganie przez wszystkich tzw. core hours, czyli godzin, w których
na pewno dana osoba jest obecna online i można z nią porozmawiać o wszystkich sprawach związanych z jej obowiązkami.
Nic tak nie wkurza w pracy online jak to, że osoba, której
najbardziej w tej chwili potrzebujesz (na przykład grafik niezbędny do pilnej korekty prezentacji z błędnymi ilustracjami,
którą właśnie nieopatrznie wysłałeś do klienta), jest offline,
nie odpowiada na próby kontaktu i nikt nie ma pojęcia, co
się z nią dzieje!
Z koordynacją czasu pracy zespołu, jak choćby wspomnianych wyżej godzin kontaktu, w których dana osoba jest
obecna, związane jest z pozoru proste, ale w istocie bardzo
ważne pytanie: Która jest godzina? U Ciebie, u klienta, u poszczególnych osób z zespołu? I według jakiej miary jest to liczone? Istnieje kilkanaście konwencji miar czasu, takich jak
GMT, UTC, EST, a żeby było jeszcze bardziej zagmatwane,
mamy też czas zimowy i letni (na przykład w Polsce w lecie
doliczamy dwie godziny do czasu GMT, a od października do
marca — tylko jedną). Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdy klient lub współpracownik nie „dotarł” na wirtualne
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spotkanie, gdyż po prostu źle wyliczył jego godzinę. Dlatego
ustalając godzinę spotkania, pamiętaj o trzech sprawach:
1. Ustalaj godzinę rozmowy zawsze w odniesieniu do swojej

strefy czasowej, podając reżim strefy czasowej, w której
aktualnie pracujesz (jeśli jesteś w Polsce, będzie to UTC
lub GMT).
2. Unikaj określeń typu „9.00” lub „14.00”. W angielskojęzycznej (czy generalnie zachodniej) nomenklaturze przy
podawaniu czasu używa się dodatkowych określeń „przed
południem” (a.m.) i „po południu” (p.m.). A zatem powiedz, że spotkanie jest o 9 a.m. lub 2 p.m.
3. ZAWSZE podawaj swój aktualny czas w chwili umawiania spotkania. To pomoże jego uczestnikom prawidłowo
skalkulować swój czas względem pory spotkania.
Zaproszenie na spotkanie powinno więc wyglądać na przykład tak: „Proponuję rozmowę całego zespołu na kanale
WSZYSCY jutro, to jest w środę, o godzinie 3 p.m. mojego czasu. Jestem w strefie GMT+1, w tej chwili jest u mnie godzina
5.15 p.m.”.
Mając taką informację oraz wiedząc, o której godzinie została wysłana wiadomość, każdy członek zespołu bez trudu
zorientuje się, o której godzinie według jego czasu powinien
zalogować się na spotkanie.
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Rozmawiając o kontakcie z członkami zespołu, powinniśmy
wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Jeśli pracujesz z zespołem
wirtualnym, który nie jest zlokalizowany daleko od Ciebie,
możesz po prostu go odwiedzić w jego siedzibie. Jeśli kierujesz
zespołem rozproszonym, możesz zaprosić całą grupę do spotkania w miejscu, które jest najdogodniejsze dla wszystkich,
choć w praktyce jest to trudne do zorganizowania — statystycznie większość Twoich współpracowników będzie mieszkała zbyt daleko od siebie, by takie spotkanie miało sens — ale
zawsze możesz spróbować spotkać się indywidualnie z najważniejszymi osobami, jeśli mieszkają w rozsądnej odległości od
Ciebie. Spotkanie osobiste, choć oczywiście nie jest niezbędne,
daje wiele korzyści, takich jak zadzierzgnięcie osobistych
więzi z ludźmi, z którymi pracujesz na co dzień. Ludzie doceniają takie gesty, szczególnie jeśli sam to zaproponujesz —
przestaniesz być tylko anonimową ikonką na ich liście kontaktów, która zazwyczaj odzywa się tylko po to, by ich za coś
zrugać lub dostarczyć nową partię pracy do wykonania. Jeśli
w dodatku zawieziesz im jakiś drobny upominek, docenią to
jeszcze bardziej. Ja na przykład wybrałem się kiedyś do mojego
zespołu w sąsiednim kraju, wioząc w bagażniku skrzynkę dobrego polskiego piwa. Gdy rozdałem je chłopakom, byli nie
tylko zaskoczeni, ale wręcz wzruszeni — ktoś wreszcie potraktował ich nie tylko jak programistów czy grafików, ale jak
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ludzi… Takie gesty zbliżają do siebie i wzbudzają zaufanie,
budują wrażenie, że gramy wszyscy w jednej drużynie, a to
bardzo pomaga, szczególnie jeśli w trakcie pracy natrafisz na
jakiś problem, który można rozwiązać przede wszystkim dzięki
dobrej woli wszystkich zainteresowanych. Jeśli uda Ci się
zbudować zaufanie z zespołem, to wybrniecie razem z każdej
opresji — pamiętaj, że choćbyś był najlepszym PM-em na
świecie, nie zajedziesz daleko bez ludzi, którzy Ci ufają. Musisz
je budować codziennie, na każdym kroku i każdą decyzją —
zawsze na pierwszym miejscu kieruj się dobrem zespołu,
a dopiero potem myśl o sobie. Choć to może trywialne porównanie, zespół jest Twoim narzędziem pracy, a jeśli nie będziesz
o nie dbał, szybko może stać się bezużyteczne.
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