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O podręczniku 

 

Darmowy podręcznik dla studentów „Zarządzanie 

Projektami” jest „pracą w toku”. Jego inicjalna wersja powstała 

w 2016 roku i jest kierowana dla studentów kierunku Inżynieria 

Zarządzania prowadzonego na WSB. Podręcznik będzie ulegał 

zmianom, będzie poprawiany, rozszerzany i modyfikowany w 

trakcie realizacji zajęć.  
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Wstęp 

 

Wielkie kopanie (z ang. „The Big Dig”) - projekt arterii 

drogowej przebiegającej przez centrum Bostonu był najdroższym 

projektem infrastruktury drogowej w historii Stanów 

Zjednoczonych. Był jednocześnie największą porażką. Projekt 

tunelu drogowego, przebiegającego przez centrum Bostonu miał 

rozwiązać problemy komunikacyjne w, z którymi w tamtym 

czasie zmagał się Boston. Początkowo planowano zakończyć 

prace w 1998 roku przy założonym budżecie w wysokości 2.8 

miliarda dolarów. Finalnie projekt zakończył się dziewięć lat 

później, w grudniu 2007 roku, pożerając rekordową sumę 14,6 

miliardów dolarów. Realizacja projektu była pasmem 

niefortunnych wydarzeń takich jak opóźnienia, błędne decyzje 

projektowe, używanie niewłaściwych materiałów. Projektowi 

towarzyszyły aresztowania oraz nieszczęśliwy wypadek 

zakończony śmiercią kierowcy po tym jak dwunastotonowy 

fragment sufitu w tunelu oderwał się i spadł na jadący 

samochód. Konsorcjum budowlane nadzorujące wykonanie 

projektu po ukończeniu budowy zobowiązało się do pokrycia 

kosztów restytucji w wysokości 407 milionów dolarów. Część 

mniejszych firm zaangażowanych w budowę zapłaciła 

odszkodowania, których suma wyniosła dalsze 51 milionów 

dolarów. Projekt był przed lata opisywany w prasie, był jednym z 

największych niepowodzeń realizowanych z publicznych 

pieniędzy w historii Stanów Zjednoczonych  

Międzynarodowy port lotniczy budowany na południe od 

Berlina jest kolejnym przykładem projektu, który pomimo tego, 

iż trwa (w momencie pisania tej książki prace nie są jeszcze 

ukończone) to już wiadomo, że zakończy się niepowodzeniem. 

Nowe berlińskie lotnisko, ma zastąpić trzy berlińskie porty 
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lotnicze: Tempelhof, Tegel i Schönefeld. Początkowo lotnisko 

planowano oddać do użytku w 2010 roku. W wyniku błędów 

konstrukcyjnych, niewłaściwego zarządzania oraz korupcji w 

trakcie budowy data zakończenia inwestycji była wielokrotnie 

przesuwana. W styczniu 2014 roku, po czterech latach od 

początkowo podanej daty zakończenia, nowa data jest nieznana i 

nie została oficjalnie podana do wiadomości publicznej. Pomimo 

tego, że port lotniczy nie jest oddany do użytku codziennie 

sześćdziesiąt osób przychodzi do pracy, aby uruchomić wszystkie 

urządzenia niezbędne do funkcjonowania lotniska. Brak 

wpływów z działalności, rosnące z każdym dniem koszty, 

nieznana data uruchomienia to obecny stan projektu (w 

momencie pisania tej książki, grudzień 2014 roku). 

Portal internetowy wspierający jedno z kluczowych 

przedsięwzięć administracji prezydenta Obamy reformę 

Obamacare jest centralną częścią inicjatywy. Od samego 

początku giełda ubezpieczeń, którą jest portal sprawiała 

problemy. Portal został uruchomiony 13tego października 2013 

roku i od samego początku działał zbyt wolno, zawieszał się, 

błędnie kwalifikował składane przez stronę wnioski. Przez portal 

zapisało się na ubezpieczenie jedynie półtora procenta 

zakładanej przez rząd ilości ludzi. W październiku ponadto 

portal był dostępny jedynie przez niecałe 50 proc. czasu. W 

pozostałym czasie był niedostępny. Na początku 2014 roku firma 

Accenture została wybrana i zastąpiła firmę CGI Federal, któa 

była twórcą wadliwie działającego rozwiązania. Dlaczego we 

wstępie książki o zarządzaniu projektami przy-woływane są 

przykłady projektów, które zakończyły się niepo-wodzeniem? 

Przykłady te pokazują jak istotne jest poprawne zarządzanie 

projektami. Niepowodzenia niosą ogromne konsekwencje 
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finansowe, personalne oraz polityczne. Dane branżowe1 

pokazują, że tylko 39 proc. realizowanych projektów kończy się 

sukcesem. Pozostałe to projekty, które toczyły się z mniejszymi 

lub większymi problemem (43 proc) oraz projekty nieukończone 

(18 proc.) 

Zarządzanie projektami to obecnie dyscyplina, którą 

interesują się zarówno naukowcy jak i praktycy. Wszyscy 

podkreślają potrzebę budowania efektywnej teorii, 

wypracowywania dobrych praktyk oraz podkreślają potrzebę 

szkolenia sprawnych kierowników projektów. Prawidłowe 

zarządzanie projektami ma fundamentalne znaczenie dla 

sukcesu w biznesie i jest niezbędnym elementem w każdej 

firmie. Samo zarządzanie projektami, jako dyscyplina stało się 

znacznym biznesem. Obok akademików również wiele firm oraz 

organizacji trudni się szkoleniami i budowaniem teorii2, która 

jest rozpowszechniana w postaci szkoleń czy programów 

certyfikacyjnych.  

Celem tej książki jest przedstawienie w pierwszej części 

podstawowych pojęć oraz koncepcji związanych z zarządzaniem 

projektami. Są to rozdziały od 1-6. Druga część to wprowadzenie 

do specyfiki zarządzania projektami informatycznymi. Część 

ostatnia to przedstawienie adaptacyjnej metody zarządzania 

projektami. Propozycję metody adaptacyjnej przedstawiłem już 

wcześniej w publikacji anglojęzycznej3. Książka ma charakter 

                                                           
1 Dane pochodzą z raportu „The Chaos Manifest” przygotowanego przez The 
Standish Group International w 2012 roku.  
Zródło: https://www.standishgroup.com/ 
2 Przykładem jest PMI (Project Management Institute, www.pmi.org), 
organizacja zrzeszająca kierowników projektów z całego świata, zajmująca się 
teorii teorii z zakresu zarządzania projektami oraz szkoleniami.  
3 Jakub Wośko, 2013, Adapted Software Development, essay on software 
development methodology. Książka dostępna jest w formie e-booka na 
http://www.amazon.co.uk/dp/B00DIA9R2Q 
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podręcznika dla studentów, może być również referencją dla 

kierowników projektów.  

W książce opierałem się w większości na doświadczeniach 

ostatnich piętnastu lat pracy zawodowej związanej z projektami 

informatycznymi produkcji oprogramowania oraz na literaturze, 

do której odniesienia znajdują się w książce. 
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Rozdział 1 – Projekt 

 

1.1 Definicja projektu 

 

Czym jest projekt? W jaki sposób go definiujemy? Czym 

charakteryzuje się zjawisko określane tym mianem? Chciałbym 

w tej książce zaproponować możliwie najprostszą definicję. 

Mianowicie, projekt jest celowym działaniem określonym w 

czasie dostarczającym unikalny rezultat. Celowe działanie 

oznacza, iż projekt posiada jasno zdefiniowany cel, którego 

realizacji w całości jest podporządkowane działanie w ramach 

projektu. Dalej, działanie określone w czasie oznacza, że projekt 

ma jasno zdefiniowany początek oraz koniec. Unikalny rezultat 

to cecha odróżniająca projekt od ciągłej działalności operacyjnej. 

Unikalny rezultat oznacza też, iż projekty bardzo często mają 

charakter innowacyjny.  

 

Projekt: celowe działanie określone w czasie dostarczające 

unikalny rezultat.4 

 

W skład projektu wchodzą trzy bezpośrednio powiązane ze 

sobą elementy. Są to: zakres, czas oraz koszt. Zakres to wszystko 

to, co prowadzi do realizacji zdefiniowanego celu, czas to 

oczywiście okres pomiędzy rozpoczęciem projektu a jego 

                                                           
4 Definicja celowo nie obejmuje aspektu biznesowego. Projekty w większości 
oczywiście są realizowane komercyjnie natomiast istnieje duży zbiór 
projektów, które są projektami „non profit”, do których ta książka również się 
odnosi. 
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zakończeniem a koszt to suma wartości wszystkich działań oraz 

zasobów, które zostały użyte do realizacji projektu. Co oznacza, 

że trzy wyżej wymienione elementy wchodzące w skład tzw. 

trójkąta projektowego są ze sobą bezpośrednio powiązane? 

Powiązanie elementów wynika z faktu, że zmiana jakiegokolwiek 

oznacza wpływ na pozostałe. Nie ma możliwości zmiany 

jakiegokolwiek elementu bez zmiany przynajmniej jednego z 

pozostałych. Przykładowo, nie jest możliwe zwiększenie zakresu 

projektu, (co nawiasem mówiąc jest dosyć częstym 

przypadkiem) bez wpływu na koszt, który jest sumą wartości 

wszystkich działań oraz zasobów. Inna sytuacja, to przykład 

gdzie w trakcie realizacji projektu może pojawić się potrzeba 

przyspieszenia czasu zakończenia.  Aby to osiągnąć możemy 

zmniejszyć zakres lub zwiększyć ilość zasobów w danej chwili a 

co za tym idzie bieżący koszt projektu.  

 

Podstawowe elementy projektu: zakres, czas i koszt. 

 

Z pojęciem projektu związane jest ściśle pojęcie programu. 

Projekt to jednorazowe przedsięwzięcie natomiast program to 

proces zarządzania kilkoma lub kilkunastoma projektami 

jednocześnie. Projekty realizowane w ramach programu są ze 

sobą powiązane i są realizowane na rzecz nadrzędnego celu 

strategicznego. Przykładem może być program budowy 

autostrad. Każdy kolejny odcinek autostrady jest realizowany w 

zakresie konkretnego oddzielnego projektu, natomiast wszystkie 

projekty realizowane są w ramach programu budowy 

nowoczesnej infrastruktury drogowej w danym kraju.  

Realizacja projektów w skoordynowany sposób przynosi 

wymierne korzyści w porównaniu z realizacją projektów, jako 
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oddzielnych i niezależnych. Wiele dużych organizacji i firm 

buduje swoje programy wokół strategicznych celów, jakie ma 

postawione przed sobą organizacja.  

 

Program: kilka lub kilkanaście projektów realizowanych na 

rzecz nadrzędnego celu strategicznego. 

 

Zastanówmy się teraz, co odróżnia projekt od ciągłej 

działalności operacyjnej. Z definicji wiemy, że projekt jest 

działaniem tymczasowym, posiadającym jasno zdefiniowany cel i 

początek oraz zakończenie w czasie. Działalność operacyjna jest 

ciągła i nie ma określonego zakończenia. Przykładem może być 

tutaj budowa linii montażowej w przedsiębiorstwie, która może 

być projektem. Wykorzystanie natomiast linii do działalności 

produkcyjnej będzie ciągłym działaniem operacyjnym. Kolejnym 

aspektem odróżniającym projekt od ciągłej działalności 

operacyjnej jest rezultat. W przypadku projektu będzie on miał 

charakter unikalny, natomiast w przypadku działalności ciągłej 

będzie to rezultat powtarzalny. W przypadku kosztów ciągła 

działalność operacyjna posiada koszty stałe natomiast projekt 

będzie wyceniany na podstawie kosztów szacunkowych. 

Ostatnim istotnym elementem definicyjnym projektów jest ich 

złożoność. Złożoność rozumiana szeroko, zarówno w kontekście 

dostarczanych rozwiązań, które są celami projektów jak i 

zespołów projektowych, które wykonują pracę. Największe 

przedsięwzięcia w historii ludzkości, takie jak program lotów 

kosmicznych były i są realizowane za pomocą projektów oraz 

programów spinających projekty w jednolity ciąg działań. 

Zespoły projektowe bardzo często są interdyscyplinarne i 

wymagają zaangażowania osób o zróżnicowanej wiedzy na 

różnych etapach realizacji projektów.  
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Podsumujmy to, czym jest projekt. Jakie posiada atrybuty? 

Projekt jest określony w czasie, posiada jasno zdefiniowany cel, 

wykorzystuje zasoby a co za tym idzie posiada zdefiniowany 

budżet, dostarcza unikalny rezultat oraz najczęściej jest złożony. 

 

Atrybuty projektu: określony w czasie, posiada zdefiniowany 

cel, wykorzystuje zasoby, posiada zdefiniowany budżet, 

dostarcza unikalny rezultat, jest złożony. 

 

Jakie możemy podać przykłady projektów? Budowa mostu 

jest projektem, budowa łodzi żaglowej u szkutnika, remont 

mieszkania. Rezultatem realizowanych projektów w firmach 

produkujących programy komputerowe są edytory tekstu, 

arkusze kalkulacyjne, kalkulatory czy gry. Innym przykładem 

projektu może być organizacja mistrzostw świata w piłce nożnej. 

Rezultaty projektu mogą mieć charakter zarówno materialny jak 

i niematerialny. Zmiana organizacji w firmie, restrukturyzacja 

finansowa lub własnościowa również jest projektem. Każde 

działanie podejmowane przez człowieka o charakterze 

innowacyjnym (w mniejszym lub większym zakresie), 

spełniające kryteria celowego działania, określonego w czasie 

będzie, więc projektem. 

 

Interesariusz – każdy kto może w jakikolwiek sposób wpłynąć 

na realizację projektu. 
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Każdy projekt posiada pewną strukturę organizacyjną, w 

ramach, której jest realizowany. Projekt i jego otoczenie w 

najbardziej ogólnym sensie to: 

 Zespół projektowy 

 Kierownik projektu 

 Interesariusze 

 Sponsor 

Interesariusze w szerokim znaczeniu to wszyscy, którzy są 

zainteresowani powodzeniem lub niepowodzeniem projektu. W 

wąskim znaczeniu to wszyscy, którzy mogą mieć jakikolwiek 

wpływ na realizację projektu. W tym sensie sponsor jest jak 

najbardziej interesariuszem, ponieważ jest zainteresowany 

ukończeniem projektu z sukcesem. W węższym rozumieniu 

interesariuszem jest przykładowo każdy dostawca lub 

poddostawca jakichkolwiek usług czy zasobów 

wykorzystywanych w projekcie. 

 

Środowisko projektu to: zespół projektowy, kierownik projektu, 

interesariusze i sponsor. 

 

 

1.2 Zarządzanie projektem 

 

Z rozdziału pierwszego wiemy, czym jest projekt, 

rozumiany, jako celowe działanie określone w czasie i 
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dostarczające unikalny rezultat.  W takim razie, czym jest 

zarządzanie projektem? I znowu chciałbym zaproponować 

możliwie jak najbardziej prostą definicję. Zarządzanie projektem 

to realizacja działań prowadząca do osiągnięcia założonego celu 

projektowego. 

 

Zarządzanie projektem: realizacja działań prowadząca do 

osiągnięcia założonego celu projektowego. 

 

Historia dyscypliny, jaką jest zarządzanie projektami to w 

głównej mierze historia projektów, jakie ludzkość zrealizowała 

od najdawniejszych czasów oraz budowa metod i teorii. 

Nowoczesne zarządzanie projektami, jako dyscyplina naukowa 

pojawiło się w latach 50-tych dwudziestego wieku. Bez wątpienia 

jednym z największych projektów było zbudowanie w trzecim 

tysiącleciu przed naszą erą piramid w Starożytnym Egipcie w 

Gizie, budowa wielkiego muru w Chinach czy na początku 

dwudziestego wieku budowa tamy Hoovera w Stanach 

Zjednoczonych. W zakresie rozwoju teorii jednym z pierwszych 

narzędzi, jakie się pojawiły, był wykres Gantt'a5 stworzony w 

1917 roku, użyty po raz pierwszy w trakcie budowy tamy 

Hoovera. Nazwę wykres wziął od nazwiska Henry'ego Gantt'a, 

który go wymyślił. Wykres Gantt'a jest do dzisiaj używanym 

narzędziem służącym do tworzenia harmonogramów. Kolejnym 

ważnym krokiem w rozwoju teorii zarządzania projektami było 

stworzenie metody Critical Path - CPM - ścieżki krytycznej, przez 

korporację Dupont. Metoda ta skupia się na wyznaczeniu ścieżki 

krytycznej, będącej najdłuższą sekwencją zadań niezbędnych do 

wykonania w projekcie, wyznaczającą jednocześnie najkrótszy 

                                                           
5 Weaver, Patrick (April 4–6, 2006). "A Brief History of Scheduling." Mosaic 
Project Services Pty Ltd. 
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czas realizacji całego projektu. W 1958 roku Departament 

Obrony Stanów Zjednoczonych opracował probabilistyczną 

metodę planowania i kontroli projektu PERT. W 1962 roku 

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych opracował 

koncepcję Work Breakdown Structure - WBS - strukturę 

podziału pracy, która obok wykresu Gantt'a jest obecnie jednym 

z podstawowych narzędzi w zarządzaniu projektami. W 1969 

roku powstał Project Management Institute (PMI), który 

rozpoczął promocję profesji kierownika projektów, 

rozpoczynając jednocześnie certyfikację w zakresie tego zawodu. 

W 1984 roku powstała teoria ograniczeń, filozofia zarządzania 

opisana w ksiażce "The Goal" przez Eliyahu M. Goldratt'a 

nastawiona na osiąganie długotrwałych zysków poprzez 

zarządzanie istniejącymi w firmie czy projekcie ograniczeniami. 

Filozofia ta wpłynęła na rozwój metody łańcucha krytycznego w 

zarządzaniu projektami (CCPM). Pod koniec dwudziestego 

wieku powstał bardzo wpływowy ruch w teorii zarządzania 

projektami, określany mianem zwinnego (Agile), wywodzący się 

z obszaru produkcji oprogramowania, którego początek to 

metodologia Scrum oraz późniejszy (2001) manifest 

programowania zwinnego. W 1987 roku instytut PMI wydał 

opracowanie PMBOK6 (Project Management Body of 

Knowledge), które systematyzowało obecną wiedzę oraz praktyki 

związane z zarządzaniem projektami. W 1989 w Wielkiej 

Brytanii powstała metodyka PRINCE7, która stała się 

standardem dla rządowych projektów w Wielkiej Brytanii 

jednocześnie wchodząc do przemysłu w Europie. Pomimo faktu, 

że projekty różnią się od siebie, mają różną wielkość, zakres i 

różny stopień innowacyjności to w zarządzaniu projektami 

                                                           
6 Patrz: http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx 
7 PRINCE – Project In Controlled Environemnt, metodyka zarzadzania 
projektami. Źródło: https://www.prince2.com/usa/what-is-prince2 
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możemy wyróżnić kilka wspólnych faz, na które każdy projekt 

można podzielić. Projekt posiada następujące cztery fazy: 

 Inicjacja 

 Planowanie 

 Realizacja 

 Zakończenie 

Zastanówmy się teraz chwilę nad poszczególnymi fazami. 

Inicjacja projektu będzie związana z podpisaniem odpowiedniej 

umowy lub innego dokumentu, który sankcjonuje projekt. 

Następnie w fazie inicjacji projektu wybierany jest kierownik 

projektu, który będzie odpowiedzialny za jego realizację. W fazie 

inicjacji formowany jest też zespół projektowy. Kolejna faza to 

planowanie, gdzie kierownik projektu razem z zespołem 

projektowym przygotowuje plan. Plan to szczegółowy opis 

działań wraz z harmonogramem. Gdy plan jest gotowy zostaje 

zatwierdzony przez sponsora i zaczyna się faza realizacji 

projektu. Realizacja to monitorowanie postępu oraz kontrola 

działań. Ostatnia faza to zakończenie, gdzie dostarczany jest 

rezultat projektu oraz robiona retrospektywa całości. 

 

Fazy projektu: inicjacja, planowanie, realizacja, zakończenie. 
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Rozdział 2 - Kierownik projektu 

 

Każdy projekt, który jest realizowany przez organizację 

posiada najczęściej osobę, która pełni funkcję kierownika 

projektu. Czy jesteśmy w stanie wskazać, jakie cechy osobowości 

są niezbędne do sprawowania tego typu funkcji? Czy tego typu 

cechy wpisują się w szeroki obraz przywództwa czy są 

charakterystyczne dla tej szczególnej roli? Czy jesteśmy w stanie 

tego typu cechy wskazać? Kiedy wreszcie możemy powiedzieć 

„dobry kierownik”? Czy tylko wtedy, gdy projekt kończy się 

sukcesem? Kolejne pytania, które się nasuwają to, w jaki sposób 

kierownik projektu powinien pracować z zespołem i jakie 

praktyki stosować w pracy nad projektem? Poniższe rozważania 

są efektem pracy z kierownikami projektów oraz pracy samemu 

w takiej roli. Poniższe uwagi mogą być traktowane, jako 

zalecenia czy dobre praktyki i nie mają oczywiście charakteru 

twierdzeń popartych naukowymi badaniami. 

 

2.1 Cechy kierownika projektu 

 

Pierwszą cechą, którą uważam za kluczową w sprawowaniu 

roli kierownika projektu jest rozwój zawodowy. Uczestniczenie w 

konferencjach dedykowanych zagadnieniom zarządzania 

projektami, wymiana doświadczeń z innymi czy zdobywanie 

certyfikatów w dziedzinach związanych z prowadzeniem i 

kierowaniem projektami to kluczowe elementy, które pozwalają 

z zaangażowaniem wykonywać pracę. Zdobywanie i pogłębianie 

wiedzy jest niezbędne. Obecnie coraz więcej uczelni wyższych 

oraz instytucji prowadzących szkolenia zainteresowanych jest 
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oferowaniem produktów, których ważną częścią jest wiedza na 

temat zarządzania projektami. Korzystanie z oferowanych 

szkoleń czy nawet studiów musi być wpisane w pracę dobrego 

kierownika projektów. 

Kolejną cechą, którą powinien wyróżniać się kierownik 

projektu jest autorytet. Autorytet to w pierwszej kolejności 

wiedza dziedzinowa a jednocześnie umiejętność przekonywania 

zespołu do swoich racji. Autorytet kierownika projektu nie 

powinien wynikać z jego funkcji, z nazwy stanowiska, które 

piastuje. Autorytet powinien być czymś naturalnym, czymś, co 

nie musi być w żaden sposób wspierane zewnętrznymi protezami 

typu słowo „kierownik”. Czym jest naturalny autorytet? Pomimo 

trudności definicyjnych, podobnie jak przy terminie 

przywództwo, łatwo odróżnić osobę z naturalnym autorytetem 

od kogoś, kto zachowuje się autorytarnie. Naturalny autorytet w 

połączeniu z profesjonalną wiedzą na temat dziedziny, w której 

jest realizowany projekt. 

Kierownik projektu zachowuje spokój. Kilkakrotnie byłem 

świadkiem, kiedy projekt zaczynał się toczyć nie po myli 

sponsora, firmy czy osoby prowadzącej. W obliczu trudności 

osoba kierująca realizacją projektu musi zachować spokój. W 

innym przypadku zachowanie lidera będzie wpływało na zespół 

realizujący projekt w sposób destrukcyjny. Jeśli pierwszą osobą, 

która będzie zdradzała objawy paniki będzie kierownik projektu, 

to kolejnymi będą wszystkie osoby w zespole. Moment trudności 

to zawsze sprawdzian, w którym zespół patrzy z uwagą na 

kierownika. 

Kierownik projektu chroni zespół. W dużych organizacjach, 

korporacjach często jest tak, iż zespoły są angażowane przez 

zewnętrzne czynniki w pracę nad zadaniami niezwiązanymi z 

projektem. Często potrzebna jest wiedza ekspercka, którą 

posiada jeden z członków zespołu projektowego, potrzebny jest 
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przegląd dokumentów lub innego rodzaju „artefaktów” i 

zaangażowanie kolejnego członka zespołu projektowego może 

być niezbędne. Zadaniem kierownika projektu w sytuacji, kiedy 

jego ludzie są angażowani w zadania inne niż te z projektu jest 

odpowiednie ustalanie priorytetów tych zadań oraz asertywna 

postawa w sytuacji, kiedy mogą kolidować z zadaniami 

realizowanymi na rzecz projektu. Projekt i jego realizacja są 

najważniejsze. Priorytetem podstawowym i najwyższym są 

zadania projektowe. 

Kolejnym ważnym aspektem pracy kierownika projektu 

jest selekcja informacji, które są związane z projektem. Każdy 

projekt to przepływ dużej ilości informacji. W takim momencie 

kluczowym elementem zarządzania staje się umiejętność 

odróżnienia, które informacje są ważne a które nieważne. Dobry 

kierownik projektu zajmuje się tylko tym, co z punktu widzenia 

projektu jest istotne. 

Prowadzenie projektu, planowanie, organizowanie pracy, 

kontrolowanie i raportowanie wyników wymaga dyscypliny. 

Kierownik projektu powinien być osobą, która potrafi zarządzać 

czasem i jest w stanie priorytetyzować zadania oraz w 

zdyscyplinowany sposób prowadzić projekt. Dyscyplina jest 

również niezbędna do pracy z zespołem. Dyscyplina jednak 

rozumiana, jako samodyscyplina i przykład, poprzez który 

wpływa się na motywację oraz zachowanie ludzi. Kierownik 

projektu nie zmienia sposobów pracy z zespołem, co tydzień, nie 

komunikuje się za każdym razem inaczej, spotkania projektowe 

są zawesze o tej samej porze i godzinie. Utrzymanie stałych 

standardów pracy w ramach pewnej dyscypliny jest czymś, co 

powoduje, że projekt jest przewidywalny i posiada pewną jasną 

dla wszystkich biorących w nim udział strukturę. 

Już w starożytnej Grecji istniała metoda majeutyczna. 

Poprzez zadawanie odpowiednich pytań dochodziło się do 
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szukanej odpowiedzi. Również współcześnie w metodach 

coachingowych stosuje się podobne podejście. Kolejną, więc 

cechą, która jest ważna w pracy kierownika projektu jest właśnie 

umiejętność zadawania odpowiednich pytań. Pytaniem można 

nakierować na odpowiedź, naprowadzić na rozwiązanie a także 

odpowiednio motywować. Umiejętność zadawania dobrych 

pytań jest, więc kluczowa. 

Częstym elementem w pracy każdego zespołu, nie tylko 

projektowego, ale także realizującego zadania ciągłe są konflikty 

pomiędzy członkami zespołu. Konflikt nie jest czymś złym, czego 

powinniśmy się za wszelką cenę wystrzegać. Konflikt jest czymś 

nieodłącznym zawsze tam gdzie pracują ze sobą ludzie. Ważną 

cechą kierownika projektu w kontekście prowadzenia zespołu 

jest umiejętność radzenia sobie z konfliktami, umiejętność 

obiektywnej oceny sytuacji konfliktowej oraz wyjścia z konfliktu 

bez opowiadania się po którejkolwiek ze stron.  

Ostatnim elementem, który jest często niedoceniany w 

pracy przez ludzi w ogóle, jest budowanie swojej osobistej „sieci 

znajomości”. Nie mam tutaj na myśli czegoś, co pejoratywnie się 

określa mianem „znajomości”. Chodzi o to, że budując relacje z 

ludźmi, lepiej i bardziej efektywnie się z nimi współpracuje. 

Często jest tak, np. w dużych korporacjach, że ludzie pracują ze 

sobą nie znając się. Ich kontakty ograniczają się do wymiany 

poczty elektronicznej lub ewentualnych dyskusji na 

konferencjach telefonicznych. Wystarczy jednak, że poznają się 

osobiście, porozmawiają chwilę w kafeterii lub razem wyjdą na 

lunch a poziom ich, jakości wzajemnej pracy się podnosi. W tym 

sensie Kierownik Projektu dba o dobre relacje z wszystkimi, 

którzy pracują na rzecz projektu, z którymi ma kontakt oraz z 

interesariuszami.  
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Cechy dobrego kierownika projektu: dba o rozwój zawodowy, 

posiada autorytet, zachowuje spokój, chroni zespół, zarządza 

informacją i czasem. 

2.2 Budowanie zespołu, jako rola kierownika 

 

Z każdym projektem związany jest zespół, który zajmuje się 

jego realizacją. Jeżeli zespół został powołany na czas trwania 

tylko jednego projektu i potem zostanie rozwiązany perspektywa 

budowania zespołu może być krótka, jednak i w takiej sytuacji 

pewne elementy budowania występują. Jeśli jednak mamy 

zespół, który cyklicznie będzie się zajmował kolejnymi 

projektami, które w dodatku są w pewnym stopniu podobne ze 

względu na domenę, w której je realizujemy, to zadaniem 

kierownika jest szeroko pojęte budowanie zespołu. 

Proces budowania zespołu najprościej jest przedstawić w 

odniesieniu do zespołu sportowego, np. piłkarskiego. 

Najbardziej istotną rzeczą, która integruje zespół jest jasno 

postawiony i zakomunikowany cel. Każdy zespół sportowy ma 

jakiś konkretny cel na dany sezon czy w dłuższej perspektywie. 

Zespół się integruje wokół właśnie celu, wszystkie jego wysiłki i 

starania służą temu, aby założony cel zrealizować. Tak samo 

zespół projektowy, dąży do realizacji celu. Zadaniem kierownika 

jest, więc zapewnienie w procesie budowania zespołu, że cel jest 

jasno sprecyzowany i rozumiany tak samo przez wszystkich 

członków. Brak celu, lub jego różne rozumienie przez członków 

zespołu może mieć negatywny wpływ na motywację. 

Podsumowując kierownik zespołu jest odpowiedzialny za 

komunikację i przedstawienie celu, wokół którego jest budowany 

zespół.  
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Budowanie zespołu projektowego obejmuje strukturę. 

Jasno określone role i rozumienie swojej roli oraz 

odpowiedzialności z nią związanej jest kolejnym zadaniem 

kierownika projektu, o które musi zadbać w kontekście 

budowania zespołu. W drużynie piłkarskiej są obrońcy, 

skrzydłowi, pomocnicy, napastnik i bramkarz. Każdy wie 

dokładnie, czym powinien się zajmować oraz jak jego praca 

wpływa na osiągane przez zespół wyniki. Następnym ważnym 

zadaniem, w kontekście budowania zespołu jest, więc ustalenie i 

zdefiniowanie w jasny sposób struktury i ról, czyli 

odpowiedzialności.  

Zespół, który posiada cel, który posiada zdefiniowane role 

oraz odpowiedzialności, musi również posiadać jednolity system 

wartości oraz norm. Członkowie zespołu, muszą wiedzieć, 

jakiego typu zachowania są częścią wspólnego systemu wartości, 

co jest dopuszczalne, co jest zakazane i w jaki sposób powinni 

reagować w określonych sytuacjach. W szerszej perspektywie 

mówimy tutaj o kulturze korporacyjnej, natomiast w kontekście 

zespołu projektowego mówimy o normach i wartościach, których 

oczekuje się od zespołu w kontekście wykonywanego projektu. 

Kierownik projektu jest tutaj osobą, która budując zespół normy 

i wartości wdraża.  

Jedną z cech dobrego kierownika jest samodoskonalenie i 

ciągłe pogłębianie swojej wiedzy dziedzinowej z zakresu 

zarządzania projektami. W kontekście budowania zespołu, 

kierownik musi zadbać o ciągłe podnoszenie kompetencji 

wszystkich jego członków. Częścią kolejną budowania zespołu 

jest, więc jego ciągłe szkolenie i podnoszenie poziomu wiedzy 

dziedzinowej, tej w ramach, której projekt jest realizowany. 

Budowanie zespołu to definiowanie i komunikowanie celu, 

ustalenie ról i obowiązków, wspólna etyka pracy oraz dbanie o 

rozwój wiedzy jego członków. 
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2.3 Rozumienie dojrzałości zespołu 

 

Zupełnie innym zespołem jest grupa ludzi, która od lat 

zajmuje się grą, załóżmy, w pierwszej lidze w porównaniu z 

zespołem, który został uformowany miesiąc wcześniej z nowych 

zawodników. Dokładnie tak samo jest z zespołem projektowym. 

Inaczej będzie wyglądała praca kierownika projektu z zespołem, 

który jest doświadczony a inaczej z dopiero, co uformowanym. 

Zadaniem kierownika projektu, jest stosowanie odpowiednich 

stylów pracy w zależności od dojrzałości zespołu. 

W zespołach świeżo uformowanych, mamy do czynienia 

często z niskim poziomem kompetencji w zakresie pracy w danej 

organizacji, umiejętności poruszania się w jej strukturach. 

Członkowie młodych zespołów przejawiają też dużą zależność od 

szefa i często w zakresie pracy orientację na minimum. Rolą i 

zadaniem kierownika projektu w pracy z tego typu zespołem jest 

wdrożenie odpowiedniego programu podnoszenia kompetencji, 

szkoleń oraz codzienna praca a rzecz zbudowania odpowiedniej 

organizacji w zespole projektowym. Kierownik projektu, musi 

umieć sobie poradzić z nieufnością, powierzchownymi 

kontaktami i niepewnością, które charakteryzują zespół młody i 

dopiero, co uformowany. 

Kiedy zespół zaczyna razem pracować, zaczyna się 

„docierać”. Kierownik projektu będzie świadkiem pojawiających 

się konfliktów, czasem podważania decyzji, walki o pozycję w 

zespole i tworzenia się swoistych „grup interesów” a nie rzadko 

walki o władzę. Na takim etapie ważne jest, aby w sposób 

precyzyjny określić sposoby podejmowania decyzji. Zbudowanie 

struktury oraz jasnych mechanizmów, w jaki podejmowane są 

decyzje, jest koniecznym warunkiem, aby zespół mógł 

efektywnie pracować i dalej się rozwijać, jako „zgrana drużyna”.  
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Zespół, który ze sobą pracuje dłuższy czas a jego 

członkowie znają się dobrze, zaczyna wchodzić w fazę 

normalizacji.  Coraz częściej w komunikacji z organizacjami 

zewnętrznymi zaczyna pojawiać się słowo „my”, zespół 

identyfikuje się z wartościami i regułami, które kierownik 

projektu wdraża. W zespole mamy duży poziom zaufania, zespół 

jest sprawny i gotowy podejmować wyzwania, jego członkowie 

kooperują ze sobą na rzecz zdefiniowanego celu projektowego. 

Każdy w zespole wie dokładnie, za co jest odpowiedzialny oraz 

jaka jest jego rola. Kierownik projektu jest, więc w stanie po 

pierwsze rozpoznać czy zespół, z którym pracuje na rzecz 

projektu jest: 

 Właśnie uformowany 

 Dociera się 

 Jest ukształtowany 

Następnie do prawidłowo rozpoznanego zespołu jest w 

stanie dostosować metody zarządzania. Dla zespołu świeżo 

uformowanego ważne będzie, aby jak najszybciej określić role i 

zadania, aby podnosić kompetencje oraz jasno komunikować 

oczekiwania. Dla zespołu, który się dociera ważne jest, aby umieć 

reagować na pojawiające się konflikty. Zespół dojrzały, to zespół 

gdzie rolą kierownika projektów będzie pomaganie i ułatwianie 

wykonywania pracy na rzecz projektów. 

 

2.4 Organizacja zespołu projektowego 

 

Organizacja zespołu powinna być oparta o cel. Cel 

powinien być jasno sprecyzowany, musi być mierzalny – innymi 
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słowy powinniśmy być w stanie odpowiedzieć czy został 

osiągnięty czy też nie po zakończeniu projektu, powinien być 

osiągalny, musi też być w pewien sposób istotny dla członków 

zespołu, którzy go realizują. Osadzenie celu w czasie jest 

kolejnym elementem, który jest niezbędny. Nie możemy 

zakładać, że cel będzie osiągnięty w nieznanej przyszłości. Cel 

projektu musi być osiągnięty zgodnie z planem, który jest 

odzwierciedlony w harmonogramie.  

Obok celu, który jest kluczowym elementem w każdej 

organizacji, nie tylko w zarządzaniu projektami, sama praca jest 

też niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na 

zaangażowanie. Jeśli praca jest nieciekawa, środowisko, w 

którym jest wykonywana nie wspiera i nie aktywizuje zespołu a 

kierownik projektu źle zarządza pracami to poziom 

zaangażowania będzie niski a prawdopodobieństwo 

niepowodzenia projektu wysokie.  

Częścią organizacji pracy w zespole, która jest zadaniem 

kierownika projektu jest zadbanie o dobre relacje pomiędzy 

członkami zespołu. Wspólne poczucie odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę, wzajemne motywowanie się i pomaganie 

sobie nawzajem to zadanie kierownika projektu, który tworzy 

organizację w zespole. 
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Rozdział 3 – Planowanie projektu 

 

Planowanie projektu jest najważniejszą fazą w projekcie. 

Prawdopodobieństwo zakończenia projektu sukcesem jest 

wprost proporcjonalne do wysiłku, który zostanie włożony w fazę 

planowania. Osobą odpowiedzialną za stworzenie planu jest 

kierownik projektu. Plan projektu jest swoistą mapą, która 

pozwala zespołowi projektowemu orientować się w przebiegu 

projektu. Plan to także kompas, który pozwala mierzyć 

ewentualne zmiany, które prawie zawsze pojawiają się w 

projekcie, to podstawowe narzędzie wyjściowe do zarządzania 

zmianą. Planowanie jest też redukowaniem niepewności, która 

jest wpisana w definicję projektu.  

Stworzenie planu to zadanie, które musi być wykonane 

razem z zespołem projektowym. Są dwie przyczyny, dla, których 

plan powinien być tworzony z zespołem. Pierwsza przyczyna to 

fakt, iż kierownik projektu może nie posiadać szczegółowej 

wiedzy na temat każdego aspektu, którego dotyczy projekt. Musi 

się w takiej sytuacji wspomagać wiedzą, którą posiadają 

członkowie zespołu projektowego.  

Tworzenie planu przez kierownika projektów samodzielnie 

jest jednym z podstawowych błędów, jakie popełniają 

niedoświadczeni kierownicy projektów. Plan stworzony bez 

udziału zespołu prawie zawsze będzie planem z błędami i 

niedoskonałościami. Drugim powodem jest fakt, że tworzenie 

planu razem z zespołem pozwala już na etapie planowania 

zespołowi zapoznać się z pracą, która jest do zrealizowania. 

Ostatnim powodem, dla którego plan projektu powinien być 

tworzony z zespołem jest efekt motywacyjny takiego działania. 

Kierownikiem projektu, który stworzył plan razem z zespołem 
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projektowym będzie miał zmotywowany zespół do tego żeby ten 

plan zrealizować. Efekt zaangażowania zespołu w plan 

procentuje potem zaangażowaniem w realizacji. 

 

Stworzenie planu to zadanie, które musi być wykonane razem z 

zespołem projektowym. 

 

Dobrze zrealizowane planowanie powinno dać odpowiedź 

na następujące pytania: 

 Jaki jest cel projektu? 

 Jakie są założenia projektowe? 

 Jakie są wymagania dotyczące tego, co ma być dostarczone? 

 Kto musi być zaangażowany w projekt? 

 Jaka praca musi być wykonana, aby osiągnąć rezultat? 

 Kto będzie wykonywał pracę? 

 Jakie zasoby są niezbędne do realizacji projektu? 

 Kiedy projekt się zakończy? 

 Ile projekt będzie kosztował? 

 Jakie są ryzyka w projekcie? 

Większość projektów realizowanych w firmach jest 

ograniczona czasem. W momencie kiedy klient otrzyma datę na 

którą zgodziliśmy się dostarczyć rozwiązanie, daty tej musimy 

dotrzymać. Zdarza się, że projekty są realizowane w ramach 

kontraktu, który za opóźnienia terminu dostawy przewiduje 
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kary. Planowanie to potężne narzędzie, które pomoże nam 

zrealizować dostawę na obiecany termin zgodnie z 

wymaganiami, które dostarczył klient. Jednym z problemów 

związanych z planowaniem jest narzucanie z góry daty 

zakończenia projektu przez wyższy management. Tego typu 

praktyka podyktowana jest często względami finansowymi 

firmy, chęcią zamknięcia okresu rozliczeniowego z zaliczonym 

wpływem z danego projektu lub chęcią zaspokojenia potrzeb 

klienta. Planowanie z datą narzuconą od góry będzie wyglądało 

oczywiście odmiennie i będzie związane z innym podejściem 

zarówno do wymagań dotyczących tego co ma być dostarczone 

jak i z innym podejściem do ilości pracy, którą jesteśmy do danej 

daty w stanie zrealizować. Próba zrobienia "wszystkiego" na 

termin, który jest narzucony z góry w sytuacji, kiedy ilość pracy 

wskazuje że data jest nieosiągalna zawsze kończy się 

niepowodzeniem projektu. Ważne jest w tym momencie aby 

kierownik projektu umiał w tej trudnej sytuacji asertywnie i 

rzeczowo (podpierając się planem i faktami) dyskutować.  

Etapy planowania projektu: 

  Definiowanie wymagań 

  Rozbicie projektu na zadania (Struktura Podziału Pracy) 

  Stworzenie harmonogramu pracy 

  Wyznaczenie ścieżki krytycznej 

  Przypisanie zasobów do zdefiniowanych zadań 

  Obliczenie budżetu 

  Zdefiniowanie ryzyk projektowych 

  Akceptacja planu i budżetu 
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3.1 Definiowanie wymagań 

 

Wymagania w projekcie są najczęściej zawarte w 

specjalnym dokumencie lub repozytorium służącym do 

zarządzania wymaganiami. Dokument jest poddawany 

przeglądowi, zarówno przez klienta, kierownika projektu jak i 

przez zespół projektowy. Rozbicie projektu na zadania to 

przełożenie wymagań na pracę, która ma być wykonana w 

projekcie. Ten fakt powoduje, że wymagania są krytycznym 

dokumentem a jego jakość powinna być najwyższa. W większości 

firm wymagania definiuje wyspecjalizowana osoba, mianowicie 

analityk systemowy, który pracuje bezpośrednio z klientem. Źle 

lub nieprecyzyjnie  

Rozbicie projektu na zadania to przełożenie wymagań na 

pracę, która ma być wykonana w projekcie. 

 

Jakie kryteria powinny spełniać wymagania, aby mogły być 

podstawą do kolejnych etapów planowania projektu. Jak 

stworzyć wymagania, które będą solidną podstawą do dalszych 

etapów projektu? Jakie cechy powinny mieć wymagania? 

Wymagania powinny być: 

 Kompletne i jednoznaczne 

 Możliwe do realizacji 

 Weryfikowalne 

 Zrozumiałe dla zespołu projektowego oraz klienta 

 Powinny posiadać priorytety 



 

31 

 

Wymagania powinny być: kompletne, jednoznaczne, możliwe 

do realizacji, weryfikowalne, zrozumiałe dla zespołu 

projektowego oraz klienta, powinny posiadać priorytety. 

 

Co oznaczają poszczególne cechy wymagań? Wymagania 

kompletne to takie, które opisują całość tego, co ma być celem i 

rezultatem realizacji projektu. Wymagania jednoznaczne to 

takie, które można interpretować tylko w jeden sposób. Kolejną 

cechą jest wykonalność, wymagania muszą być możliwe do 

realizacji, ponieważ w innym przypadku projekt nie będzie 

możliwy do realizacji. W tym punkcie narzuca się zasada 

poddawania dokumentu wymagań przeglądowi, ponieważ 

jedynie zespół projektowy może ocenić wykonalność danego 

wymagania.  

Kierownik projektu, zanim przystąpi do rozbicia projektu 

na zadania powinien zorganizować spotkanie gdzie wszystkie 

wymagania zostaną przedyskutowane przez zespół projektowy 

razem z analitykiem systemowym. Wymagania powinny być 

weryfikowalne, to znaczy, że istnieje metoda, która pozwoli 

sprawdzić czy po wykonaniu pracy na rzecz danego wymagania, 

wymaganie to zostało spełnione. Oczywistą cechą wymagań jest 

ich zrozumiałość dla zespołu projektowego.  

Ostatnim elementem wymagań są priorytety, które 

oznaczają kolejność realizacji, potrzebę uwzględnienia 

wymagania w projekcie lub ewentualną możliwość usunięcia 

wymagania z projektu w sytuacji, kiedy zabrakłoby zasobów do 

jego realizacji. 

Przykładowe wymagania dotyczące teoretycznego 

programu w firmie IT, mogłyby mieć następującą formę: 
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Numer Priorytet Opis wymagania 

REQ001 najwyższy Program komunikuje się z serwerm X 

REQ002 najwyższy Program pobiera dane  z bazy Y na serwerze X 

REQ003 najwyższy Program przelicza dane wg. algorytmu Z 

REQ004 niski Program posiada podpowiedzi 

… … … 

 

3.2 Rozbicie projektu na zadania (Struktura Podziału 

Pracy ) 

 

Jednym z podstawowych zadań, które są wykonywane 

podczas procesu planowania projektu jest rozbicie projektu na 

zadania. Inaczej ujmując jest to dekompozycja projektu, jako 

całości na poszczególne szczegółowe zadania, które potem będą 

realizowane. W języku angielskim proces ten określa się mianem 

WBS - Work Brakdown Structure - czyli struktura podziału 

pracy. Struktura podziału pracy przedstawia wszystko to, co 

musi być zrealizowane w ramach projektu, aby zrealizować cel 

projektowy. WBS jest podstawą do dalszej pracy nad 

planowaniem związanej z szacowaniem czasu pracy niezbędnego 

do realizacji zadania, budowaniem harmonogramu oraz 

przypisaniem zasobów. Jednym z najważniejszych problemów, z 

jakimi ma do czynienia kierownik projektu tworząc strukturę 

podziału pracy jest problem poziomu szczegółowości, na jakim 

powinien być reprezentowany podział pracy. Czy w projekcie 

budowy domu, budując ścianę powinniśmy, jako zadanie 

przedstawić położenie każdej cegły? Oczywiście nie. Poziom 

szczegółowości powinien być dostosowany do charakterystyki 
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branży, w jakiej projekt jest realizowany, powinien być 

dostosowany do kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie oraz 

przede wszystkim powinien być stworzony na takim poziomie, 

aby można było nim w sposób łatwy zarządzać. Bez wątpienia 

jest to pewien rodzaj sztuki i trudno tutaj podać formułę, która 

by w sposób jednoznaczny definiowała poziom szczegółowości w 

strukturze podziału pracy. WBS tworzony jest oczywiście w 

ścisłej współpracy z zespołem projektowy, co tworzy 

zobowiązanie zespołu do realizacji pracy, którą się wcześniej 

zdefiniowało. 

Jakiego typu informacji dostarcza WBS? Po pierwsze 

pozwala zrozumieć zakres pracy do wykonania. Pozwala również 

na zrozumienie obszarów, w których zespół posiada wiedzę 

ekspercką jak i tych gdzie wiedzy brakuje i powinniśmy się 

posiłkować szkoleniami czy zewnętrznymi firmami, które na 

rzecz projekty wykonają poszczególne zadanie. WBS jest 

ponadto podstawowym narzędziem do komunikacji pracy z 

zespołem projektowym. Pozwala na zrozumienie całości pracy. 

WBS odpowiada na pytanie, co będzie zrobione, przez kogo. W 

jaki sposób mogłoby wyglądać rozbicie na zadania prostego, 

przykładowego projekty, którego celem jest budowa domu?  

Poniższa tabela przedstawia prosty przykład WBS: 

Numer Opis zadania Zasób Czas 

TSK001 Wytyczenie dołu pod fundamenty 1 osoba 2 dni 

TSK002 Wykopanie dołu pod fundamenty 1 osoba 4 dni 

TSK003 Szalowanie fundamentów 2 osoby 3 dni 

TSK004 Zamówienie betonu 1 osoba 1 dzień 

TSK005 Zbrojenie fundamentów 2 osoby 4 dni 

TSK006 Wylanie betonu 1 osoba 1 dzień 

… … … … 

 



 

34 

 

Konstruując WBS możemy podejść do zadania w dwojaki 

sposób. Dekompozycja projektu może przebiegać od szczegółu 

do ogółu lub od odwrotnie. 

 

1) Konstrukcja WBS: „od szczegółu do ogółu”. 

 

2) Konstrukcja WBS: „od ogółu do szczegółu”. 

W konstrukcji WBS pojawia się często pojęcie pakietu. 

Pakiet jest to pozycja WBS niepodlegająca dalszej dekom-

pozycji. W konstruowaniu pakietów obowiązują dwie 

podstawowe zasady: zupełności i rozłączności. Zasada zupełności 

oznacza iż zadanie/pakiet wyczerpuje zakres zadania, zasada 

rozłączności oznacza, iż praca wykonywana jest wyłącznie w 

danym zadaniu/pakiecie. 

Konstruowanie bardziej zaawansowanego WBS wymaga 

wprowadzenia standardowego kodowania. Kodowanie będzie 

pomagało przy identyfikacji danych pakietów oraz wprowadzi 

porządek w przedstawianiu ilości niezbędnej pracy.  
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Kodowanie to ustandaryzowany sposób oznaczania 

numerycznego zadań, tak aby po numerze można było w prosty 

sposób przypisać je do danej kategorii czy danego poziomu. 

Kodowanie może mieć charakter numeryczny lub 

alfanumeryczny. 

 

1. Budowa Domu

1.1.Fundamenty 1.2.Kondygnacje 1.3.Dach 1.4.Wykończenie 1.5.Elektryka

1.1.1 zadanie 1 1.2.1 zadanie 1 … … …

1.1.2 zadanie 2 1.2.2 zadanie 2 … … …

1.1.3 zadanie 3 1.2.3 zadanie 3 … … …

1.1.3 zadanie 3 1.2.3 zadanie 3 … … …  

 

3.2 Harmonogram pracy 

 

W momencie, kiedy mamy zdefiniowaną listę zadań 

(strukturę podziału pracy - WBS), możemy przystąpić do 

kolejnego zadania jakim jest ułożenie zadań w sekwencję 

pokazującą w czasie, kiedy jakie zadanie będzie realizowane. 

Ułożenie zadań w sekwencję działań pokazuje logiczne i 

funkcjonalne zależności pomiędzy zadaniami.  

Zależność pomiędzy zadaniami jest definiowana poprzez 

fakt, iż jedno zadanie musi być zakończone w projekcie zanim 

kolejne, które od niego zależy może się zacząć. Prawidłowe 

zdefiniowanie zależności w zadaniach jest kluczowe dla realizacji 

projektu, związane jest też z przypisaniami zasobów do zadań. 

Zależności mogą mieć charakter logiczny, funkcjonalny oraz 

mogą być związane z potrzebą wykorzystania zasobów 
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zewnętrznych. Zależność logiczna to przykład, kiedy np. 

najpierw malujemy ściany robiąc remont a potem cyklinujemy 

podłogę, żeby tej podłogi nie brudzić. Nie jest to zależność 

bezwzględna i możemy sobie wyobrazić, że kolejność zamienimy 

np., dlatego, że nie mamy akurat w danym momencie czasu 

zasobów. Zależność bezwzględna to przykład gdzie najpierw 

trzeba wykopać dół pod fundamenty, żeby dopiero potem 

szalować czy układać zbrojenie. Zależność zewnętrzna to 

przykład, kiedy do wykopania dołu wynajmujemy firmę z 

koparką na dany określony termin. 

Najczęstszym sposobem pokazania zależności pomiędzy 

zadaniami jest przedstawienie harmonogramu w postaci 

wykresu Gantta. Diagram Gantta powstał w 1910 roku, jego 

nazwa wywodzi się od nazwiska Henry’ego Gantta, który jest 

jego twórcą.  

Dla przykładowych zadań zdefiniowanych w strukturze 

podziału pracy w punkcie 3.1 wykres wygląda następująco: 

 

 

Po lewej stronie wykresu mamy listę zadań, po prawej 

kalendarz i za pomocą bloków na osi czasu przedstawione 

zadania. Strzałki oznaczają zależności pomiędzy zadaniami. 
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3.2.1 Ścieżka krytyczna 

 

Jedną z części harmonogramu pracy jest wyznaczenie 

ścieżki krytycznej. Ścieżka krytyczna to taki ciąg zadań, gdzie 

opóźnienie chociażby jednego z nich spowoduje opóźnienie 

całego projektu. Większość programów, które wspomagają 

tworzenie har-monogramów pozwala na wyznaczenie ścieżki 

krytycznej. W jaki sposób będzie wyglądała ścieżka krytyczna dla 

naszego przykładu? Wykres z zaznaczoną ścieżką krytyczną 

będzie wyglądał następująco: 

 

 

 

Jak widzimy, zakreskowane zadania 1, 2, 3, 5, i 6 znajdują 

się na ścieżce krytycznej. Oznacza to, że jeśli opóźnimy 

jakiekolwiek zadanie to pozostałe zostaną "wypchnięte" i data 

zakończenia projektu ulegnie zmianie. Zadanie "zamówienie 

betonu" nie znajduje się na ścieżce krytycznej, jego opóźnienie 

przez pewien czas nie będzie wpływało na projekt. Jeśli jednak 

opóźnienie zwiększy się o sześć dni to zadanie znajdzie się 

również na ścieżce krytycznej. Ścieżka krytyczna to narzędzie 

pozwalające kiero-wnikowi projektu zwracać szczególną uwagę 

na zadania, które z punktu widzenia daty zakończenia mają 

największy wpływ na projekt. Monitorowanie i śledzenie 

na bieżąco tych zadań jest niezwykle istotne. 
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3.2.2 Kamienie milowe 

 

Istotnym pojęciem w konstruowaniu harmonogramu i 

planu projektu jest pojęcie kamienia milowego. Kamień milowy 

oznacza zakończenie pewnego etapu w projekcie i osiągnięcie 

pewnego wewnętrznego celu w planie projektu. Metoda kamieni 

milowych jest szeroko stosowana w zarządzaniu projektami i 

pozwala na strukturalną organizację projektu i podzielenie go na 

etapy. Szczególnie ważne jest to w przypadku projektów, które 

trwają długo, na przykład dwa lata. Kamienie milowe organizują 

projekt, pozwalają zespołowi projektowemu na skupienie się na 

konkretnym wewnętrznym celu w projekcie. Kamienie milowe 

mogą mieć też charakter motywacyjny, ponieważ po każdym 

osiągnięciu etapu można ten mały sukces celebrować. Od 

inwencji kierownika projektu będzie zależało w jaki sposób 

zorganizuje tego typu wydarzenie. 

 

3.3 Szacowanie czasu pracy 

 

Szacowanie pracy to ocena długości czasu trwania danego 

zadania oraz zasobów, które są potrzebne do wykonania danej 

pracy. Poprawne szacowanie możemy zapewnić jedynie, jeśli 

zapewnimy: 

 

 Prawdziwą i odpowiednią informację na temat tego co jest 

do wykonania, w jakim kontekście powinno być to wykonane 
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 Że osoba dostarczająca szacunek pracy jest ekspertem w 

danym obszarze 

 Wystarczającą ilość czasu, aby oszacowanie przygotować 

Szacowanie czasu pracy może odbywać się za pomocą kilku 

następujących metod. Tak jak całe planowanie projektu powinno 

być działaniem kolektywnym, w które zaangażowany jest zespół 

projektowy. 

 

3.3.1 Metoda porównawcza 

 

W metodzie porównawczej odnosimy się do danych 

historycznych z poprzednio zrealizowanych projektów. Z 

oczywistego powodu metoda ta możliwa jest do zastosowania 

tylko w przypadku, kiedy dane historyczne posiadamy oraz 

projekt, który realizujemy jest przybliżony do tego, z jakim go 

porównujemy. Metoda ta jest szybka oraz stosunkowo tania. 

Metoda ta dobrze się sprawdza w organizacjach gdzie 

realizowanych jest wiele projektów o podobnym charakterze 

oraz gdzie wdrożony jest system do archiwizowania danych 

związanych z szacowaniem kosztów projektu. W metodzie 

porównawczej trzeba zwracać szczególną uwagę na domenę 

porównywanych zadań. Ważne jest aby porównywać zadania o 

takiej samej charakterystyce lub bardzo zbliżonej. Metoda 

porównawcza może być łączona z metodą ekspercką, która jest 

bardzo dobrym uzupełnieniem porównań i jednocześnie 

sposobem weryfikacji. Metoda ta nie powinna być stosowana 

mechanicznie, niezbędne jest uwzględnienie okoliczności w 

jakich projekt był realizowany i unikalnych okoliczności, które 

mogły mieć wpływ na czas realizacji poszczególnych zadań. 
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3.3.2 Metoda ekspercka 

 

Metoda szacowania czasu pracy zadań przez eksperta to 

szacowanie na podstawie danych, jakie posiadamy (wymagań) 

dla danego zadania. Metoda ta zakłada, iż osoba dostarczająca 

oszacowanie jest ekspertem dziedzinowym z danego obszaru. W 

metodzie tej można również ocenę konfrontować z oceną innego 

eksperta i szukać wspólnej wartości szacunku na podstawie 

wspólnych ustaleń i uzupełniania punktu widzenia. Metoda 

ekspercka jest metodą oddolną, właściwą dla projektów, dla 

których nie posiadamy porównań oraz dla projektów o dużym 

stopniu innowacyjności. 

 

3.3.3 Metoda parametryczna 

 

Metoda parametryczna to metoda, która jest stosowana w 

projektach gdzie możemy zastosować różnego rodzaju wskaźniki 

(parametry). Przykładowo w budownictwie wiele czynności jest 

wystandaryzowanych i wiadomo ile kosztuje metr kwadratowy 

wylania posadzki czy budowy ściany z danego typu materiału. 

Korzystamy w tym momencie z przeliczników, które nam 

pozwalają wyliczyć koszt projektu. Metoda te często jest łączona 

z metodą porównawczą. Metoda parametryczna włąściwa jest 

dla projektów o niewielkim stopniu innowacyjności, gdzie mamy 

dużo danych i możemy korzystać z ogólni dostępnej wiedzy 

branżowej. 
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3.3.4 Metoda szacowania PERT 

 

PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique) 

jest to probabilistyczna technika planowania i kontroli projektu.  

Metoda PERT została stworzona przez Departament Obrony 

Stanów Zjednoczonych w 1957 roku, na potrzeby marynarki 

wojennej USA podczas realizacji projektu budowy rakiet 

balistycznych Polaris.Metoda PERT to metoda, która korzysta z 

ścieżki krytycznej. W metodzie tej oceniamy czas realizacji 

całego projektu wyznaczając następujące parametry: 

 O – (and. optimistic time) – optymistyczny czas 

 P – (ang. pessimistic time) – pesymistyczny czas 

 M – (ang. most likely time) – najbardziej prawdopodobny 

czas 

 

Następnie korzystając z wzoru: 

 

 

Wyznaczamy spodziewany czas trwania projektu E – (ang. 

expected time) – założony czas trwania). Metoda PERT jest 

szczególnie przydatna do szacowania czasu zakończenia w 

dużych projektach. Szacowany czas trwania zadania 

charakteryzuje się rozkładem beta zbliżonym do rozkładu 

normalnego. Wariancja V wynosi (ang. variance):  
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3.3.5 Prawo Parkinsona 

 

Prawo Parkinsona8 mówi, że praca "rozszerza" się tak aby 

całkowicie wypełnić czas jaki został przeznaczony na jej 

wykonanie. Parkinson w latach 50'tych przedstawił swoje prawo 

pokazując mechanizmy rozrostu biurokracji. W przypadku 

zarządzania projektami prawo to odnosi się do czasu realizacji 

zadań. Pokazuje, że jeśli jakiś czas zostanie już przeznaczony na 

dane zadanie to nie ma możliwości, aby ten czas skrócić bez 

wprowadzania zmiany. To z kolei implikuje szczególną 

ostrożność i krytycyzm w stosunku do szacowania czasu pracy, 

jakim powinien charakteryzować się kierownik projektu. 

 

3.4 Przypisanie zasobów i obliczenie budżetu 

 

Przypisanie zasobów to określenie, kto w zespole 

projektowym będzie odpowiedzialny za dane zadanie w 

projekcie. W momencie, kiedy zadanie zostaje przypisane, 

osoba, która ma je realizować musi wyrazić zgodę oraz zgadzać 

się na szacowany czas realizacji. Jest to niezwykle istotne z 

punktu widzenia realizacji projektu. Brak zgody, co do 

podstawowych parametrów zadania spowoduje, że już na etapie 

planowania będziemy mieli problem w projekcie.  

 

                                                           
8 Prawo Parkinsona szczegółowo opisane jest w następującym opracowaniu: 
C. Northcote Parkinson, Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem, tłum. 
J. Kydryński, wydanie 3, wydawnictwo: "Książka i Wiedza", Warszawa 1971 
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Przypisanie zasobów to zdefiniowanie, kto w zespole 

projektowym będzie odpowiedzialny za dane zadanie w 

projekcie. 

 

W trakcie przypisywania zadań do poszczególnych osób, 

może się okazać, że dany pracownik ma w tym samym czasie 

przypisane dwa zadania. Jest to oczywiście błąd w projekcie, 

który trzeba zlikwidować na etapie planowania. Jedno z zadań 

trzeba przesunąć w czasie tak, aby mogło być realizowane w 

czasie, kiedy dany pracownik jest dostępny. Ten fakt pokazuje, 

że przypisywanie zasobów ma również wpływ na kształt 

harmonogramu. Ograniczenia, jakie mogą wynikać z ich braku, 

będą miały bezpośredni wpływ na datę ukończenia projektu. 

Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, w tym 

przypadku członków zespołu projektowego jest zadaniem dla 

kierownika projektu. 

 

Ostatnim krokiem na tym etapie jest wyliczenie budżetu. W 

przypadku planowania typu WBS - budżet będzie sumą 

wszystkich wykorzystanych zasobów dla poszczególnych zadań. 

Jest to metoda oddolna, będąca sumą kosztów wszystkich 

poszczególnych zadań. 
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Rozdział 4 – Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

 

Jednym z elementów planowania projektu jest zarządzanie 

ryzykiem. Czym jest zarządzanie ryzykiem? Co oznacza w 

kontekście projektu? Każdy projekt w trakcie jego realizacji 

narażony jest na różnego typu zdarzenia, które mogą 

spowodować trudności w jego realizacji. W zależności od branży, 

w której projekt jest realizowany, od charakterystyki samego 

projektu, mogą występować najróżniejsze okoliczności, które 

zaburzą realizację projektu. Zarządzanie ryzykiem to cztery 

aktywności: 

 Identyfikacja ryzyk 

 Analiza ryzyk 

 Planowanie ryzyk 

 Monitorowanie ryzyk 

Identyfikacja ryzyka to zrozumienie, co może się wydarzyć 

w projekcie takiego, co wpłynie negatywnie na realizację i 

przebieg projektu. Zarządzając ryzykiem w projekcie musimy 

znać odpowiedź na pytanie, co takiego robimy, jakiego typu 

działania podejmujemy, aby ryzyka zidentyfikować. W jaki 

sposób odkryjemy nieznane ryzyko, które jest związane z 

realizacją projektu? Analiza ryzyka to proces zrozumienia, na 

czym ryzyko polega, jaki jest jego wpływ na projekt. Planowanie 

ryzyka to przygotowanie planu na okoliczność wystąpienia 

danego ryzyka lub przygotowanie planu tak aby do wystąpienia 

ryzyka nie dopuścić. Monitorowanie ryzyk, to proces 

systematycznego śledzenia zidentyfikowanych ryzyk, w trakcie 

przebiegu projektu. 
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Zarządzanie ryzykiem to sposób na systematyczną 

identyfikację niepewności w projekcie. Zarządzanie ryzykiem 

zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia projektu. 

 

Istotne jest zrozumienie faktu, iż zarządzanie ryzykiem w 

projekcie jest sposobem na zwiększenie prawdopodobieństwa 

powodzenia a nie zapewnieniem ukończenia projektu sukcesem. 

Zarządzanie ryzykiem pomaga zidentyfikować i zrozumieć 

niepewność, którą mamy w projekcie, natomiast nie zapewnia 

identyfikacji każdego możliwego scenariusza niepowodzeń w 

projekcie. Zarządzanie ryzykiem jest systematycznym procesem 

realizacji zdefiniowanych kroków, które z punktu widzenia 

realizacji projektu są niezbędne a z drugiej strony nie zapewniają 

stu procentowej pewności, iż nic nieprzewidzianego nie wydarzy 

się w projekcie. Projekty z natury są skomplikowane, są 

przedsięwzięciami o dużym stopniu niepewności ze względu na 

innowacyjność, zarządzanie ryzykiem z tego punktu widzenia 

jest procesem krytycznym dla realizacji projektu. 

 

4.1 Identyfikacja ryzyk 

 

W procesie identyfikacji ryzyk musimy zapewnić, że 

zostanie zidentyfikowane wszystko to co może zaburzyć 

realizację projektu. Podstawowe pytanie dla tego etapu 

planowania brzmi, co powinniśmy zrobić, aby poprawnie 

przeprowadzić identyfikację ryzyk? Jakiego typu działania 

powinny zostać podjęte, aby zidentyfikować ryzyka? Istnieje 

wiele technik, które służą temu celowi: 
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 Burza mózgów 

 Listy kontrolne 

 Analiza kosztów i zasobów 

 Analiza wymagań i założeń projektowych 

 Analiza porównawcza poprzednich projektów 

 Analiza technologiczna 

 Analiza ekspercka 

Kierownik projektu powinien wybrać odpowiednie metody 

dla specyfiki swojego projektu i za ich pomocą przeprowadzić 

proces identyfikacji ryzyk.  

Omówmy pokrótce powyższe techniki. Burza mózgów w 

kontekście zarządzania projektami to spotkanie zespołu, gdzie 

osoby uczestniczące zachęcane są do zgłaszania pomysłów 

związanych z ryzykami w projekcie, uwag, bez żadnej krytyki, 

które w kolejnym etapie są weryfikowane i analizowane przez 

grupę ekspertów, która nie brała udziału w pierwszej części 

spotkania. Listy kontrolne to zestawy zagadnień, które pomagają 

przeanalizować dany obszar, przechodząc przez wcześniej 

zdefiniowane zagadnienia. Analiza kosztów, zasobów, wymagań, 

założeń projektowych to analiza, którą kierownik projektu 

przeprowadza z zespołem projektowym. Odnoszenie się do 

danych historycznych to kolejna technika pozwalająca 

zidentyfikować ryzyko na podstawie podobieństw pomiędzy 

projektami. Analiza technologiczna to zrozumienie zakresu 

technologii, jaka będzie wykorzystywana w projekcie. Analiza 

ekspercka to na przykład metoda delficka. 
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Istnieje ponadto kilka obiektywnych okoliczności, które 

mogą wpłynąć negatywnie na projekt. Są to ryzyka, które 

możemy nazwać standardowymi, które zawsze występują przy 

realizacji danej klasy projektów. Do takich ryzyk zaliczamy 

przede wszystkim niedoświadczony zespół, błędnie zdefiniowany 

zakres pracy (WBS), brak albo źle zdefiniowane role w zespole 

projektowym, błędne lub nieprecyzyjne wymagania, brak 

wsparcia managementu wyższego szczebla w trakcie realizacji 

projektu. Wymienione ryzyka są najbardziej ogólne. Każda 

branża, każdy typ projektu posiada ponadto swoje standardowe 

ryzyka, które mogą być dla danej klasy projektów specyficzne. 

Przykładem takiego ryzyka, występującego w branży budowlanej 

jest ryzyko pogodowe.  

Podsumowując - w projekcie mamy ryzyka, które są znane, 

przykładem jest ryzyko pogodowe dla projektów budowlanych, 

oraz ryzyka nieznane wynikające z charakteru samego projektu. 

Ryzyka nieznane mogą wynikać z branży, w jakiej jest projekt 

realizowany, ilości zadań w projekcie i zależności pomiędzy nimi, 

mogą mieć charakter zewnętrzny i być związane z 

podwykonawcami. Kolejnym aspektem, o którym musimy 

pamiętać jest fakt, że ryzyka mogą mieć wpływ na projekt o 

charakterze negatywnym ale też pozytywnym. Oczywiście 

identyfikacja ryzyk o charakterze pozytywnym ma mniejsze 

znaczenie z punktu widzenia realizacji projektu niż ta o 

charakterze negatywnym. 

 

Zarządzanie ryzykiem to wyjątkowy przykład aktywności 

gdzie myślenie negatywne przynosi pozytywne rezultaty w 

zarządzaniu projektem. 
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4.2 Analiza ryzyk 

 

Kolejnym krokiem po identyfikacji ryzyka jest jego ocena. 

Do tego celu służy proces analizy ryzyk. Rezultatem tej 

aktywności ma być ocena wpływy danego ryzyka na projekt. 

Najczęstszym sposobem oceny ryzyka jest jego ocena na dwóch 

płaszczyznach. Po pierwsze musimy odpowiedzieć na pytanie o 

prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka, po drugie 

musimy zrozumieć siłę wpływu danego ryzyka na realizację 

projektu. W wyniku analizy ryzyk projektowych powinniśmy 

otrzymać "mapę ryzyk w projekcie". 

 

Każde ryzyko, które zostało zidentyfikowane powinno być 

ocenione przez zespół projektowy i zaklasyfikowane w 

odpowiedni sposób. Ryzyko o niewielkim wpływie na projekt z 

niewielkim prawdopodobieństwem wystąpienia będzie miało 

mały zasięg. Ryzyko o dużym wpływie na projekt z dużym 

prawdopodobieństwem wystąpienia ma charakter krytyczny. 
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Ważne jest też zrozumienie faktu, iż ryzyko o małym wpływie na 

projekt, które bardzo często występuje i ma duże 

prawdopodobieństwo wystąpienia może się zmienić w ryzyko o 

charakterze krytycznym.  

Kierownik projektu razem z zespołem projektowym 

przeprowadza analizę. Rezultatem tej analizy jest dokument 

zawierający listę ryzyk razem z analizą każdego z nich. 

Dokument jest podstawą do zrobienia kolejnego kroku, jakim 

jest planowanie ryzyk oraz jest referencją dla przyszłych 

projektów pomagającą w procesie identyfikacji ryzyk w 

przyszłości. Ważne jest, aby dokument był poddany procesowi 

przeglądu z wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za obszary, w 

których zostały zidentyfikowane ryzyka. Tylko w ten sposób 

możemy zapewnić, że ryzyka zostaną prawidłowo ocenione. 

 

4.3 Planowanie ryzyk i monitorowanie 

 

Posiadając dokument zawierający listę ryzyk razem z ich 

analizą określającą prawdopodobieństwo występowania oraz 

wpływ na projekt kierownik projektu może zaplanować ryzyka. 

Co to oznacza? Mamy dwie metody planowania ryzyk: 

zapobieganie wystąpieniu danego ryzyka lub przygotowanie się 

na okoliczność, kiedy wystąpi.  

 

Planowanie ryzyk to zapobieganie wystąpieniu danego ryzyka 

lub przygotowanie się na okoliczność, kiedy wystąpi.  
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Kierownik projektu razem z zespołem przygotowuje plan 

wyeliminowania ryzyka, zapobiegania jego wystąpieniu. Jeśli 

jednak ryzyko jest nieuniknione (przykładowo ryzyko pogodowe) 

przygotowuje plan łagodzenia danego ryzyka, czy też "plan B" 

postępowania w sytuacji, kiedy wystąpi. Podstawową zasadą 

planowania ryzyk jest przygotowanie się zespołu na możliwe 

scenariusze. To, czego zespół projektowy chce uniknąć planując 

ryzyka to zaskoczenie. Plan podobnie jak lista ryzyk powinien 

być udokumentowany i poddany procesowi przeglądu z całym 

zespołem projektowym. 

Kolejnym elementem zarządzania ryzykiem jest 

monitorowanie ryzyk. Jest to śledzenie ryzyk, które wystąpiły 

oraz, które mogą wystąpić przez cały okres realizacji projektu. 

Jest to proces ciągły wymagający od kierownika projektu 

zaangażowania przez cały okres trwania projektu. 

 

4.4 Standard ISO 31000 

 

Zarządzanie ryzykiem, jako jeden z niezwykle istotnych 

elementów zarządzania projektami, ale też firmami w ogóle 

doczekał się standaryzacji ISO 310009 – (Risk Management – 

Principles and guidelines – Zarządzanie ryzykiem zasady i 

wytyczne). Standard ten wskazuje na następujące benefity 

płynące dla firm i projektów, które standard stosują: 

 Zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów 

 Zachęca do proaktywnego zarządzania 

                                                           
9 Zródło: Risk management – Principles and guidelines, 
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm 
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 Wprowadza świadomość potrzeby identyfikacji ryzyk w 

organizacji 

 Ulepsza proces identyfikacji zagrożeń i szans 

 Pozwala na ujednolicenie praktyk związanych z zarządzaniem 

ryzykiem pomiędzy organizacjami 

 Pozwala na dostosowanie do ram prawnych w danym 

państwie 

 Pozwala na poprawę finansową i operacyjną 

 Pozwala na poprawę zarządzania 

 Pozwala na zwiększenie pewności interesariuszy 

 Wprowadza podstawy do podejmowania kluczowych decyzji 

w organizacji 

 Ulepsza kontrolę 

 Ulepsza zapobieganie stratom i minimalizuje straty 

Zasady standardu ISO 31000 to: kreowanie wartości, jest 

integralną częścią procesu podejmowania decyzji, adresuje 

niepewność w projektach i organizacji, jest procesem 

zarządzania ryzykiem, który jest systematyczny, posiada 

strukturę, opera się na najlepszych dostępnych informacjach, 

jest adaptacyjny, transparentny oraz dynamiczny, pozwala na 

ciągłą poprawę organizacji. 

Rozdział 5 - Monitorowanie i kontrola 

realizacji projektu 
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Kiedy projekt jest zaplanowany i zaakceptowany, zadania 

są przypisane do zespołu projektowego, posiadamy 

harmonogram oraz budżet na realizację projektu, ryzyka są 

zdefiniowane i plan ryzyk przygotowany, możemy zacząć 

realizację projektu. Realizacja projektu wiąże się z 

monitorowaniem przebiegu projektu oraz jego kontrolą.  

Czym jest monitorowanie przebiegu prac w projekcie? 

Następujące obszary obejmują proces monitorowania przebiegu 

prac: 

 Śledzenie postępu wykonywanej pracy 

 Śledzenie zużycia przeznaczonego na projekt budżetu 

 Śledzenie występowania ryzyk 

Istotą kontroli jest, więc mierzenie projektu w trakcie jego 

realizacji przy użyciu odpowiednich metryk. Kierownik projektu, 

jako pierwszą metrykę śledzi postęp wykonywanej pracy. W 

sytuacji, kiedy zespół jest niezbyt liczny, spotyka się z zespołem 

dwa lub trzy razy w tygodniu i wspólnie oceniają postęp zadań, 

nad którymi w danym momencie czasu pracuje zespół. 

Porównując to z harmonogramem kierownik projektu ma obraz 

tego, co zostało już zrobione oraz tego, co jeszcze jest do 

wykonania w projekcie. Najczęściej do tego typu metryk 

używany jest program wspomagający zarządzanie zadaniami i 

pozwalający na pokazywanie statusu przebiegu prac. 

 

Istotą kontroli jest mierzenie projektu w trakcie jego realizacji 

przy użyciu metryk. 
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Wybranie właściwej metody śledzenia projektu zależy od 

kilku czynników, takich jak: wielkość projektu a co za tym idzie 

wielkość zespołu projektowego. W przypadku, kiedy projekt jest 

niewielki i składa się z niedużej ilości zadań śledzenie może się 

odbywać jak to zostało wspomniane wcześniej bezpośrednio 

przez kierownika projektu na odpowiednich cyklicznych 

zebraniach z zespołem. W przypadku projektów o dużo większej 

skali najczęściej do śledzenia postępu prac wykorzystuje się 

oprogramowanie wspomagające proces realizacji projektu i 

śledzenia postępu prac. Metoda śledzenia projektu zależy też od 

rodzaju samego narzędzia. Możemy łatwo sobie wyobrazić, że 

najprostszym narzędziem będzie tutaj zwykły e-mail, który w 

przypadku zespołów rozproszonych geograficznie może być 

niezastąpiony.  

Aby proces monitorowania projektu mógł być efektywny 

plan projektu musi być zaakceptowany. W momencie akceptacji 

planu dobrą praktyką jest zorganizowanie "kick-off meeting". 

Jest to spotkanie z całym zespołem projektowym, gdzie od 

momentu spotkania zaczynamy realizację projektu. Na 

spotkaniu kierownik projektu prezentuje plan projektu, 

podsumowuje wszystkie krytyczne daty w projekcie, pokazuje 

rejestr ryzyk, które z zespołem zostały zidentyfikowane i które 

będą śledzone a następnie oficjalnie rozpoczyna realizację 

projektu. 

W trakcie realizacji projektu będą występowały 

niejednokrotnie rożnego rodzaju problemy, które będą 

wymagały uzgodnień z zespołem projektowym. Kierownik 

projektu powinien prowadzić listę problemów, gdzie będzie 

podany opis problemu, data na kiedy planowane jest 

rozwiązanie problemu oraz co najważniejsze osoba 

odpowiedzialna za rozwiązanie problemu. Kierownik projektu 

obok śledzenia postępów wykonywanych zadań monitoruje 
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również wszystkie problemy, na które napotkał zespól 

projektowy w trakcie realizacji projektu. Identyfikacja problemu 

wiąże się z odpowiednią akcją, która musi zostać podjęta, aby 

problem rozwiązać. Podejmowanie odpowiednich działań jest 

elementem kontroli przebiegu realizacji projektu. 

Jednym z elementów realizacji projektu i jego 

monitorowania jest przygotowywani cyklicznych raportów dla 

kierownictwa wyższego szczebla. Kultura organizacyjna a w 

szczególności wymogi zwierzchnika definiują, co w danym 

raporcie powinno się znajdować. Najbardziej typowe parametry 

takiego raportu to ocena czy projekt jest realizowany zgodnie z 

harmonogramem, jaka procentowo ilość pracy została 

zrealizowana w stosunku do pracy, która jest jeszcze do 

wykonania. W raporcie często umieszczane są krytyczne 

problemy, na jakie natrafiono w trakcie realizacji oraz osoby 

odpowiedzialne za rozwiązanie danego problemu. W zależności 

od organizacji na raporcie może się też znaleźć poziom zużycia 

budżetu przeznaczonego dla danego projektu oraz krytyczne z 

punktu widzenia przebiegu projektu daty. 

Mierzenie postępu projektu oraz raportowanie może się 

odnosić do wielu różnych parametrów. Zazwyczaj są to wielkość 

zespołu projektowego (nie zawsze musi być tak, że wielkość 

zespołu projektowego jest taka sama w każdym momencie 

realizacji projektu), postęp prac, budżet, zespół zewnętrzny 

(kontraktorzy), materiały wykorzystywane w projekcie, 

problemy, plan szkoleń. Zadaniem kierownika projektu jest 

odpowiedni dobór metryk tak, aby mógł sprawnie zarządzać 

projektem i panować nad jego realizacją. 

5.1 Zarządzanie zmianą w projekcie 
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Efektywne zarządzanie zmianą w projekcie ma kluczowe 

znaczenie dla sukcesu projektu i efektywnego zarządzania 

projektem. Prawidłowa integracja zarządzania zmianą w 

projekcie jest krytycznym aspektem każdego procesu 

zarządzania projektami i ma bezpośredni wpływ na zakończenie 

projektu sukcesem. Proces zarządzania zmianą musi w tym 

kontekście mieć charakter formalny i być dobrze 

udokumentowany, nie mówiąc już o tym, że powinien być ściśle 

przestrzegany w trakcie realizacji projektu. 

Proces zarządzania zmianą składa się z trzech elementów: 

 Identyfikacji zmiany 

 Oceny wpływu na projekt, jaki zmiana niesie 

 Wdrożenia zmiany w realizowany projekt 

Zarządzanie zmianą to identyfikacja zmiany, ocena i 

wdrożenie w realizowany projekt. Zarządzanie zmianą jest 

elementem kontroli realizacji projektu. Podstawowym pytaniem, 

jakie powinniśmy sobie zadać wprowadzając zmianę w projekcie 

jest to czy korzyści z wprowadzenia zmiany są większe niż 

potrzebne do jej wprowadzenia zasoby oraz zakłócenia w 

realizacji projektu. Jeżeli nie będziemy zarządzali w sposób 

efektywny zmianą w projekcie, jeżeli zmiany będą czymś 

spontanicznym i niekontrolowanym, to możemy być pewni, że 

projekt w takiej sytuacji zakończy się porażką. Będzie to albo 

przesunięcie daty końcowej albo zwiększenie kosztu realizacji 

projektu. W najgorszym przypadku niekontrolowane zmiany w 

projekcie mogą się zakończyć tym, że projekt nie będzie nigdy 

ukończony. 

Jakie są możliwe implikacje wprowadzenia zmiany w 

trakcie realizacji projektu? Jakiego typu rezultatów w 
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odniesieniu do projektu możemy się spodziewać? Zmiana w 

projekcie może mieć następujący wpływ: 

 Zakres pracy może się zwiększyć lub zmniejszyć 

 Mogą ulec zmianie wymagania dotyczące jakości 

 Data ukończenie projektu może się zmienić 

 Może zwiększyć się lub zmniejszyć koszt projektu 

 W skrajnym przypadku zmiana może spowodować zmianę 

celów projektu 

 

Proces zarządzania zmianą to identyfikacja, ocena i wdrożenie 

zmiany w kontrolowany sposób. 

 

Wiele projektów, szczególnie w branży technologicznej 

realizowana jest z bardzo dużą ilością zmian w trakcie trwania 

projektu. Często ilość zmian lub niepewność, co do wymagań jest 

tak duża, że stosowanie klasycznych technik zarządzania 

projektami się nie nadaje. W takiej sytuacji powinniśmy wybrać 

odpowiednie techniki i zastosować metodę adaptacyjną w 

zarządzaniu projektem. 
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5.2 Proces zarządzania zmianą 

 

 Zmiana jest nieodłączną częścią projektów. Wynika to z 

faktu, iż projekty są z definicji innowacyjne, dostarczają unikalne 

rozwiązania i ze swojej natury często bardzo skomplikowane. 

Planowanie projektu, chociaż realizowane w sposób 

systematyczny, zgodnie z dobraną metodyką zawsze jednak 

pozostaje próbą przewidywania przyszłości. Obecne warunki 

biznesowe to często zmieniające się wymagania, to dynamiczne 

środowisko biznesowe, to trudne często do przewidzenia 

okoliczności. W takim środowisku zmiana jest częścią 

nieodzowną projektu. Każdy projekt, zaplanowany z największą 

dokładnością jest na nią narażony. Ważne jest tutaj zrozumienie, 

że zmiana nie jest czymś niepożądanym czy złym. Zmiana jest 

częścią składową współczesnych projektów. W tej sytuacji 

nieodzowne i krytyczne jest posiadanie właściwego procesu 

zarządzania zmianą. 

Proces zarządzania zmianą powinien być formalny, 

zrozumiały przez zespół projektowy oraz stosowany w trakcie 

realizacji projektu. Zarządzanie zmianą w projekcie jest po 

pierwsze oceną wpływu, jaki zmiana niesie na projekt po drugie 

jest wprowadzeniem tych zmian w kontrolowany sposób. 

Typowy proces określa, co może być objęte zmianą, jaki może 

być zakres zmian i czego mogą dotyczyć. Następnie mówi, w jaki 

sposób zmiany w projekcie są wnioskowane i kto może o nie 

wnosić. Kolejnym elementem jest określenie zespołu, który 

zmiany może zaakceptować lub odrzucić. Kolejny element to 

wprowadzenie zmiany oraz udokumentowanie tego faktu. 
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Zmiana jest częścią składową współczesnych projektów. W tej 

sytuacji nieodzowne i krytyczne jest posiadanie właściwego 

procesu zarządzania zmianą. 

 

Przykładowy proces wprowadzenia zmiany może wyglądać 

następująco: 

 Po akceptacji planu projektu, jakiekolwiek zmiany mogą być 

wnoszone do projektu w formie pisemnej, w postaci e-maila 

do kierownika projektu z jego bezpośrednim przełożonym na 

kopii. 

 Jest zdefiniowana grupa, która jest odpowiedzialna za ocenę 

wpływy danej zmiany na projekt i ona dostarcza analizę. 

Analiza jest dokumentowana. 

 Po przeprowadzonej analizie, zmiana musi być zaakcepto-

wana przez sponsora projektu. 

 Zaakceptowana zmiana zostaje ogłoszona na spotkaniu 

projektowym wraz z przypisaniami związanymi z zadaniami, 

które w jej ramach będą realizowane. 

 

Zarządzanie zmianą w projekcie jest oceną wpływu, jaki 

zmiana niesie na projekt oraz wprowadzenie jej w 

kontrolowany sposób. 

 

Efektywny proces zarządzania zmianą musi dokumentować 

zarówno same zmiany, priorytetyzować je, dokumentować 

analizę jak i decyzje dotyczące danej zmiany oraz dokumentować 

sposób, w jaki zmiana została wprowadzona i w jaki wpłynęła na 
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projekt. Im proces zarządzania zmianą będzie lepiej 

zdefiniowany tym zarządzanie zmianą będzie sprawniejsze i 

łatwiejsze. Ważne jest tutaj oczywiście rozgraniczenie tego, że 

dobrze zdefiniowany proces nie musi być wcale ciężki. Proces 

może być krótki, sprawny a jednocześnie dobrze zdefiniowany. 

 

5.3 Zarządzanie komunikacją w projekcie 

 

Brak odpowiedniej komunikacji w projekcie jest jednym z 

najczęstszych powodów problemów w trakcie realizacji projektu. 

Wysokie umiejętności komunikacyjne są priorytetową cechą 

jakiej pracodawcy szukają u kierowników projektów. 

Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy wszystkimi 

interesariuszami w projekcie jest warunkiem powodzenia 

projektu. Środowisko, w którym jest realizowany projekt 

powinno zapewnić jak najbardziej efektywną komunikację 

pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt.  

W jaki sposób zapewnić w projekcie efektywną 

komunikację? Aby efektywnie realizować projekt zapewnienie 

właściwej komunikacji jest niezbędne. Komunikacja to z jednej 

strony nieformalne przekazywanie informacji a z drugiej to 

zestaw formalnych metod komunikacji w projekcie. Jakie 

formalne metody możemy wskazać? Do metod formalnych 

zaliczmy: 

 Spotkanie zespoły typu "kick-off" - rozpoczynające projekt 

 Okresowe spotkania zespołu na których sprawdzany jest 

postęp bieżących zadań  



 

60 

 

 Raporty przedstawiające postęp projektu dla kierownictwa 

wyższego szczebla, interesariuszy i członów zespołu 

projektowego 

 Listę problemów zidentyfikowanych w projekcie 

 Listę zmian, które zostały w projekcie wnioskowane i 

zaakceptowane lub odrzucone 

 Listę ryzyk i plan ich łagodzenia 

 

Wszystkie powyższe elementy służą komunikacji w 

projekcie a ich użycie zależy od charakteru i wielkości projektu, 

organizacji oraz branży. 

 

Kierownik projektu wybiera metody komunikacji odpowiednie 

do charakteru realizowanego projektu. 

 

Formalna komunikacja ma na celu informowanie zespołu o 

wszystkich niezbędnych aspektach realizowanego projektu, o 

postępie, problemach i zadaniach, które są realizowane. 

Nieformalna komunikacja ma charakter dynamiczny, wynika z 

typu osobowości kierownika projektu. Istotnym aspektem jest 

zaplanowanie, jakiego typu formalnych metod będziemy używali 

w trakcie realizacji projektu. Poszczególne spotkania oraz 

raporty powinny być częścią planu projektu i powinny być jasno 

określone zanim zaczniemy realizację projektu. 

W komunikacji w projekcie kierownik projektu musi 

zadbać o to aby podstawowy model komunikacji działał 

poprawnie. W modelu tym występuje nadawca, przekaz i 
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odbiorca. Dopiero kiedy możemy zapewnić, iż odbiorca otrzymał 

i przyjął do wiadomości to co nadawca zawarł w przekazie, wtedy 

model działa poprawnie. Istotną rolę w modelu komunikacji w 

projekcie odgrywają umiejętności personalne kierownika 

projektu. Od niego zależy w jakim stopniu model komunikacji 

działa prawidłowo, jego zadaniem jest zapewnienie właściwej 

komunikacji w projekcie. 
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Rozdział 6 – Zarządzanie jakością w projekcie 

 

Zarządzanie jakością jest centralnym elementem nie tylko 

zarządzania projektami ale przede wszystkim firmy czy 

organizacji, w której projekty są realizowane. Aby firma działała 

sprawnie, była rentowna i przynosiła zyski, jakość musi być 

elementem przenikającym wszystkie aspekty jej działania. 

Problemy z jakością są jedną z podstawowych przyczyn 

problemów całego przedsiębiorstwa i nierzadko upadku firmy.  

Czym jest jakość? W jaki sposób definiujemy jakość. W 

szerokim znaczeniu jakość rozumiemy jako trzy elementy 

składowe dostarczanych dóbr lub usług: 

 Poziom wykonania 

 Satysfakcję klienta 

 Zgodność z wymaganiami. 

Poziom wykonania to materiały i precyzja, z jaką został 

dany przedmiot czy rozwiązanie wykonane. Satysfakcja klienta 

to poziom zadowolenia z dostarczonego projektu, natomiast 

zgodność z wymaganiami to realizacja projektu według 

wcześniej ustalonych z klientem potrzeb. Jak widać wszystkie te 

trzy elementy bezpośrednio ze sobą się przeplatają, są 

powiązane. Oczywistym jest, że nie osiągniemy satysfakcji 

klienta w sytuacji, kiedy zgodność z wymaganiami będzie 

niedotrzymana. Niski poziom wykonania, słabe materiały, jeśli 

zostaną użyte w projekcie, nawet, jeśli projekt zostanie 

zrealizowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta, 

spowoduje że satysfakcja klienta będzie niska albo wręcz klient 

będzie niezadowolony. 
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Głównym celem zarządzania jakością w projekcie będzie zas-

pokojenie potrzeb dla których projekt został stworzony. 

 

Skupmy się teraz wyłącznie na perspektywie projektowej. 

Czym będzie zarządzanie jakością w projekcie? Głównym celem 

zarządzania, jakością w projekcie będzie zaspokojenie potrzeb 

dla których projekt został stworzony. Zaspokojenie potrzeb 

wiąże się z rozumieniem potrzeb wszystkich interesariuszy, 

którzy są obecni w projekcie. Zarządzanie jakością w projekcie 

jest więc równie ważnym procesem jak zarządzanie zakresem, 

czasem i kosztem czy ryzykiem. Z trójkąta zakres, czas i koszt 

wynika też bezpośrednio wpływ na jakość. Łatwo sobie 

wyobrazić sytuację gdy skracamy czas realizacji projektu i 

efektem ubocznym tego typu zdarzenia będzie obniżenie jakości 

dostarczanego rozwiązania. Jeśli z jakiegoś powodu projekt 

będzie miał zmniejszony budżet w trakcie jego trwania, zmiana 

zostanie wprowadzona za pomocą procesu zarządzania zmianą, 

to bezpośrednim efektem negatywnym tego typu działań może 

być obniżenie jakości. 

 

 

Jakość jest bezpośrednio wpisana w trójkąt projektowy i wiąże 

się bezpośrednio z zakresem, czasem i kosztem projektu. 

 

 



 

64 

 

6.1  Proces zarządzania jakością 

 

Podstawowym elementem, który powinien być zapewniony 

przy realizacji projektu, jest określenie celów jakościowych w 

odniesieniu do dostarczanego rezultatu projektowego. Aby 

poprawnie ustawić cele, zespół projektowy musi zdecydować, w 

jaki sposób będą realizowane cele jakościowe. Kierownik 

projektu, który tworzy plan zarządzania jakością musi 

odpowiedzieć z zespołem projektowym na następujące pytania: 

 Co będzie poddane kontroli jakościowej w projekcie 

 W jaki sposób jakość w odniesieniu do tego co będziemy 

kontrolować będzie zdefiniowana 

 W jaki sposób zdefiniowana jakość będzie mierzona 

 Jakie normy oraz standardy są częścią planu jakości w 

projekcie 

 Jakie są kryteria jakościowe przejścia pomiędzy 

poszczególnymi fazami projektu 

 Jaki są kryteria ukończenia projektu w perspektywie 

oczekiwanej jakości 

Zdefiniowanie powyższych obszarów jest kluczowe dla 

poprawnego stworzenia procesu zarządzania jakością. Bardzo 

istotną sprawą jest również zapewnienie, że kryteria jakościowe, 

które zostały zdefiniowane w projekcie pokrywają się z 

kryteriami, które akceptuje klient. Ważne jest, aby 

"zsynchronizować" to co definiujemy w projekcie z tym czego 

klient oczekuje w kontekście jakości.  
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Kolejnym aspektem procesu zarządzania jakością jest fakt, 

iż jakość projektu to dwa aspekty. Pierwszy dotyczy rezultatu, 

który jest dostarczany w wyniku realizacji projektu. Drugi aspekt 

procesu zarządzania jakością w projekcie to fakt posiadania 

odpowiedniego procesu zarządzania projektem. Kiedy powiemy 

o procesie zarządzania projektem, że jest jakościowy. Wtedy 

tylko kiedy proces jest odpowiednio zaadoptowany do specyfiki 

danego projektu, odpowiednio przystosowany do zespołu 

projektowego, bierze pod uwagę wszystkie elementy środowiska 

w jakim projekt jest realizowany. 

Proces zarządzania jakością powinien zawierać następujące 

elementy: 

 Weryfikację wymagań, akceptację ich przez klienta. 

Wymagania są kamieniem węgielnym, na którym budowany 

jest projekt. Zapewnienie, że na tym początkowym etapie nie 

ma rozbieżności pomiędzy tym co zostało zdefiniowane a tym 

co klient uważa za potrzebne jest krytycznym elementem 

procesu zarządzania jakością. Wymagania powinny być 

szczegółowo udokumentowane, przejść przez proces 

przeglądu dokumentu z wszystkimi osobami, które 

wymagania będą następnie realizować. Krytycznym 

interesariuszem jest tutaj klient, który powinien 

zaakceptować wymagania. 

 Zapewnienie działań prewencyjnych w stosunku do 

ewentualnych błędów, które mogą wystąpić w projekcie. 

 Zapewnienie uczenia się z doświadczeń - co ma krytyczny 

wpływ na aspekt prewencyjny. 

 Zapewnienie ciągłej metody poprawy jakości - zarówno w 

aspekcie zarządzania projektem jak i rezultatów, które 

projekt dostarcza. 
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6.2 Planowanie jakości 

 

Planowanie jakości odgrywa ważną rolę w wielu obszarach 

biznesu. Każda organizacja w firmie definiuje i wprowadza 

dedykowane narzędzia do zapewnienia, jakości. Podstawowym, 

nadrzędnym dokumentem spinającym i pokazującym wspólny 

kierunek dla wszystkich obszarów jest polityka jakości. 

Pierwszym, nadrzędnym zadaniem dla całej firmy czy organizacji 

jest zdefiniowanie celów jakościowych w firmie. Aby cele 

zdefiniować trzeba odpowiedzieć na następujące pytania: 

 Co jest objęte planowaniem jakości? 

 Jakie są cele dla poszczególnych obszarów objętych 

planowaniem? 

 Co trzeba zrobić, aby cele osiągnąć? 

 Jakie narzędzia są niezbędne do osiągnięcia celów? 

 Jakie metody zapewnienia jakości będą stosowane? 

Powyższe pytania muszą zostać zaadresowane w trakcie 

procesu planowania jakości. Plan jakości jest nadrzędnym, który 

dostarcza wytycznych dla poszczególnych projektów, które są 

realizowane w ramach organizacji.  

Obecnie na świecie istnieje wiele metod i programów 

zarządzania jakością. Każda z nich powstała w specyficznych 

warunkach biznesowych i jest podstawą w firmach do tworzenia 

planów jakości. Najbardziej znanym programem jest ISO10 

9000. Program ten jest podstawą do budowania planów jakości 

                                                           
10 ISO -  International Organization for Standardization (Światowa 
Organizacja Standaryzacyjna) 
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w wielu firmach, dostarcza też metody certyfikacji dla 

poszczególnych obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwach. 

Certyfikaty jakościowe oparte na ISO są często warunkiem dla 

firm do przystępowania do przetargów lub składania ofert. 

 

6.3 Standard ISO 9000 

 

ISO 900011 definiuje osiem zasad zarządzania jakością. 

Zasady te powinny być podstawą do planowania jakości w każdej 

firmie. 

 1. Orientacja na klienta 

 2. Przywództwo 

 3. Zaangażowanie ludzi 

 4. Podejście procesowe 

 5. Systemowe podejście do zarządzania 

 6. Ciągłe udoskonalanie 

 7. Decyzje oparte o dane 

 8. Relacje partnerskie z podwykonawcami i dostawcami 

Orientacja na klienta to pierwsza z zasad, które proponuje 

standard ISO 9000. Spełnianie wymagań klienta, skupienie się 

                                                           
11 Źródło: International Organization for Standardization: 

http://www.iso.org, http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso_9000.htm 
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na jego potrzebach, wykraczanie poza jego oczekiwania to 

podstawowe zasady, które jako jedyne mogą zapewnić dobre 

relacje z klientem a co za tym idzie są warunkiem do tego aby 

przedsiębiorstwo mogło być zyskowne. Aby skupiać się na 

potrzebach klienta trzeba je rozumieć. Planowanie jakości 

powinno więc uwzględniać zapewnienie tego, iż potrzeby klienta 

są rozumiane. Co za tym idzie komunikacja z klientem jest 

kluczowa a systematyczne zarządzanie relacjami z klientem 

niezbędne. Kolejną zasadą jest przywództwo. Przywództwo jest 

tu rozumiane, jako motywowanie ludzi do realizacji celów, jakie 

postawiła sobie organizacja zgodnie z wizją przedsiębiorstwa, 

jako ocena działań, która jest przeprowadzana w sposób 

zunifikowany w całej firmie oraz jako zapewnienie firmie 

niezbędnych środków do pracy. Trzecia zasada mówi o 

zaangażowaniu zespołu. Zaangażowanie zespołu to jego 

motywowanie oraz tworzenie miejsca pracy, w którym 

respektowane są wspólne wartości, komunikacja jest otwarta a 

innowacja jest czymś oczekiwanym. Czwarta zasada mówi o 

podejściu do realizacji pracy za pomocą procesów. To oznacza , 

iż każde działanie w firmie jest opisane, w jasny sposób jest 

zarysowana odpowiedzialność, znane są rezultaty wykonania 

danego procesu oraz możliwe do zmierzenia. Zarządzanie 

systemowe to rozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi 

procesami w firmie oraz zarządzanie firmą jako jednolitym 

systemem, w którym poszczególne procesy działają w sposób 

harmonijny. Zasada szósta to ciągłe dążenie w firmie do 

polepszania jakości, to ciągłe szukanie usprawnieni, to ciągła 

zmiana ku lepszej jakości traktowana jako systemowe podejście 

do wprowadzania usprawnień. Zasada siódma mówi o tym, iż 

jakiekolwiek decyzje powinny być w firmie oparte o dane. 

Przesłanką wynikającą z tej zasady jest iż tego typu dane w 

firmie są zbierane, odpowiednio przetwarzane a następnie są 

narzędziem do podejmowania decyzji na każdym szczeblu. 
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Ostatnia zasada mówi o relacjach partnerskich z 

podwykonawcami i dostawcami, zasadach typu "win-win" - czyli 

takich gdzie korzyść ze współpracy jest obopólna dla każdej ze 

stron. 

 

6.4 Zarządzanie przez jakość (TQM) 

 

Zarządzanie, przez jakość12 (ang. Total Quality 

Management) to koncepcja szerokiego zarządzania jakością 

(totalnego) na każdym szczeblu działania przedsiębiorstwa. 

Jakość jest elementem każdego działania w firmie, każdego 

obszaru. Zarządzanie przez jakość bazuje na czterech 

podstawowych zasadach: 

1. Każdy pracownik w firmie bez względu na charakter 

wykonywanej pracy jest zaangażowany w podnoszenie jakości w 

przedsiębiorstwie. 

2. Procesy na bazie, których działa firma są cały czas 

optymalizowane i ulepszane. 

3. Zarządzanie firmą jest kluczowym elementem sukcesu. Błędy 

pracowników są ułamkiem problemów w firmie. Poważne 

problemy wynikają z niewłaściwego zarządzania. 

4. Stosowanie TQM daje rezultaty w dłuższej perspektywie 

czasowej. 

Koncepcja zarządzania poprzez jakość jest koncepcją 

podkreślającą aspekt ciągłego ulepszania jakości, rozumianej 

                                                           
12 Źródło: Ishikawa, K, 1985.What Is Total Quality Control? The Japanese 
Way. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice- Hall. 
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jako ulepszanie zarówno produktów jak i procesu działania 

firmy. W przypadku zarządzania projektami podstawowym 

aspektem, jaki powinna posiadać organizacja realizująca 

projekty jest proces uczenia się. Błąd popełniony w projekcie nie 

powinien zostać już nigdy powtórzony. Zapewnienie tego może 

zagwarantować jedynie odpowiedni sposób kolekcjonowania 

danych na temat projektów oraz proces wykorzystywania ich 

przy planowaniu kolejnych. Tylko w ten sposób możemy 

zapewnić ciągłą poprawę działania. TQM jest metodą, która jest 

wspierana przez standard ISO9000. 

 

6.5 Metoda Six Sigma 

 

Metoda Six Sigma jest sposobem osiągania poprawy 

procesów poprzez eliminowanie defektów i zapobieganie ich 

występowaniu. Metoda ta zakłada, że jeśli jesteśmy w stanie 

zmierzyć jak wiele defektów występuje w procesie produkcji to 

będziemy również w stanie te defekty wyeliminować. Pojęcie 

"sigma" odnosi się do statystycznego terminu wskazującego jak 

daleko dany proces odbiega od perfekcji. Liczba "6" wskazuje 

"poziom sigmy" czyli przybliżenie do perfekcji. Przykładowo 

dwie sigmy wskazują proces, który jest doskonały w 69.1% czasu 

jego wykonywania. Trzy sigmy wskazują na proces, który jest 

doskonały w 93.32% czasu jego realizacji. Aby osiągnąć proces, 

który jest doskonały w zakresie sześć sigma, proces musi w 

trakcie jego realizacji być doskonały w 99.99966% czasu jego 

wykonywania.  Adaptacja procesu Six Sigma jest niezwykle 

wymagająca i oznacza kulturę korporacyjną, gdzie wszyscy 

pracownicy są nie tylko inżynierami realizującymi projekt ale też 

detektywami, tropiącymi każdą niedoskonałość. Six Sigma to 
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koncepcja wykraczająca poza metodykę zarządzania projektami. 

Six Sigma to strategia ciągłej poprawy jakości i proces, który 

łączy aspekty kultury korporacyjnej z metodami statystycznymi. 

Metoda Six Sigma jest komplementarna z metodykami 

zarządzania projektami. Metodyki zarządzania projektami kładą 

nacisk na dobre praktyki, które są kluczowym elementem 

realizacji projektów natomiast Six Sigma kładzie akcent na 

mierzenie wyników i kwantyfikację rezultatów. Połączenie tych 

dwóch "szkół" może dać bardzo dobre rezultaty w postaci 

narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami. 
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Rozdział 7 – Metody budżetowania projektów 

 

7.1 Klasyfikacja metod budżetowania 

 

Powstanie różnorodnych metod budowania budżetów 

wiąże się z dążeniem do ulepszania zastosowanego po raz 

pierwszy na początku XX wieku przez firmę Du Ponta, 

budżetowania opartego na systemie budżetów statycznych, 

opracowywanych w oparciu o dane historyczne.  Budżet 

statyczny jest konstruowany jednorazowo dla pewnego okresu, 

czy projektu. 

 Metodą przeciwną do budżetów statycznych jest 

budżetowanie dynamiczne. Metoda ta powstała w trakcie II 

Wojny światowej i była odpowiedzią na problemy budżetowania 

statycznego związane z trudnościami w ocenie kosztów 

prognozowanych dla danej grupy zadań. Budżet dynamiczny jest 

konstruowany na bieżąco w odniesieniu do realnych potrzeb 

projektu czy bardziej szczegółowo zadania. 

 Zupełnie inne podejście do budżetu prezentuje metoda 

„od zera”. Polega ona na tym, iż najpierw staramy się 

zidentyfikować wszystkie zadania jakie mogą się pojawić w 

projekcie, następnie dokładnie szacujemy koszty dla każdego 

zadania związane ze zużyciem zasobów (pracy ludzkiej oraz 

materiałów niezbędnych do realizacji zadania). Metoda ta 

wywodzi się od rozwiązania przyjętego przez P.A. Pyhrra, który 

przekształcił dla potrzeb Texas Instruments metodę używaną 

przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i 

przystosował do potrzeb podmiotów gospodarczych. 
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7.1 Metoda odgórna, oddolna, mieszana 

 

Jedną z metod budżetowania jest odgórne przyjęcie 

pewnego budżetu dla danej klasy projektów. Najczęściej robi się 

to w oparciu o dane historyczne i wiedzę ekspercką dotyczącą 

danego zakresu projektu czy zadań, które w jego ramach będą 

realizowane. Tego typu budżetowanie jest najszybszym 

sposobem ale jednocześnie obarczone jest dużym wskaźnikiem 

błędu. W odróżnieniu od metody odgórnej metoda oddolna 

polega na rozbiciu projektu na zadania i wyliczeniu pracy dla 

każdej dokładnie jednostki pracy, która jest potrzebna w 

projekcie. 

Metoda mieszana to porównanie metody odgórnej, 

stworzonej szybciej z rezultatami metody oddolnej. Metoda 

mieszana pozwala na stworzenie obrazu pracy w projekcie a 

następnie w procesie planowania uszczegółowienie budżetu  i 

jego doprecyzowanie. 
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Rozdział 8 - Zarządzanie projektami 

informatycznymi 

 

8.1 Specyfika projektów informatycznych 

 

Zarządzanie projektami informatycznymi różni się od 

zarządzania innymi projektami. Tym co odróżnia i determinuje 

metody jakich używa się w produkcji oprogramowania jest jego 

charakterystyka. Frederick Phillips Brooks w przełomowym 

artykule "Silver Bullet Essence and Accidents of Software 

Engineering”, opublikowanym w 1987 roku wymienia cztery 

cechy oprogramowania, które odróżniają je od jakiejkolwiek 

innej działalności człowieka. Te cechy to: złożoność, 

dostosowanie, zmienność i niewidzialność.  

Brooks twierdzi, iż oprogramowanie jest bardziej złożone 

niż jakikolwiek inny wytwór tworzony przez człowieka. 

Pierwszym powodem jest fakt, że części oprogramowania są 

zawsze inne. Gdyby były takie same zostały by zamknięte w 

funkcję, klasę lub bibliotekę i były by używane przez program. 

Kolejnym powodem jest wielkość kodu źródłowego13, z jaką 

mamy do czynienia w oprogramowaniu. Przykładowo jądro 

systemu Lunux14 ma ponad dwanaście milionów linii kodu 

obecnie. Gdyby ktoś chciał wydrukować całość, to przy założeniu 

40 linii na stronę wydruk by miał 400.000 kartek. To pokazuje 

skalę przedsięwzięcia, jakim jest jądro Linuxa. Linux nie jest 

oczywiście jedynym przykładem, programy takie jak systemy 

                                                           
13 Kod źródłowy to inaczej tekst programu, napisany w danym języku 
programowania. 
14 Więcej: https://www.kernel.org/ 
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operacyjne działające obecnie na smartfonach, programy 

urządzeń telekomunikacyjnych w sieci operatorów telefonii, 

serwisy internetowe są to przedsięwzięcia o podobnej skali. 

Problem na jaki zwraca uwagę Brooks w swoim przełomowym 

artykule to fakt, iż złożoności tej w żaden sposób nie da się 

uniknąć i jest to cecha podstawowa oprogramowania. Jedynym 

sposobem zarządzania złożonością w projektach 

informatycznych jest zastosowanie odpowiedniej metodologii i 

technik. Złożoność wpływa na wiele aspektów zarządzania 

projektami takich jak komunikacja pomiędzy programistami, 

długi czas adaptacji nowych pracowników do istniejących 

produktów czy wreszcie na potrzebę wdrażania odpowiednich 

programów szkoleń w projektach informatycznych. Złożoność 

oprogramowania wpływa oczywiście na złożoność projektów a co 

za tym idzie i zarządzania nimi.  

 

Cechy oprogramowania: złożoność, dostosowanie, zmienność i 

niewidzialność. 

 

Kolejną cechą jest dostosowanie. Oprogramowanie zawsze 

musi być dostosowane do reguł i charakterystyki danej dziedziny 

dla której jest tworzone. Oprogramowanie dla samolotów (które 

jest jednym z najbardziej wyrafinowanych tworów ze względu na 

swoje krytyczne funkcje), branży finansowej, branży 

informacyjnej, telekomunikacji zawsze musi być dostosowane do 

konkretnych wymagań. Nie ma oprogramowania które by nie 

było specyficzne. Jednocześnie ciągle zmieniające się reguły w 

branżach i rozwój powodują, że oprogramowanie musi cały czas 

być dostosowywane. Ten aspekt jest fundamentem całego 

przemysłu związanego z produkcją oprogramowania.  

Oprogramowanie jest rzeczą, która jest cały czas zmieniana. 
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Rozwój produktów, nowe cechy, nowe zastosowania istniejących 

produktów, nowe rynki, powodują, że potrzeba ciągłej zmiany 

oprogramowania we współczesnym świecie jest ciągła. 

Dodatkowo w przeciwieństwie do hardware'u oprogramowanie 

(software) może być zmieniany łatwo. Współczesny rozwój 

technologii, nowe produkty, serwisy i zupełnie nowe branże 

powodują, że potrzeba zmiany oprogramowania jest ciągła i 

zapotrzebowanie na produkcję oprogramowania będzie rosło. 

Ostatnią cechą, na którą zwraca uwagę Brooks jest jest 

niewidzialność oprogramowania. Kod źródłowy*** jest 

oczywiście czymś widocznym, natomiast sposób w jaki działa jest 

czymś co nie jest widoczne. W połączeniu ze złożonością stwarza 

to często trudności ze zrozumieniem jak działa dany fragment 

oprogramowania. Inżynierowie często pomagają sobie tworząc 

dokumenty obrazujące jak działa dana funkcjonalność, tworzą 

diagramy czy schematyczne obrazy. Dobrą praktyką w kodzie 

źródłowym jest komentowanie danych obszarów co potem 

ułatwia zrozumienie w jaki sposób kod działa. Wszystko to nie 

zmienia faktu, że oprogramowanie jest ze swojej natury 

niewidzialne. 

Wyżej wymienione cechy oprogramowania zostały 

zaprezentowane ponad czterdzieści lat temu. Artykuł Fredericka 

Brooksa pozostaje jednak cały czas aktualny i nic od tego czasu 

nie wydarzyło się takiego, co by spowodowało dezaktualizację 

cech, które wskazał. Ponadczasowość analizy Brooksa i 

zakwalifikowanie złożoności, dostosowania, zmienności i 

niewidzialności, jako podstawowych cech oprogramowania 

pozostaje w mocy. 

Przy okazji analizy Brooksa warto wspomnieć o istotnym 

trendzie, który można obecnie zaobserwować. Jest to gwałtowny 

wzrost technologiczny w obszarze IT. Od rozwoju systemu 

operacyjnego Linux, który od hobbistycznego projektu stał się 
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standardem w urządzeniach przemysłowych, poprzez chmurę, 

nowe języki programowania i nowe środowiska 

programistyczne. Wzrost technologiczny generuje potrzebę 

ciągłego doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. 

W kontekście zarządzania projektami informatycznymi jest to 

niezwykle istotne zjawisko. Współczesne projekty muszą być 

wpisane w programy szkolenia pracowników i podnoszenia ich 

kwalifikacji. Rozumienie powyższych cech oprogramowania oraz 

rozumienie cechy piątej, o której Brooks nie wspomina, 

mianowicie ciągłego rozwoju technologicznego, jest kluczem do 

prawidłowego i adaptacyjnego podejścia do zarządzania 

projektami. Zarządzanie projektami informatycznymi w 

kontekście dziedziny, w której operuje jest unikalne i potrzebuje 

dedykowanych metod. 

 

8.2 Współczesne metody zarządzania produkcją 

oprogramowania 

 

 

Główne różnice, które dzielą współczesne metody 

zarządzania produkcją oprogramowania zawierają się w trzech 

następujących obszarach:  

 Metody zorientowane procesowo z jednej strony 

i metody empiryczne z drugiej 

 Realizacja zadań w modelu liniowym i metody inkrementalne 

z drugiej 

 Nacisk na dokumentację w procesie realizacji projektu 
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Metody zorientowane procesowo podkreślają potrzebę 

strukturalnego podejścia do planowania projektów, w metodach 

tych plan zawiera wszystkie zadania jakie są do zrealizowania w 

projekcie, na odpowiednim dla danej branży poziomie 

szczegółowości. Metody empiryczne z kolei podkreślają potrzebę 

szybkiej reakcji projektu na zmianę i niepewność, która jest 

efektem innowacyjności. Dobrze zdefiniowany plan może być 

przygotowany dla projektów, w których mamy niewielki stopień 

innowacyjności, obszary zmian są bardzo dobrze znane i 

zdefiniowane. W projektach o dużym stopniu niepewności i 

innowacyjności metoda zarządzania projektem, w której 

definiujemy każde zadanie precyzyjnie się nie sprawdzi. Ponadto 

każdy projekt jest inny i wymaga dedykowanego podejścia. 

Zadania realizowane w modelu liniowym, sekwencyjnym to 

realizowanie po sobie zadań wcześniej zdefiniowanych. 

Realizacja zadań w modelu empirycznym to krótkie 

inkrementalne cykle dostarczające kolejne wersje produktu. 

Ostatnim obszarem jest dokumentacja. W zależności od metody 

zarządzania projektem może być to obszar o dużym nakładzie 

pracy lub też niewielkim. TYm co w rzeczywistości definiuje 

poziom dokumentowania przebiegu projektu jest charakter 

produktu z którym mamy do czynienia. Z obecnie istniejących 

metodyk zarządzania projektami informatycznymi przedstawię 

cztery, które moim zdaniem najbardziej oddają spektrum 

obszarów przedstawionych wcześniej. 

 

8.3 Model kaskadowy (Waterfall model) 

  

Model kaskadowy produkcji oprogramowania jest jednym z 

najstarszych modeli produkcji oprogramowania. Został 

zaproponowany przez Winstona W. Royce'a, dyrektora Lockheed 
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Software Technology Center w Austin, w USA. Royce jest 

uznawany za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli w 

obszarze produkcji oprogramowania. Sam Royce 

nie używał nazwy "waterfall", jakkolwiek idea, którą 

zaprezentował jest bezpośrednim przykładem metody później 

tak nazwanej. 

Model "waterfall", jest ściśle sekwencyjnym procesem 

produkcji oprogramowania. Kolejne zadanie w tym modelu 

może być zaczęte dopiero wtedy, kiedy poprzednie jest 

skończone.  

 

 

Diagram: Waterfall model, źródło: Royce W.W., Managing the Development 

of Large Software Systems, “Proceedings of IEEE WESCON”, 26, 1970, p. 329 

Model kaskadowy wywodzi się od produkcji sprzętu 

(hardware) i jego komponentów. Następnie został zaadoptowany 

do produkcji oprogramowania. Głównym problemem z modelem 

kaskadowym jest późna informacja zwrotna. 
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Diagram: Późna informacja zwrotna, źródło: Royce W.W., Managing the 

Development of Large Software Systems, “Proceedings of IEEE WESCON”, 

26, 1970, p. 329 

Zakładając sytuację gdzie w projekcie mamy siedem etapów 

(wymagania systemowe, wymagania na oprogramowanie, 

analizę, projektowanie programu, kodowanie, testowanie i 

wdrożenie), to jeśli w fazie testowania okaże się, że wymagania 

systemowe zostały oparte na błędnym założeniu, to informacja 

zwrotna jest bardzo późno otrzymywana w projekcie. Im szybciej 

informacja zwrotna dociera w projekcie tym lepiej. Koszty 

wykrycia błędu na koniec są zawsze zdecydowanie większe niż 

wczesne wykrywanie problemów. Późna informacja zwrotna jest 

jednym z podstawowych zarzutów, jaki stawiany jest modelowi 

kaskadowemu. 

W projektach w produkcji oprogramowania wymagania są 

często niestabilne. Wynika to zarówno z faktu iż klient może 

zmieniać zdanie w trakcie realizacji projektu oraz z faktu 

dynamicznego środowiska technologiczno-biznesowego w jaki 

projekty współcześnie są realizowane. W sytuacji, kiedy klient 

zmieni wymagania a projekt jest po fazie kodowania pojawia się 

duży problem i potrzeba przeplanowania projektu. Inną sytuacją 
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jest, kiedy w trakcie testowania okazuje się, że w fazie wymagań 

systemowych lub dotyczących oprogramowania zostały użyte 

błędne założenia. Źródło problemu jest, więc wewnętrzne 

niemniej problem późnej informacji zwrotnej i jej destrukcyjny 

wpływ na projekt pozostaje. 

Czy istnieje sposób na poprawę wydajności modelu 

kaskadowego? Jakie techniki są możliwe do zastosowania, aby w 

sytuacji kaskadowego realizowania zadań ustrzec się przed 

problemem późnej informacji zwrotnej? 

 

8.3.1 Prototypowanie w modelu kaskadowym 

 

Prototypowanie to sposób na zwiększenie pewności 

projektu, zweryfikowanie poprawności wymagań systemowych i 

software'owych jednocześnie sposób na otrzymanie informacji 

zwrotnej na temat krytycznych elementów budowanego systemu 

odpowiednio wcześnie. 
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Diagram: Prototyp, źródło własne 

Aby prototyp był efektywny, muszą zostać spełnione 

następujące warunki: 

 Zdefiniowane są wszystkie krytyczne elementy, które 

prototyp ma zweryfikować 

 Dla zdefiniowanych elementów wymagania są skończone 

 Prototyp dostarcza informacji dla analizy i projektu 

programu 

 Prototyp jest jednym z elementów projektu, który powinien 

być zrealizowany zanim zostanie określona data końcowa dla 

całego projektu 

Pomimo krytyki model kaskadowy jest cały czas używany w 

przemyśle produkcji oprogramowania. Model ten z jednej strony 

dostarcza złudnego przeświadczenia, że plan, który opiera się na 

jasno zdefiniowanych kamieniach milowych i dla którego mamy 

zdefiniowane "wszystkie zadania" będzie planem pewnym a z 

drugiej strony jest łatwym do zrozumienia sposobem produkcji. 

Dla pewnego typu projektów, gdzie mamy stabilne wymagania, 

(bo są na przykład definiowane przez jakąś konkretną normę) 

gdzie mamy precyzyjny proces zarządzania zmianą a 

niepewności wyeliminowaliśmy w fazie prototypowania, model 

ten może być właściwy. Adaptowanie tego typu modelu z 

pewnymi modyfikacjami może być właściwe dla niektórych klas 

projektów. 
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8.4 Manifest Programowania Zwinnego 

 

Problemy w zarządzaniu projektami w branży IT 

spowodowały w 2001 roku wypracowanie Manifestu Zwinnego 

Wytwarzania Oprogramowania (oryginalna nazwa: Agile 

Manifesto, Manifesto for Agile Software Development). Manifest 

ten to deklaracja wspólnych zasad dla „zwinnych” metodyk 

tworzenia oprogramowania. Problemy, z którymi branża 

produkcji oprogramowania się zmagała to tradycyjne problemy z 

realizacją projektów: spóźnione terminy, zwiększone koszty 

projektów, niezadowoleni klienci, rozwiązania niedopasowane 

do wymagań klientów czy wreszcie skasowane projekty. 

 

Twórcy Manifestu Programowania Zwinnego (Kent Beck, Mike 

Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward 

Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, 

Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. 

Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave 

Thomas) w odpowiedzi na problemy w branży zaproponowali 

następujące zasady, które powinny przyświecać ludziom 

tworzącym oprogramowanie. Manifest brzmi następująco15: 

„Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w 

programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej 

pracy, zaczęliśmy bardziej cenić: 

 Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi 

                                                           
15 Manifest w wersji polskojęzycznej znajduje się na stronie: 
http://www.agilemanifesto.org/iso/pl/ i został zacytowany w pełnym 
brzmieniu. Dwanaście zasad (principles) zwinnego tworzenia 
oprogramowania dostępne jest w języku polskim na następującej stronie: 
http://www.agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html 

http://www.agilemanifesto.org/iso/pl/
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 Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji 

 Współpracę z klientem od negocjacji umów 

 Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. 

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, 

ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.” 

Manifest ponadto proponuje dwanaście zasad zwinnego 

programowania: 

1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki 

wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego 

oprogramowania. 

2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie 

jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla 

zapewnienia klientowi konkurencyjności. 

3. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w 

kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im 

częściej, tym lepiej. 

4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą 

współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania 

projektu. 

5. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi.Zapewnijcie 

im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że 

wykonają powierzone zadanie. 

6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem 

przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i 

wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz. 

7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu. 
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8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. 

Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w 

stanie utrzymywać równe tempo pracy. 

9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym 

projektowaniu zwiększa zwinność. 

10. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – 

jest kluczowa. 

11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i 

projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów. 

12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości 

poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i 

dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków. 

Zasady sformułowane w 2001 roku odcisnęły ogromne piętno 

na branży produkcji oprogramowania. Stały się kamieniem 

węgielnym, który widoczny jest w wielu metodykach 

stosowanych obecnie w branży. Od momentu jego ogłoszenia 

zaczął się ruch, który odcisnął ogromne piętno na produkcji 

oprogramowania na początku dwudziestego wieku. 

 

8.5 Programowanie Ekstremalne (XP) 

 

W swoich podstawowych założeniach Extreme Programming 

- programowanie ekstremalne jest zupełnie odmienną metodyką 

od przedstawionego w poprzednim rozdziale modelu 

kaskadowego. Jest to metodyka, która pod wieloma względami 

jest przeciwieństwem Waterfall. Po raz pierwszy została 

zaprezentowana przez Kent'a Beck'a, inżyniera oprogramowania, 

jednego z sygnatariuszy Manifestu programowania zwinnego. 
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XP to metodyka, która proponuje użycie technik produkcji 

oprogramowania w ekstremalnej formie. Metodyka 

programowania ekstremalnego oparta jest na pięciu 

podstawowych wartościach, które stanowią podstawę myślenia o 

produkcji oprogramowania w XP16: 

 Komunikacja – pełna wymiana informacji z klientem oraz 

wewnątrz zespołu projektowego 

 Prostota – rozwiązania, które są najprostsze są najlepsze, 

zalecany jest standardowy i prosty sposób pisania 

oprogramowania, unikanie wszystkich niepotrzebnych 

rzeczy, które nie wnoszą niczego do kodu 

 Informacja zwrotna (ang. feedback) – informacje dotyczące 

projektu, który jest realizowany, trafiają zawsze do 

wszystkich członków zespołu 

 Odwaga – oznacza śmiałość w podejmowaniu decyzji 

dotyczących projektu oraz przede wszystkim w informowaniu 

o ewentualnych problemach; 

 Szacunek - w stosunku do każdego z uczestników projektu. 

Każdy członek zespołu powinien być odpowiedzialny, uczciwy 

a  jednocześnie wysłuchany i doceniany za wkład. 

 

Komunikacja jest najbardziej krytyczną cechą w tworzeniu 

oprogramowania za pomocą metodyki XP. Brak komunikacji jest 

jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn niepowodzeń w 

projektach. XP promuje otwartą komunikację i częste lub ciągłe 

                                                           
16 Żródło: Larman C., Agile & Iterative Development, Addison-Wesley, 

Boston, 2007, strona. 137. 
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angażowanie klienta w realizację projektu. XP ponadto zaleca 

aby miejsce w którym programiści pracują miało charakter 

otwartej przestrzeni, bez barier fizycznych w komunikacji 

pomiędzy członkami zespołu projektowego (open space). 

Praktyki, które wspomagają komunikację to ponadto codzienne 

spotkania typu "stand-up-meeting" oraz angażowanie 

wszystkich członków zespołu w planowanie. Kolejna cecha to 

prostota. Szukanie jak najprostszych rozwiązań, unikanie 

niepotrzebnego komplikowania. Zasada ta dotyczy nie tylko 

tworzenia kodu ale też sposobu zarządzania projektem. 

Informacja zwrotna to podkreślenie znaczenia jakim jest w 

połączaniu z komunikacją przekazywanie do zespołu wszystkich 

informacji, które dotyczą projektu. Otrzymaniu informacji 

zwrotnej od klienta służą częste wydania oprogramowania, które 

klient ocenia oraz wewnętrznie codzienne spotkania projektowe 

typu "stand-up-meeting". Odwaga to wartość, która podkreśla 

szybkie dostarczanie rozwiązań, szybkie dostarczanie 

działającego kodu. Praktyki takie jak ciągła integracja kodu oraz 

automatyczne testy to techniki, które wspomagają odwagę w 

podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w kodzie. 

Jedną z podstawowych zasad dostarczania wydań kolejnych 

wersji oprogramowania dla produktu tworzonego w metodyce 

XP, jest ewolucyjny rozwój oprogramowania. Każdy cykl 

powinien trwać nie dłużej niż dwa tygodnie. 



 

88 

 

 

Diagram: Źródło własne 

Model ewolucyjny XP zakłada zdefiniowanie wstępnych 

wymagań systemowych, następnie wymagań na 

oprogramowanie, które pozwolą rozpocząć pracę nad pierwszym 

wydaniem produktu dla klienta. Kolejny krok to dwutygodniowe 

iteracyjne cykle gdzie mamy dostawę działającego kodu, 

informację zwrotną od klienta, wprowadzenia informacji do 

projektu i znowu kodowanie. Kluczowym elementem jest ścisła 

współpraca klienta w trakcie trwania projektu. Iteracyny model 

zakłada przyrostowe dodawanie kolejnych funkcjonalności w 

oparciu o informację zwrotną od klienta. Bez ścisłej współpracy z 

klientem było by to niemożliwe. 

W metodyce XP, praktyki które są rekomendowane, i które 

wspierają wcześniej zaprezentowany model to: 

Jeden zespół - zakładamy, że klient jest częścią zespołu 

projektowego. Nie jest zewnętrznym interesariuszem, osobą 

dającą tylko zlecenie, tylko aktywnym członkiem zespołu 

pracującym z zespołem jeśli to możliwe cały czas. Klient jest 

obecny w fazie planowania gdzie definiowane są wymagania 

systemowe i na oprogramowanie następnie bierze aktywny 
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udział w testach dostarczając niezbędnej informacji zwrotnej do 

kolejnych iteracji w modelu ewolucyjnym. 

Niewielkie, dwutygodniowe dostawy działającego 

oprogramowania dla danego produktu. Każda dostawa to 

działający produkt z nową funkcjonalnością, który klient jest w 

stanie ocenić. 

Testowanie i ciągła integracja. Jedną z najważniejszych technik, 

które rekomenduje programowanie ekstremalne jest 

automatyzacja testowania. Razem z ciągłą integracją dostarcza 

to środowiska deweloperskiego, które umożliwia szybkie 

wprowadzania zmian w kodzie źródłowym. Automatyczne testy 

to testy, które nie wymagają aktywności człowieka i wywoływane 

są po tym jak w kodzie źródłowym produktu pojawi się nowa 

zmiana. W zależności od podejścia testy mogą być wykonywane 

codziennie za każdym razem kiedy produkt jest kompilowany 

lub po każdej zmianie, która w oficjalny sposób została dodana 

do repozytorium kodu. 

1. Wspólne planowanie (ang. planning game). Kolejne cechy i 

zmiany, które są w projekcie do zrobienia są przedstawiane 

najczęściej w postaci kartek typu "stick" z opisaną historią 

użytkownika (ang. user stories). Wspólne planowanie, razem 

z klientem, jest aktywnością gdzie decyduje się jakie 

funkcjonalności opisane w historiach użytkownika trafią do 

kolejnego wydania oprogramowania. Wszystkie kartki, które 

mają być zrealizowane w kolejnych dwóch tygodniach są 

umieszczane w jednym miejscu gdzie każdy je widzi. 

2. Prostota. Prostota jest naczelną zasadą tworzenia 

oprogramowania w XP. Jeśli coś da się zrobić w prosty 

sposób to tak właśnie powinno to być zrobione. Prostota 

dotyczy projektowania i architektury oprogramowania i 
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produktu jak również procesu produkcji oraz  samego 

zarządzania projektem.  

3. Programowanie w parach. Jest to jeden z najbardziej 

kontrowersyjnych postulatów programowania 

ekstremalnego. Jednym z powszechnie stosowanych w 

przemyśle IT sposobów na wyłapywanie błędów na 

wczesnym etapie programowania jest przegląd kodu (ang. 

code review). Kod napisany przez jednego programistę jest 

następnie przeglądany przez w obecności innych inżynierów. 

W programowaniu ekstremalnym przegląd kodu jest robiony 

na bieżąco za pomocą programowania w parach właśnie. 

4. Refaktoryzacja kodu (ang. code refactoiring) - jest to 

techniczna zalecenie dotyczące ciągłej przebudowy kodu w 

celu jego upraszczania, ulepszania i poprawiania czytelności. 

Refaktoring kodu jest mozliwy tylko w sytuacji kiedy 

posiadamy automatyczne testy i ciągłą integrację. 

5. Stały krok (ang. constant pace). Programowanie ekstremalne 

zaleca pracę w regularnych godzinach, bez nadgodzin. 

Nadgodziny są sygnałem tego, że w projekcie dzieje się coś 

niedobrego i że są problemy. 

6. Styl kodowania (ang. coding style). Dla całości projektu styl 

kodowania powinien być taki sam, oparty na wspólnym 

standardzie dla danego języka programowania. XP kładzie 

silny nacisk, na jakość kodu. 

Programowanie ekstremalne kładzie silny nacisk na bardzo 

ścisłą współpracę z klientem, wczesną informację zwrotną, 

minimalizuje ilość dokumentacji do minimum, promuje prostotę 

w każdym aspekcie projektu. Jednym z ciekawszych aspektów 

XP jest dowolność w przypisywaniu zadań. Programista sam 

może wybrać zadanie, którym się będzie zajmował, "user-story", 
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które będzie implementował. Odpowiedzialność, którą 

programista bierze za zadanie zawsze musi być przez niego 

zaakceptowana. Jednocześnie XP silnie promuje system metryk, 

które są widoczne dla każdego członka zespołu, gdzie mierzone 

są postępy projektu dla każdego dnia. Postęp jest śledzony 

automatycznie przez narzędzia dostarczające metryk. 

 

8.5.1  Programowanie Ekstremalne - krytyka 

 

Programowanie ekstremalne jest jedną z najbardziej 

krytykowanych metod z rodziny zwinnych17. Szczególnie 

krytycznie traktowane jest programowanie w parach, które z 

ekonomicznego punktu widzenia może wydawać się 

nieopłacalne. Dodatkowo często w pracy programisty potrzebne 

jest długie skupienie nad rozwiązaniem skomplikowanego 

problemu a praca w parach temu może nie sprzyjać. Kolejnym 

elementem krytyki jest fakt obecności klienta w zespole. Może to 

stwarzać niepotrzebne napięcia oraz może generować trudne do 

oszacowania koszty związane z ciągłymi zmianami, których 

klient może żądać. Brak projektowania w procesie tworzenia 

oprogramowania może z kolei doprowadzić do poważnych 

problemów w późniejszych fazach projektu, gdzie może okazać 

się, iż założenia związane z architekturą oprogramowania są 

błędne ponieważ w ogóle nie były rozpatrzone. Kolejnym 

elementem, który może budzić wątpliwości jest niewielkie 

przywiązanie do dokumentacji, co z kolei przy projektach o 

większej skali może okazać się poważnym problemem. 

Programowanie ekstremalnie, jako metodyka nie radzi sobie 

                                                           
17 Więcej w książce: Stephens M. Rosenberg D., Extreme Programming 
Refactored: The case against XP, Apress, Berkeley, 2003. 
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również z niedoświadczonymi zespołami i sprawdza się tylko w 

w zespołach z dużym doświadczeniem. Kolejny aspekt to 

trudność w całkowitym szacowaniu kosztów projektu ze względu 

na ciągłe zmiany, które leżą u podstaw tej metodyki. 

 

8.6 Scrum 

 

Scrum to obecnie jedna z najbardziej wpływowych metod 

typu zwinnego w przemyśle produkcji oprogramowania. Po raz 

pierwszy termin "scrum" został użyty w przez H. Takeuchi oraz I. 

Nonaka w 1986 roku. Termin "scrum" został zapożyczony z 

rugby. Termin ten odnosi się do momentu w grze, kiedy 

zawodnicy zbierają się w jednym miejscu, dotykając ramionami 

przed wyrzutem piłki. Termin podkreśla wartości związane 

szczególnie ze współpracą zespołową. 

Następujące praktyki w zarządzaniu projektami są kluczowe i 

charakterystyczne dla metodyki Scrum18: 

 

1. Samo organizujący się zespół. Według Takeuchi oraz Nonaka 

zespół posiada umiejętności pozwalające mu się 

zorganizować efektywnie samemu. Nie jest potrzebny 

nadzorca, który będzie rozdzielał role w zespole. Zespół jest w 

stanie się sam zorganizować oraz wziąć odpowiedzialność za 

                                                           
18 Źródła z których korzystałem opisując metodykę Scrum to: Takeuchi H., 
Nonaka I., The New New Product Development Game, “Harvard Busines 
Review”, January 1986. Ken Schwaber, Mike Beedle „Agile Software 
Development with Scrum”, Prentice Hall, 2002. Ponadto szkolenie „Scrum 
Product Owner”, które ukończyłem w 2013 roku . 
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organizację. Pozwolenie zespołowi na decydowanie o sobie 

jest kluczowym założeniem metodologii "scrum". 

2. Scrum jest metodologią iteracyjną. Pełna iteracja (nazywana 

w Scrum z angielskiego sprintem) zajmuje zazwyczaj 

trzydzieści dni kalendarzowych. Zasada druga mówi o tym, że 

w trakcie realizacji danej iteracji nie można dodawać nowej 

pracy i nowych wymagań. Jedynie akceptowalnym 

zwiększeniem ilości pracy jest to wynikające z realizacji 

zadań, na które zespół się zgodził. Zakres pracy uzgodniony 

na początku iteracji jest "zamrażany" na okres całej iteracji. 

3. Scrum promuje współpracę w ramach zespołu. Czynnikiem 

integrującym zespół i wpływającym pozytywnie na 

współpracę jest codzienny meeting, tzw. codzienny Scrum 

(ang. dayly Scrum). Na tych zebraniach, których zasadą jest, 

że nie mogą trwać dłużej niż pół godziny omawiane są 

zadania z dnia poprzedniego oraz zadania na dzień bieżący. 

Na zebraniach omawiane są też problemy, lecz nie są 

rozwiązywane. 

4. Każda iteracja zakończona jest przeglądem. W trakcie 

przeglądu obecny powinien być interesariusz lub klient, który 

dostarcza informację zwrotną na temat danego przebiegu. 

5. Kolejną z zasad Scrum jest aby zespoły były nieduże oraz 

interdyscyplinarne.  

6. Uczenie się zespołu. Poprzez współpracę oraz 

interdyscyplinarność zespołów zapewnione jest w Scrum 

ciągłe podnoszenie kwalifikacji zespołu. Scrum podkreśla 

potrzebę uczenia się oraz stałego podnoszenia kwalifikacji 

zespołu projektowego. 

Scrum w przeciwieństwie do Programowania Ekstremalnego 

określa pewne role, które są ściśle zdefiniowane w metodyce. 
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Pierwszą rolą jest Właściciel Produktu (ang. Product Owner). 

Zadaniem właściciela produktu jest utrzymywanie listy 

funkcjonalności i cech (ang. Product Backlog), które są do 

zrobienia. Właściciel Produktu utrzymuje listę w oparciu o 

kontakty z interesariuszami lub bezpośrednio z klientem. Lista 

jest zbudowana w postaci tzw. historii użytkownika (ang. user 

stores) gdzie opisane jest działanie konkretnej funkcjonalności. 

Kolejnym zadaniem Właściciela Produktu jest ustawienie 

priorytetów dla poszczególnych funkcjonalności oraz ustalanie 

razem z zespołem projektowym zawartości poszczególnych 

iteracji.  W oparciu o listę funkcjonalności, zespół projektowy 

decyduje ile jest w stanie zrobić w ciągu trzydziestu dni danej 

iteracji. Każda iteracja kończy się działającym produktem z 

pewnym zestawem cech i funkcjonalności, które są pokazywane 

interesariuszom lub klientowi. 

Kolejną rolą w metodyce Scrum jest Mistrze Scrum'a (ang. 

Scrum Master). Jest to wyjątkowa rola w zespole, jest to osoba, 

której zadaniem jest dbanie o to aby w projekcie były 

przestrzegane zasady metodyki Scrum. Najczęściej jest to 

doświadczony inżynier, który posiada certyfikat z zarządzania 

metodyką.  Mistrz Scrum'a prowadzi codzienne spotkania 

statusowe, których zadaniem jest po pierwsze komunikacja i 

odpowiedzenie na pytania, „co zostało zrobione od ostatniego 

spotkania" oraz "co zostanie zrobione do następnego spotkania". 

Bardzo istotną rzeczą jest fakt, iż Mistrz Scrum'a nie pełni roli 

kierownika projektów w klasycznym rozumieniu tego terminu. 

Rola ta to wyłącznie dbanie o przestrzeganie reguł metodyki 

Scrum w projekcie.  

Ostatnią rolą, którą definiuje metodyka Scrum jest zespół. 

Tak jak to już zostalo wspomniane w opisie charakterystyki 

Scrum jest to zespół, który się sam organizuje. To zespół ocenia 
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ile pracy jest w stanie w danym sprincie wykonać, to zespół się 

sam organizuje. 

 

Role w Scrum: Zespół, Właściciel Produktu, Mistrz Scrum’a 

 

Przebieg procesu produkcji oprogramowania w metodyce Scrum 

obrazuje poniższy diagram: 

 

Diagram: źródło własne. 

Przebieg rozpoczyna się od zdefiniowania wymagań 

systemowych oraz na ich podstawie stworzenia listy produktu 

(ang. Product Backlog). Odpowiedzialny za to jest Właściciel 

Produktu (ang. Product Owner). Następnie zespół projektowy 

decyduje, co znajdzie się w sprincie, który będzie trwał 

trzydzieści dni. Przez trzydzieści dni Mistrz Scrum’a organizuje 

codzienne spotkania, na których omawiany jest status projektu. 

Po trzydziestu dniach wypuszczana jest działająca wersja 

produktu, którą ocenia klient lub interesariusze. Na podstawie 

informacji zwrotnej planowane są kolejne przebiegi. 
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Porównując metodologię Scrum do Programowania Ekstre-

malnego można zauważyć wiele podobieństw. Obydwie 

metodologie podkreślają ścisłą współpracę zespołów 

projektowych oraz kładą duży akcent na informację zwrotną 

uzyskiwaną po dostarczeniu kolejnej działającej wersji produktu. 

Scrum nie rekomenduje programowania w parach oraz klienta, 

jako części zespołu, dwóch najbardziej krytykowanych praktyk 

Progra-mowania Ekstremalnego. Z drugiej strony takie techniki 

jak ciągła integracja kodu czy testy automatyczne mogą być 

bardzo dobrym uzupełnieniem Scrum’a, który nie wyklucza tego 

typu technik. 

 

8.6.1 Scrum – planowanie czasu pracy 

 

Często w metodologii Scrum wykorzystywana jest specyficzna 

metoda planowania pracy dla poszczególnych elementów z listy 

produktu (Product Backlog). Planowanie czasu pracy polega na 

używaniu kart z wartościami: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 

oraz „nie wiem” i „przerwa”. Mistrz Scrum wybiera z listy 

produktowej jedną historię (ang. user story) a następnie cały 

zespół, który bierze udział w planowaniu, wybiera kartę z 

określoną liczbą odpowiadającą czasowi, jaki uważa, że jest 

niezbędny do wykonania pracy. Bo wybraniu danej karty Mistrz 

Scrum daje sygnał do odkrycia kart. Najczęściej wartości podane 

w pierwszej turze różnią się znacznie a różnice te wynikają z 

różnego spojrzenia na zadanie do wykonania, z różnego 

doświadczenia. Następnie zespół dyskutuje o różnicach i 

uzasadnia swoje wybory. Po dyskusji jest kolejna runda i 

następne. Celem tego procesu jest dojście do konsensusu w 

ocenie pracy danego zadania oraz przekazanie jak największej 

ilości informacji od członków zespołu, którzy prezentują różne 
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spojrzenie na dane zadanie. Tak, więc w wyniku planowania 

czasu pracy za pomocą tej metody mamy wnikliwą ocenę danego 

zadania pod kątem pracy, jaka jest potrzebna do jego wykonania, 

informację zwrotną od zespołu, który reprezentuje różne 

spojrzenie oraz konsensus, co do potrzebnego wysiłku. 

 

8.7 Kanban 

 

Jedną z najnowszych metodologii tworzenia oprogramowania 

jest Kanban. Oryginalnie metoda ta wywodzi się z przemysłu, 

gdzie w latach 50-tych została opracowana w Japonii jako 

metoda sterowania produkcją przemysłową. Metoda ta opierała 

się na kartach wyrobów, ich przechodzeniu przez poszczególne 

etapy produkcji i analizie. Ponadto Kanban oznacza, że w 

procesie produkcyjnym nie występują: 

 braki 

 opóźnienia 

 zapasy 

 kolejki 

 bezczynność 

 zbędne operacje technologiczne 

 przemieszczenia 

 

Koncepcję wykorzystania metody w procesie produkcji 

oprogramowania zaproponował David J. Anderson w książce: " 
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Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology 

Business." W produkcji oprogramowania wykorzystywane są 

trzy podstawowe zasady: 

 Wizualizacja 

 Eliminacja pracy w toku 

 Zarządzanie strumieniem  

Wizualizacja to przedstawienie w formie graficznej przebiegu 

procesu tworzenia oprogramowania. Przykładowa tablica 

Kanban mogłaby wyglądać następująco: 

 

 

 

Każdy czarny prostokąt reprezentuje historię użytkownika 

(ang. user story), opisującą potrzebną funkcjonalność czy cechę, 

poszczególne kolumny to etapy projektu. W momencie 

ukończenia zadania (historii) karta jest przenoszona do kolejnej 

kolumy tak aby na bierząco widoczne na tablicy było to co się 

dzieje w poszczególnych etapach. Eliminacja pracy w toku jest 

realizowana w oparciu o limity dla każdej poszczególnej kolumy. 

Oznacza to, że jeśli ustalimy np. limit dla kolumny testowanie w 
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trakcie na pięć "user stories" to dopiero do kolejki może "wejść" 

następna kiedy zwolni się miejsce. Zapobiega to tworzeniu się 

"wąskich gardeł" i przestojów. Zarządzanie strumieniem to z 

kolei systematyczny pomiar czasu realizacji zadań, co pozwala 

optymalizować procesy i ustawiać optymalne limity dla 

poszczególnych kolejek. Limity są ustawiane z wykorzystaniem 

prawa Little’a19.  

Obecnie istnieje wiele narzędzi wspomagających proces 

zarządzania produkcją oprogramowania za pomocą metodologii 

Kanban. Przede wszystkim są to wirtualne tablice,20 które 

umożliwiają wizualizację projektu on-line. To z kolei powoduje, 

że projekty mogą być realizowane przez zespoły rozproszone 

geograficznie, przez tzw. wirtualne zespoły. 

 

8.8 Lean w produkcji oprogramowania 

 

Metoda produkcji typu "lean" została zaczerpnięta z z 

przemysłu motoryzacyjnego. Na obszar produkcji 

oprogramowania przenieśli ją w 2003 roku Mary i Tom 

Poppendieck21. Kluczowe pryncypia tej "lean" w odniesieniu do 

produkcji oprogramowania to: 

1. Eliminowanie marnotrawstwa, które w tej metodzie 

rozumiane jest jako dostarczanie pracy częściowo wykonanej, 

                                                           
19 Prawo Little’a – to twierdzenie mówiące o tym, że średnia liczba rzeczy  w 
systemie jest równa iloczynowi średniego czasu przebywania w systemie oraz 
średniego tempa ich przybywania. Prawo to jest elementem teorii kolejek 
(dziedzina matematyki). 
20 Przykład to : http://kanbantool.com/online-kanban-board czy 
http://kanboard.net/ 
21 Mary Poppendieck , Tom Poppendieck, Lean Software Development, An 
Agile Toolkit, Adison-Wesley, Nowy York, 2003.  
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realizowanie niepotrzebnych procedur oraz procesów, 

dostarczanie cech i funkcjonalności, których klient nie chciał, 

defekty czy wreszcie zbędna aktywność zarządcza, niska 

jakość dostarczanych produktów. Aby wyeliminować 

marnotrawstwo niezbędne oczywiście jest jego wykrycie. 

Zasada jest tutaj prosta: jeśli jakakolwiek czynność może być 

osiągnięta bez realizacji danego procesu czy zadania to jest to 

rozumiane jako marnotrawstwo.  

2. Proces uczenia się zespołu oraz wspierania uczenia. Rozwój 

oprogramowania jest ciągłym procesem uczenia się. 

Oprogramowanie powinno być dostarczane w jak 

najkrótszych cyklach iteracyjnych, ponieważ właśnie taki 

sposób dostarczania pozwala na efektywny proces uczenia 

się.  

3. Decyzje powinny być podejmowane tak późno jak to możliwe. 

Moment podjęcia decyzji powinien poprzedzać rozpoczęcie 

działania wynikającego z decyzji. Chodzi o to aby czas 

pomiędzy decyzją a podjęciem działania był jak najkrótszy. 

Drugi aspekt to gromadzenie danych do pojęcia decyzji. W 

produkcji oprogramowania zawsze mamy do czynienia z 

pewnym stopniem niepewności i niewiadomymi 

wynikającymi z przyszłej implementacji oraz technologii. 

Odkładanie decyzji do ostatniego momentu kiedy może być 

podjęta to zyskanie czasu na zgromadzenie danych. 

4. Dostarczaj tak szybko jak to możliwe. Lean mówi o tym, że 

iteracje, których używamy do dostarczania oprogramowania 

powinny być możliwie najkrótsze. Jest to przeniesienie do 

produkcji oprogramowania koncepcji dostaw dokładnie na 

czas (ang. just-in-time delivery). 

5. Silny zespół. W tradycyjnych metodologiach zarządzania 

biznesem to kierownictwo podejmuje decyzje związane z tym 
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co ma być zrobione a zespół jest wykonawcą tych decyzji. W 

Lean mamy podejście, gdzie manager słucha zespołu i 

programistów, ponieważ to oni są w stanie zaproponować 

najlepsze rozwiązania. Programiści powinni mieć również 

dostęp do klienta. Wszystko to w myśl zasady "znajdź 

dobrych ludzi i pozwól im pracować". Lean stawia na dużą 

niezależność zespołu i partycypacyjny styl zarządzania. 

6. Rozwój oprogramowania to dostarczanie kolejnych cech i 

funkcjonalności. W Lean podkreśla się ciągłą potrzebę 

widzenia całości rozwiązania, jako jednolitego systemu, gdzie 

wszystkie elementy współgrają ze sobą. Oprogramowanie nie 

jest sumą swoich elementów tylko jednym systemem, który 

posiada wiele cech. Widzenie produktu jako całość to jedyna 

właściwa perspektywa. 

Produkcja oprogramowania za pomocą metodologii Lean to 

specyficzne spojrzenie na produkcję oprogramowania. Podkreśla 

się w nim przede wszystkim szukanie marnotrawstwa oraz 

traktowanie systemu jako całość. Silny zespół odnajdujemy w 

innych metodologiach, krótkie iteracje podobnie. Podejmowanie 

decyzji na bazie danych oraz przeznaczenie odpowiedniej ilości 

czasu na zebranie tych danych to podejście zdroworozsądkowe i 

logiczne. 

 

8.9 Crystal Clear 

 

Kolejną metodologią produkcji oprogramowania jest Crystal 

Clear22. Metodologia ta jest możliwa do wdrożenie w zespołach 

                                                           
22 Źródło: Crystal Clear, A Human-Powered Methodology for Small Teams, 
Alistair Cockburn, 2004, Addison-Wesley Professional 
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od sześciu do ośmiu programistów, którzy pracują w tym samym 

pomieszczeniu. Dodatkowym założeniem jest, że 

oprogramowanie, które jest tworzone nie jest typu krytycznego 

dla życia (ang. life critical). Metodologia Crystal Clear skupia się 

na ludziach a nie na procesach czy dokumentacji. Metodologię tą 

charakteryzuje siedem następujących właściwości: 

1. Częste dostawy działającego oprogramowania. Zasada ta 

pozwala interesariuszom ocenić postępy zespołu w pracy. 

Użytkowinicy są w stanie ocenić z kolei czy to o co prosili jest 

tym co zostało dostarczone i mogą przekazać informację 

zwrotną do zespołu. Częste dostawy w krótkich okresach 

pozwalają też skupić się zespołowi i zachować stałe tempo 

pracy. Pozatym stałe dostawy działającego oprogramowania 

pozwalają zachować wysokie morale zespołu, który widzi 

swoje osiągnięcia. 

2. Refleksyjne polepszanie jakości procesu. Zespół co jakiś czas 

zbiera się i dyskutuje o tym w jaki sposób ulepszać proces 

produkcji oprogramowania, w jaki sposób polepszać jakość 

produktów, które tworzy. Spotkania powinny mieć charakter 

cykliczny i są refleksją nad tym czym zespól się zajmuje. 

Założenie jest takie, że ludzie w zespole są najlepszymi 

osobami, które mogą rekomendować zmiany, które ten 

zespół dotyczą. 

3. Komunikacja osmotyczna (ang. osmotic communication). 

Jest to pewna metafora komunikacji, oznaczająca, iż wszyscy 

członkowie zespołu mają dostęp do komunikatów, które są 

przekazywane w tle. Będąc w jednym pomieszczeniu zespół 

niejako bierze udział we wszystkich dyskusjach na temat 

projektu i każdy członek ma dostęp do informacji, które w 

pewnym sensie wybiera z przekazu w tle. Podsumowując jest 

to podkreślenie potrzeby przebywania zespołu projektowego 

w tym samym pomieszczeniu.  
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4. Osobiste bezpieczeństwo (ang. personal safety). Jest to 

zasada mówiąca o tym, iż każdy może wyrażać swoje zdanie 

na temat realizowanego projektu, bez obawy o jakiekolwiek 

represje ze strony przełożonych. Jest to zachęta do otwartej, 

szczerej i bezpośredniej dyskusji. Otwarta komunikacja 

oznacza też zaufanie, ponieważ zgadzamy się na to, iż każdy 

może zaprezentować swoje zdanie na forum zespołu 

projektowego. 

5. Skupienie (ang. focus). Oznacza, że każdy w zespole wie czym 

ma się zajmować, ma przeznaczoną na to odpowiednią ilość 

czasu, jest w stanie się skupić na zadaniu. Zasada ta dotyczy 

też definicji celów projektu. Każdy członek zespołu 

projektowego, każdy programista ma jasność tego jaki są cele 

projektu, który realizuje razem z zespołem. 

6. Ciągły dostęp zespołu do użytkowników ekspertów. Ciągły 

dostęp do użytkowników z wiedzą ekspercką pozwala na 

szybką informację zwrotną, aktualne wymagania dotyczące 

kolejnych iteracji, informację zwrotną o jakości 

dostarczanego produktu. Użytkownicy eksperci pełnią rolę 

testerów, którzy dostarczają wyników z poszczególnych 

iteracji. 

7. Crystal Clear jako środowisko programistyczne postuluje 

środowisko z repozytorium kodu z kontrolą wersji, 

automatyczne testy oraz częstą integracją nowych zmian w 

kodzie.   

Wszystkie powyższe zasady są w mniejszym lub większym 

stopniu obecne w innych metodach typu zwinnego. Crystal Clear 

podkreśla siłę i autonomię zespołu i na te właśnie aspekty 

kładzie nacisk. 
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Rozdział 9 - Metoda Adaptacyjna 

 

Wiele organizacji zajmujących się produkcją oprogramowania 

uparcie obstaje przy jednej wybranej metodologii zarządzania 

projektami. W dużych organizacjach wszystkie projekty dla 

wszystkich produktów są prowadzone najczęściej według jednej 

wcześniej wybranej i wdrożonej metodologii. Często jest to 

istniejąca metodologia, taka jak Scrum, XP czy nawet Waterfall. 

Niestety czasem też można zauważyć zjawisko iż 

metodologia używana w zarządzaniu projektami w produkcji 

oprogramowania jest nieadekwatna do potrzeb biznesowych. 

Sytuacja taka może być powodowana wieloma czynnikami, 

takimi jak na przykład: niechęć do zmiany utartych sposobów 

zarządzania projektami, brak wiedzy, brak rozumienia punktów 

odniesienia według których metodologia jest odpowiednia do 

potrzeb biznesowych, złe nawyki czy wreszcie długa historia 

robienia rzeczy w określony sposób. Tego typu podejście 

oczywiście w konsekwencji prowadzi do utraty konkurencyjności 

i ma negatywny wpływ na biznes. 

Innym przykładem prowadzenia firmy w złym kierunku może 

być zatrudnianie firm konsultingowych, których celem jest 

sprzedaż danego konkretnego rozwiązania czy systemu 

informatycznego wspomagającego zarządzanie a nie 

dostosowanie metodologii produkcji oprogramowania do 

szczególnych okoliczności w których produkt jest wytwarzany.  

Metodologie często są nieadekwatne do produktów, organizacji 

w których są wytwarzane czy wreszcie do sposobu w jaki firma 

współpracuje z klientem.  
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W tym miejscu chciałbym zaproponować sposób podejścia do 

metodologii wytwarzania oprogramowania, który nazwijmy 

adaptacyjnym. 

Ideę metody adaptacyjnej oddaje następująca zasada, która 

powinna być stosowana w organizacji adaptacyjnej: 

 

Klasa produktu oraz środowisko definiuje metodologię produkcji 

oprogramowania. 

 

Klasa produktu oraz warunki środowiska biznesowego 

definiowane są poprzez kilka wymiarów. Wymiary to określone 

realia w których produkty software'owe są rozwijane i w których 

są umieszczone. W oparciu o te właśnie wymiary każda 

organizacja musi dostosować metodologię produkcji 

oprogramowania do ich specyfiki. Każda organizacja realizująca 

projekty jest specyficzna. Pomimo tego, że możemy znaleźć 

podobieństwa w wielu organizacjach każda powinna być 

analizowana odrębnie. 

 

Klasy produktów, które możemy wyróżnić to: 

 Projekty typu produkcyjnego, gdzie poziom innowacyjności 

dla kolejnych wersji jest niewielki, gdzie wymagania są jasno 

sprecyzowane i sposób ich wdrażania znany. 

 Projekt gdzie tworzony jest zupełnie nowy produkt, o dużym 

stopniu innowacyjności, wymagania są nieznane jeszcze. 

 Produkt we wczesnej fazie rozwoju. 
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 Produkt dojrzały, w późnej fazie rozwoju. 

 Niewielki projekt (zespół projektowy nie przekracza 10 

programistów). 

 Projekt o dużej skali (zespół projektowy powyżej 10 

programistów). 

 

Rozumienie klasy produktu, dla którego realizowane są projekty 

jest pierwszym fundamentalnym zadaniem dla kierownika 

projektu. Klasa produktu jest definiowana przez trzy wymiary. 

Po pierwsze tworzenie nowego produktu versus rozwój typu 

produkcyjnego. W tej klasie projekty różnią się skalą 

innowacyjności. Nawet w produkcji oprogramowania możemy 

znaleźć projekty, gdzie skala innowacyjności jest niewielka, a z 

drugiej strony projekty, które są tak dalece innowacyjne 

i tworzące nowy produkt, że znajdują się na przeciwległej stronie 

skali. Zrozumienie skali innowacyjności jest pierwszym krokiem 

do dobrania odpowiednich technik w projektach produkcji 

oprogramowania. 

 

Kolejnym wymiarem jest rozróżnienie pomiędzy produktami 

nowymi a dojrzałymi. Zupełnie inaczej będzie wyglądało 

tworzenie produktu od początku, nowego a rozwój produktu, 

który jest dojrzały i który przykładowo jest używany 

przez kilkuset klientów. Przykładem jest tu "startup" a projekt 

rozwoju sytemu operacyjnego który jest używany przez tysiące 

użytkowników i jest dojrzałym produktem do którego 

wprowadzamy zmiany. Zrozumienie momentu w rozwoju 

produktu jest kolejnym czynnikiem, który definiuje metodologię 

i dobre praktyki, które będą używane. 
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Trzeci wymiar definiuje wielkość projektu. Oczywiste jest, że 

inaczej będzie wyglądało zarządzanie projektem, który ma sześć 

osób w zespole a projektem, który ma ich sześćdziesiąt. Zupełnie 

inaczej wygląda komunikacja w dużym zespole, inaczej 

interakcje pomiędzy inżynierami oprogramowania, spotkania w 

pełnym składzie będą nieproduktywne. Metodyki nadające się do 

zarządzania projektem z pięcioosobowym zespołem mogą się nie 

nadawać do większego zespołu. Rozumienie trzeciego wymiaru 

jest kolejnym aspektem, który musi wziąć pod uwagę kierownik 

projektu.  

 

Klasa produktu: 

 

 

Środowisko w jakim będzie realizowany projekt jest kolejnym 

zestawem wymiarów, które muszą być brane pod uwagę w 

doborze metod do projektów programistycznych. 

 

Warunki środowiska projektowego jakie możemy wyróżnić to: 

 Młody niedoświadczony zespół projektowy. 
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 Doświadczony zespół projektowy. 

 Klient korporacyjny o zdefiniowanym sposobie kupowania 

rozwiązań. 

 Niezależny klient, będący w stanie zaadoptować się do danej 

metodologii tworzenia projektu. 

 Stała kultura organizacyjna (np. lata robienia projektów w 

określony sposób). 

 Elastyczna kultura organizacyjna. 

 

Powyższe warunki środowiskowe w projekcie w bezpośredni 

sposób wpływają na metody i techniki użyte w zarządzaniu 

projektami informatycznymi. Różnica pomiędzy młodym i 

niedoświadczonym zespołem a zespołem ekspertów jest 

ogromna. Przykładowo, jednym z zarzutów jakie stawia się 

Programowaniu Ekstremalnemu jest to iż metoda ta nie nadaje 

się do pracy z młodymi zespołami. To sugeruje, że sposób pracy 

i techniki jakie będą wykorzystane w projekcie muszą brać pod 

uwagę poziom doświadczenia zespołu.  

 

Kolejnym wymiarem jest klient, z którym pracujemy. 

Programowanie Ekstremalne postuluje stałą obecność klienta w 

zespole projektowym. W wielu przypadkach może być to 

niemożliwe ponieważ klienci mogą się na to nie godzić a ponadto 

taka obecność kosztuje. Rozumienie więc specyfiki klienta, z 

którym pracujemy jest kolejnym elementem niezwykle istotnym 

w zarządzaniu projektami informatycznymi. 
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Ostatnim elementem jest kultura organizacyjna w ramach której 

realizowany jest projekt. W zależności od organizacji może być 

tak, że implementacja poszczególnych technik będzie 

uzależniona od procesów które są używane w organizacji. 

Rozumienie aspektu kultury organizacyjnej i warunków w jakich 

są realizowane projekty jest kluczowe często dla doboru nowych 

technik w zarządzaniu projektami. 

 

Środowisko projektowe: 

 

 

9.1 Podstawowe elementy metodologii produkcji 

oprogramowania 

 

Każda metodologia produkcji oprogramowania może być 

rozłożona na pewne elementarne techniki czy elementy z których 

się składa. W wielu przypadkach podobne techniki możemy 

spotkać w różnych metodologiach. Najbardziej oczywistym 

przykładem może być tutaj metoda przeglądu kodu źródłowego, 

która jest prostym narzędziem do wczesnego wyłapywania 

błędów. Zadaniem kierownika projektów jest dostosowanie 

podstawowych elementów do określonych warunków 
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projektowych wynikających z klasy produktu oraz środowiska 

projektowego w jakim jest projekt realizowany. 

 

 

Klasa produktu oraz środowisko projektowe to elementy na 

podstawie których robiona jest analiza podstawowych 

elementów produkcji oprogramowania. Klasa produktu oraz 

środowisko projektowe definiują jakie elementy w produkcji 

oprogramowania powinny się znaleźć.  

 

Podstawowymi elementami, które powinny być brane pod uwagę 

w procesie doboru i adaptacji są: 

1. Lista, określająca wymagania i mówiąca "co jest do 

zrobienia". 

2. Planowanie, rozumiane jako proces przygotowania do 

kolejnego wydania oprogramowania. Plan projektu. 

Chociaż wydaję się niezbędny i jest podstawowym 

elementem niemal każdej metodyki, może być 

niepotrzebny w niektórych klasach projektów. 

3. Proces przeglądu kodu źródłowego. 
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4. Właścicielstwo obszarów i podsystemów istniejącego 

kodu. Właściciel jest w tedy zatwierdzającym zmiany i 

strażnikiem jakości modułu. 

5. Estymowanie czasu pracy niezbędnego do wykonania 

zadań. Czas pracy rozumiany jest jako wysiłek niezbędny 

do ukończenia danego zadania.  

6. Prototypowanie. Często jest to krok niezbędny do tego 

aby zrozumieć czas pracy potrzebny do realizacji, aby 

zrozumieć czy dane zadanie jest wogóle wykonalne w 

założony sposób. 

7. Modelowanie. W przypadku złożonych projektów gdzie 

mamy interakcję pomiędzy wieloma modułami i 

częściami modelowanie może być niezbędnym krokiem, 

który musi być częścia metodologii naszego projektu. 

8. Testowanie. Są projekty, gdzie testowanie nie jest 

przeprowadzane wprost w ramach projektu lecz jego 

funkcja jest wynoszona poza projekt z wykorzystaniem 

"beta" testerów. Inne projekty wymagają restrykcyjnego 

testowania z wykorzystaniem dużej ilości testów 

automatycznych. 

9. Ciągła integracja. Jest to proces automatyzacji testów i 

budowania oprogramowania, pozwalający na wykrywanie 

błędów wprowadzanych przez nowy kod w istniejących 

funkcjonalnościach na bardzo wczesnym etapie. 

10. Iteracje. Jest to metoda produkcji oprogramowania 

poprzez ciągłe powtarzanie standardowych etapów, 

zakończone prezentacją dla klienta. 

11. Produkcja kaskadowa w odróżnieniu od iteracyjnej jest 

jednym ciągiem zadań zakończonych dstawą rozwiązania. 
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12. Spotkania zespołu projektowego. Jak powinny wyglądać 

jaka powinna być ich częstotliwość, co powinno być ich 

przedmiotem - to wszystko musi określać adaptacyjna 

metodyka. 

13. Szkolenia i zdobywanie wiedzy. Każda metodyka powinna 

określić sposób zwiększania kompetencji zespołu. W 

obszarach związanych z produkcją oprogamowania mamy 

do czynienia z ogromnym przyrostem wiedzy i rozwojem 

technologicznym. 

14. Dokumentacja. Zakres i to co powinno być 

dokumentowanie musi zostać określone przy adaptacji 

procesu. 

15. Określone role w projekcie i zespole projektowym. 

 

Powyższe elementy są często wspólne i występują w wielu 

metodach produkcji oprogramowania. Niektóre z NIK 

traktowane są jako dobre praktyki i zalecane w procesie 

produkcji przez firmy.  

Ważnym krokiem w odpowiednim doborze technik jest 

przeprowadzenie analizy, która pozwoli ocenić do jakiej klasy 

dany projekt należy zakwalifikować oraz z jakim środowiskiem 

projektowym mamy do czynienia. W oparciu o powyższe można 

dopiero przeprowadzić poprawne projektowanie procesu 

produkcji oprogramowania. Tym co jest istotą metody jest 

namysł jaki powinien poprzedzić rozpoczęcie pracy. Odpowiedź 

na pytanie zanim zaczniemy pracować: jak będziemy pracować? 
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