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1. Podstawy zarządzania projektami 

1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje 

� Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem 

i kosztami, mający na celu uzyskanie zbioru określonych uprzednio produktów (zakres spełniający cele projektu), 

zachowując przy tym normy jakości i wymagania. 

� Program to zbiór powiązanych ze sobą projektów oraz zmian w organizacji, zmierzających do realizacji określonych 

celów strategicznych oraz uzyskania określonych korzyści biznesowych. 

� Portfel to zbiór projektów lub programów, które nie muszą być ze sobą powiązane, ale które grupuje się w celu 

koordynacji, kontroli i optymalizacji portfela jako całości. 

Organizacja może posiadać w tym samym czasie i zarządzać kilkoma portfelami – np. na poziomie korporacyjnym i 

na poziomie podmiotów tworzących korporację. 

� Procesy zarządzania projektem: procesy inicjacji, procesy planowania, procesy wykonawcze, procesy sterująco-

kontrolne, procesy zamykające 

� Cykl życia projektu – model fazowy 

Dla wygody i skuteczności zarządzania wydziela się w projekcie jego etapy (fazy), wynikające z czasowego podziału 

jego realizacji. Wynik każdej fazy to kamień milowy (punkt kontrolny). Okresy pomiędzy kamieniami milowymi to 

fazy projektu. Suma faz to cykl życia projektu. Każda faza projektu też jest projektem. Określenie faz zależy od 

branży (każda ma swoją specyfikę). Np.: 

• Inwestycyjna: analizy i badania, planowanie przebiegu i zasobów, projektowanie zasadnicze, 

projektowanie realizacji, realizacja, wdrożenie, faza operacyjna. 

• Informatyka (projekty programistyczne): analiza, projektowanie, implementacja, testowanie. 

� Sukces/porażka projektu 

 

 

 

 

„Magiczny” trójkąt projektu 

Sukces projektu (szerzej) – zadowolenie interesariuszy z wyników projektu 

• Czynniki sukcesu: 

� elementy socjokulturowe: motywacja, komunikacja, praca grupowa, zespoły mieszane 

� elementy metodologiczne: umiejętności kierownicze menedżera, metodologia zarządzania 

projektami, szkolenia pracowników, dobór członków zespołu 

• Przyczyny niepowodzeń: 

� słaba motywacja członków zespołu 

� zmiany wymagań związanych z produktem projektu 

� słabe zaangażowanie kadry kierowniczej 

� fluktuacja kadry 

� zbyt napięty harmonogram 

� niedokładne oszacowanie kosztów 

 

zakres, jakość 

czas koszty 
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1.2. Klasyczne vs adaptacyjne metodyki zarządzania projektami 
Stan sztuki PM – metodyki klasyczne – Polska i Świat 

Organizacją, która za cel obrała sobie promowanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami jest 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Projektami (ang. International Project Management Association - 

IPMA). Dokumentem zasadniczym są wytyczne kompetencji IPMA (ang. IPMA Competence Baseline = ICB). IPMA 

jest organizacją non-profit zarejestrowaną  w Szwajcarii, z sekretariatem i centralą operacyjną w Holandii. Poprzez 

krajowe organizacje stowarzyszone (ang. National Associations), jak np. Stowarzyszenie Project Management 

Polska (SPMP), stara się promować wiedzę z zakresu zarządzania projektami. 

• Wizja – Będziemy najważniejszą w Polsce organizacją zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie 

zarządzania projektami oraz wiodącą organizacją IPMA 

• Misja – Tworzymy szanse dla project managerów 

� Formy działalności i produkty: Zarząd – strategia, Grupy regionalne, Konferencje PM, Young 

Crew, Działalność międzynarodowa (IPMA), Certyfikacja PM, Certyfikacja trenerów, Project 

Excellence Award, Patronaty, Wydawnictwa 

Stan sztuki PM – metodyki adaptacyjne (zwinne) - Polska i świat 

Adaptacyjne zarządzanie projektami (ang. Agile Project Management, APD) to zbiór różnych metodyk, określanych 

jako zwinne bądź lekkie, i narzędzi stosowanych w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami - głównie 

informatycznymi (m.in. w zakresie inżynierii oprogramowania). Dynamiczny rozwój adaptacyjnego zarządzania 

projektami rozpoczął się w 2001 roku – dokument Manifesto for Agile Software Development, który zainicjował 

głębokie przemiany w środowiskach programistycznych, a następnie przeniknął w niektóre obszary zarządzania 

projektami. Powstanie APD było w dużej mierze reakcją na mało elastyczne metody zarządzania projektami 

informatycznymi. 

• Do najbardziej znanych zwinnych metodyk należą: Extreme Programming (XP) - główny nacisk kładziony 

jest na sposób prowadzenia prac projektowych związanych z programowaniem, Metodyka SCRUM - 

dotyczy organizacji, planowania i tworzenia wartości w ramach zarządzania projektami, Lean Development 

- dotyczy przede wszystkim sposobu organizowania procesów biznesowych firmy na poziomie zarządzania, 

Metodyka Crystal, Feature-Driven Development. 

• Główne cele i zasady stosowania zwinnych metodyk w ramach zarządzania projektami: 

� elastyczność i adaptacyjność projektowania względem dynamicznie zmieniających się potrzeb i 

oczekiwań klienta (stąd termin zwinne - ang. agile) 

� tworzenie wartościowych i innowacyjnych rozwiązań zarówno dla firmy jak i konsumentów na 

każdym etapie projektowania 

� minimalizacja kosztów m.in. dzięki skróceniu harmonogramu procesu wytwarzania 

� koncentracja na członkach zespołu projektowego, wzrost motywacji pracowników i bezstresowa 

realizacja projektów 

� ścisła współpraca z klientem - preferowany jest kontakt bezpośredni  

� prostota i samoorganizujące się zespoły 

� satysfakcja klienta dzięki szybkiemu i regularnemu dostarczaniu wartościowego produktu 

� minimalizacja ryzyka 
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1.3. Analiza projektów (otoczenie, interesariusze), rozpoczynanie projektów 
Interesariusze – osoby lub ich grupy, zainteresowane sukcesem bądź porażką projektu, podlegające ograniczeniom. 

Lista przykładowych interesariuszy: właściciel/kierownictwo najwyższego szczebla, kierownik projektu, przełożony, 

współpracownicy, pracownicy, menedżerowie zasobów wewnętrznych, klienci wewnętrzni, klienci zewnętrzni, 

administracja, podwykonawcy, dostawcy, etc. 

Strony (udziałowcy, interesariusze) projektu oczekują zaspokojenia swych potrzeb. Wymaga to uwzględnienia ich 

wszystkich w projekcie, wyważania i godzenia celów - budowania ich wspólnoty, a w efekcie – budowania „rynku 

projektu”, na którym każdy znajdzie „coś dla siebie”. 

Analiza interesariuszy - cele: wczesne rozpoznanie wszystkich istotnych czynników, wczesne rozpoznanie 

potencjalnych szans i ryzyk projektu, ocena skutków wykonania projektu, identyfikacja powiązań z innymi 

projektami i zadaniami, usprawnienie komunikacji, zdefiniowanie zadań pozytywnie/negatywnie wpływających na 

interesariuszy 

 

• Strategie represyjne 

� Cel: wpływanie na i kontrolowanie środowiska projektu 

� Jak to zrobić?: polecenia i instrukcje (np. od przełożonych), selektywna informacja, „widoczny 

udział” 

• Strategie partycypacyjna 

� Cel: aktywne zaangażowanie interesariuszy w projekt, przekształcenie ich w „partnerów projektu” 

� Jak to zrobić?: aktywne informacje i projekcie (bez oczekiwania na żądanie informacji); tablice 

informacyjne, biuletyny, infolinia, włączenie interesariuszy w projekt 

• Strategie dialektyczne (procedury rozwiązywania konfliktów) 

� Cel: rozwiązanie konfliktu 

� Jak to zrobić?: bezpośrednia dyskusja, negocjacje, mediacje, arbitraż 

� Polityka projektu polega na: ocenie środowiska, określeniu celów najważniejszych udziałowców, ocenie własnego 

potencjału, określeniu problemów, opracowaniu rozwiązań, ich weryfikacji i doskonaleniu 

� Rozpoczynanie (inicjowanie) projektu 

Główny cel projektu: zaspokoić potrzeby ludzi 

Potrzeby są efektem zmian 

Potrzeby - wewnętrzne, zewnętrzne: poprawa wyników (business reengineering), klient, rynek, przepisy/prawo, 

społeczne 
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� Potrzeby - rozpoznawanie, definiowanie 

Rozpoznawanie - ważna jest innowacyjna postawa, otwarcie na zmiany i gotowość do zrywania z obowiązującymi 

zasadami 

Definiowanie: poprosić klienta o zdefiniowanie swej potrzeby, odpowiedzieć na wszystkie pytania, wykonać analizy 

i badania, wykorzystując powyższe kroki, zdefiniować potrzebę, poprosić klienta o jej ocenę i ewentualnie ją 

zmodyfikować 

Pułapki definiowania potrzeb: niejasność, niezrozumienie, zmienność 

Potrzeby są tłumaczone na wymagania: funkcjonalne, potem techniczne 

Problemy z wymaganiami: zdefiniowane nieprawidłowo, nieprecyzyjnie/niejednoznacznie; są zmienne 

Reguły definiowania wymagań: jednoznaczne sformułowanie i pisemna akceptacja, jeśli wymaganie można błędnie 

zinterpretować, to tak się stanie (Murphy), oczekujmy odchyleń w stosunku do planu, korzystajmy z wizualizacji, 

opracujmy system monitorowania zmian w wymogach, uświadamiajmy pracownikom i klientowi problemy 

związane z formułowaniem wymogów 

� Cele projektu 

Znaczenie celów: cel – drogowskazem, struktura celów projektu (SPP - WBS), identyfikacja z celami 

Rodzaje celów: 

� strategiczne-operacyjne 

� główne-cząstkowe-uboczne 

� procesu-rezultatu-eksploatacji 

Zasady definiowania celów (SMART) 

�  specyficzny (Specific) 

�  mierzalny (Measurable) 

�  aprobowany (Agreed-upon) 

�  realistyczny (Realistic) 

�  terminowy (Time-related) 

Cele trzeba: wyznaczyć, uhierarchizować, wyważyć 

� Karta Projektu: wstępna definicja zakresu, stworzenie podstaw planu, stworzenie podstawy do użycia specyficznych 

narzędzi, kompromis celów, zakresu i podstawowych uwarunkowań projektu między sponsorem a kierownikiem 

projektu, zrozumienie kontekstu projektu przez zespół, źródło informacji dla przyszłych członków zespołu 

� Kick-off meeting jest warsztatowym spotkaniem, o czasie trwania 1 do 3 dni, zapoczątkowującym projekt. Składają 

się nań takie typowe czynności jak stworzenie Karty Projektu, przegląd wstępnego biznes planu, warsztat 

budowania zespołu, wstępna analiza ryzyka. 

� Typowa agenda obejmuje: określenie ram projektu: cele, cele biznesowe, interesariusze, kryteria sukcesu; możliwą 

aktualizację biznes planu; organizację zarządzania projektem: struktura zarządzania, struktura zespołu 

projektowego, kto co robi i za co odpowiada, procedury raportowania; stworzenie lub przegląd głównego planu 

projektu: kluczowe kamienie milowe, kolejność działań, zależności między nimi, …; zapoczątkowanie analizy ryzyka; 

działania utworzenia zespołu projektowego; przyjęcie planu zarządzania jakością, w tym procedur sterowania 

zmianami 

Ten wzorzec agendy może być dostosowywany do szczegółowych cech/wymagań projektu. Zaleca się, aby 

spotkanie prowadził konsultant zewnętrzny. 
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2. Planowanie projektów 

2.1. Podstawowe zasady planowania projektów 

PLAN PROJEKTU – przygotowywany, a potem modyfikowany wielokrotnie, pełni potrójną funkcję: 

� jest mapą projektu 

� jest podstawą porozumiewania się udziałowców (interesariuszy) projektu 

� stanowi układ odniesienia dla pomiarów  

2.2. Planowanie zakresu projektu: definicja zakresu, Struktura Podziału Prac, pakiet prac 

� Zakres  - granice projektu. Zakres obejmuje produkty cząstkowe projektu 

Zakres i produkty cząstkowe – treść projektu 

Definiowanie zakresu określa też elementy, leżące poza nim 

Produkty cząstkowe projektu (programu, portfela) - aktywa (materialne, niematerialne), tworzone w projekcie  

Produkty cząstkowe: 

� niezbędne (must have) 

� potrzebne (should have) 

� przydatne (nice to have) 

� Planowanie zakresu 

o Wejścia procesu: opis produktu, Karta Projektu, ograniczenia, założenia 

Transformacje wejść procesu: czynności planistyczne 

o Wyjścia procesu – Definicja Zakresu (Scope Statement): uzasadnienie projektu, skrócony opis produktu 

projektu, lista podproduktów, składających się na pełny produkt, krytyczne czynniki sukcesu 

� Struktura podziału prac (SPP) / Określenie struktury zakresu – polega na rozbiciu głównych rezultatów projektu na 

mniejsze, a przez to łatwiejsze do zarządzania składowe. Celami takiego postępowania są: 

� podnieść dokładność szacowania kosztów, czasu trwania i zasobów projektu 

� określić podstawy pomiarów i kontroli parametrów 

� zwiększyć przejrzystość przypisanych odpowiedzialności 

� Budowa SPP: 

o Odgórna (Top-Down) – od ogółu do szczegółu 

o Oddolna (Down-Top) – od szczegółu do ogółu 

� Dekompozycja - dokonywana w 4 etapach: 

� identyfikacja zasadniczych rezultatów projektu 

� decyzja, czy na danym poziomie szczegółowości poszczególnych rezultatów można właściwie oszacować 

koszty i czasy trwania 

� identyfikacja elementów składowych rezultatów 

� sprawdzenie poprawności dekompozycji 

Wynik ���� Struktura Podziału Prac – SPP - WBS (Work Breakdown Structure) 

� Kryteria podziału zakresu pracy: 

� wg produktów – SPP obiektowa 

� wg systemów -  SPP funkcjonalna 

� wg różnych – SPP mieszana 
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� Trzy postaci (formy) przedstawiania SPP: Graficzna, Semi-graficzna, Tabelaryczna  

� Pakiety – pozycje WBS, nie podlegające dalszej dekompozycji 

Opis pakietu: treść, cele, rezultaty, podmioty odpowiedzialne, potrzebne zasoby, warunki wstępne, konieczną 

dokumentację. 

Stopniowo, dochodzą: czasy realizacji i koszty 

� Zasady dekompozycji: 

� zupełności 

� rozłączności 

� Kodowanie: 

Projekt – najwyższy poziom 

Podzadania – poziomy pośrednie 

Pakiety – poziom najniższy 

Kodowanie służy nazwaniu i identyfikacji podzadań i pakietów. Pożądana jego standaryzacja. 

Kod elementów: numeryczny bądź alfanumeryczny 

� SPP (WBS) – niezbędny instrument dla planowania projektu w aspektach: czasu, zasobów, kosztów, ryzyka, jakości, 

komunikacji, zmian 

Standaryzacja SPP służy kapitalizacji doświadczeń i zarządzaniu wiedzą  

2.3. Cykl życia projektu, etapy (fazy) projektu, typowe cykle życia projektów różnych rodzajów 

� Etap (faza) projektu – skończony przedział czasowy w przebiegu projektu, różny w swej treści od pozostałych 

przedziałów. 

Cykl życia projektu – suma wszystkich jego faz 

Model fazowy projektu – proces dzielenia projektu na fazy  

Kamienie milowe (punkty kontrolne) – przejścia między etapami (fazami) 

� Model etapów projektu – standaryzowane przedstawienie przebiegu zadań projektu podzielonego na skończone 

przedziały czasowe, jednoznacznie identyfikowalne i generujące istotne cele cząstkowe projektu. 

Każda faza projektu jest też projektem 

 

� Określenie faz zależy od branży (każda ma swoją specyfikę). Np.: 

o Inwestycyjna: analizy i badania, planowanie przebiegu i zasobów, projektowanie zasadnicze, projektowanie 

realizacji, realizacja, wdrożenie, faza operacyjna. 

o Informatyka: analiza, projektowanie, implementacja, testowanie. 
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2.4. Planowanie działań: metody planowania sieciowego, harmonogram projektu, planowanie 

kosztów i budżetu 

2.4.1. Metody sieciowe (CPM, PERT) 
� Metody sieciowe umożliwiają: ustalenie pełnej listy zadań, ustalenie zależności czasowych między nimi, określenie 

priorytetów zadań 

� PERT (Program Evaluation and Review Technique) – metoda planowania i kontroli projektu 

Prezentacja – sieć (graf zorientowany) 

Okręgi (węzły) – zdarzenia o zerowym czasie trwania. Strzałki (łuki) – czynności (zadania, pakiety) 

� Metoda Ścieżki Krytycznej (CPM – Critical Path Method) – metoda planowania i kontroli projektu 

Metoda zakłada, iż znane są dokładne czasy trwania poszczególnych zadań (czynności, pakietów)  

Prezentacja – sieć (graf zorientowany) 

Dwa rodzaje sieci: łukowe i węzłowe 

� Podejście klasyczne - ścieżka krytyczna: 

� najdłuższa droga w sieci 

� wyznacza najkrótszy możliwy czas ukończenia projektu 

� czynności krytyczne nie mają zapasu czasu 

� czynności niekrytyczne mają mniejszy lub większy zapas czasu 

� Zasady konstruowania diagramów sieciowych CPM: 

� zadania początkowe nie mają poprzedników 

� zadania końcowe nie mają następników 

� sieć może mieć wiele zdarzeń początkowych lub końcowych, które łączy się czynnościami  pozornymi w 

jedno zdarzenie 

� dane zdarzenie nie może nastąpić, dopóki nie zakończą się wszystkie zadania doń prowadzące 

� diagram sieciowy nie powinien mieć pętli (obiegów zamkniętych) 

� każdy diagram winien być uzgodniony ze specjalistami branżowymi (wykonawcami) 

� diagram sieciowy może mieć różne formaty opisu 

� rysując łuki należy zaznaczyć właściwe kierunki oraz opisać ew. inną niż ZR relację 

� zadania leżące na wspólnej gałęzi bez odgałęzienia mają takie same zapasy całkowite 

� zapas całkowity ≥ zapas swobodny; zadania krytyczne oba zapasy mają = 0 

� każde zadanie o jednym następniku i będące jego jedynym poprzednikiem ma zapas swobodny = 0 

2.4.2. Harmonogram 
� historia – początek PM 

� zaplanowanie przebiegu czynności w czasie 

� wskazuje kolejność realizacji zadań, planowane czasy ich realizacji, wymagane terminy początku i końca 

zadań 

� uwzględnia zasoby i ich ograniczenia 

� Prezentacja graficzna harmonogramu – diagram (wykres) Gantta (obejmuje kamienie milowe) 

Zastosowanie – zarządzanie projektami, zarządzanie produkcją. 

Najczęściej przedstawiany wg najwcześniejszych terminów 
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� Przyspieszanie projektu: 

� crashing – skracanie czasu realizacji zadań poprzez przydział dodatkowych zasobów (koszty) 

� fast tracking – skracanie czasu realizacji projektu poprzez „inżynierię symultaniczną” 

UWAGA! Metody ryzykowne i niezbyt skuteczne 

� Metoda Łańcucha Krytycznego 

1. Mechanizmy marnujące zapas czasu 

1.1. Szacowanie czasu trwania zadań 

Szacunek nie jest konkretną liczbą, lecz jest to pewien zakres prawdopodobieństw – wielkość statystyczna. Czas, w 

którym ukończone zostanie zadanie z prawdopodobieństwem 50%, jest nieproporcjonalnie krótszy niż ten, który 

zapewnia 80% szans na sukces, czyli zakończenie danego etapu w założonym czasie. 

1.2. Syndrom Studenta 

„Praca nie zająć” 

1.3. Prawo Parkinsona 

„Praca zajmuje cały czas, który został na nią przewidziany”, a nawet: „im więcej mamy czasu na wykonanie 

konkretnej pracy, tym więcej czasu praca ta zabierze”. 

Przyczyny:  

� w projekcie zawsze znajdzie się coś, co można jeszcze poprawić 

� efekt samospełniającej się przepowiedni; 

� niechęć do ujawniania swoich rezerw czasowych 

� brak motywacji do ukończenia etapu przed uzgodnionym terminem 

1.4. Ludzie nie są robotami  

� ludzie zwykli zaczynać pracę od tego co lubią robić a nie od tego, co powinni 

� ludzie mają swoje własne priorytety – ulubione projekty i własny porządek dnia 

� niektóre zadania wykonują bardzo dobrze, przed innymi z różnych powodów się wzbraniają 

� jeśli przydzielona praca jest zbyt prosta, przyziemna, następuje szybkie znudzenie się nią 

� zbyt duża ilość informacji podana w krótkim czasie bywa przytłaczająca 

� ludzie źle reagują na zmienne środowisko – stają się nerwowi lub sfrustrowani, gdy wszystko wokół 

nieustannie ulega zmianom 

� większość ludzi ma skłonność do bycia „niepoprawnymi optymistami” 

2. Koncepcja łańcucha krytycznego (ang. Critical Chain Project Management - CCPM) 

2.1. Planowanie zadań „wstecz” oraz „as late as possible” 

Harmonogram tworzy się „pod” datę końca projektu – nie jest to postępowanie ani charakterystyczne jedynie dla tej 

metody, ani dla niej zasadnicze, ale jednak zalecane.  

W CPM rozpoczęcie zadania jest umiejscawiane na harmonogramie w terminie jak najbliższym daty rozpoczęcia 

projektu (ang. as-soon-as possible). W przypadku łańcucha krytycznego jest inaczej – rozpoczęcie zadania odsuwane 

jest na termin „najpóźniej jak się da” (as-late-as-possible). 

Tworzony harmonogram składa się z jak najmniejszej ilości zadań, co ma umożliwić zarządzanie projektem w skali 

makro. Szczegółowość harmonogramu daje złudzenie posiadania większej kontroli nad pracami, jednak ogólniejsze 

spojrzenie umożliwia lepsze orientowanie się  w sytuacji i podejmowanie na bieżąco trafnych, efektywnych decyzji. 

2.2. Szacowanie czasu trwania zadań 
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2.3. Identyfikacja łańcucha krytycznego projektu 

Łańcuch krytyczny to najdłuższy ciąg zadań, których opóźnienie spowodowałoby opóźnienie całego projektu, przy 

czym podczas jego wyznaczania brane są pod uwagę zarówno wzajemne zależności pomiędzy zadaniami, jak i 

zależności wynikające z dostępności zasobów. Jest to różnica pomiędzy łańcuchem a ścieżką krytyczną, która 

rozważa tylko zależności między zadaniami i określa nieprzerwany ciąg zadań o najdłuższym czasie realizacji.  

2.4. Rozmieszczenie buforów 

Zadaniem buforów jest gromadzenie skumulowanych rezultatów losowości charakterystycznej dla projektu. 

Wielkość tych buforów zależy od stopnia niepewności i ryzyka, jakim obarczony jest projekt. Projekty innowacyjne, 

realizowane w mało znanym środowisku lub przez nowy zespół, powinny być chronione dużym buforem  

(stanowiącym nawet 50% czasu na ścieżce krytycznej). 

� Trzy rodzaje buforów: bufor projektu, bufor zasilający i bufor zasobu. Bufor projektu jest to zapas czasu, chroniący 

cały projekt. Wszelkie opóźnienia, które wystąpią w łańcuchu krytycznym projektu, zostaną przez niego 

zaabsorbowane i w ten sposób zostanie ochroniona zaplanowana data zakończenia projektu. Bufory zasilające to 

zapasy czasu, chroniące łańcuch krytyczny projektu. Mają one za zadanie przeciwdziałać skutkom opóźnień, 

występujących przy realizacji zadań, które nie należą do łańcucha krytycznego, ale które w pewnym momencie się z 

nim łączą. 

Do ochrony kluczowego zasobu służy bufor zasobu. Jest to zapas czasu, który dodany w harmonogramie w miejscu, 

gdzie zasób przechodzi między projektami, ma za zadanie zapobiec negatywnym skutkom opóźnień. 

2.5. Środowisko wielozadaniowe 

Sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku wielozadaniowym proponowane w koncepcji Goldratta, to: 

� synchronizacja projektów wokół kluczowego zasobu (zwanego „dobosz” lub „werbel”, ang. „drum 

ressource”), limitującego możliwości realizacyjne; 

� ograniczanie wielozadaniowości poprzez przydzielanie zasobów do zadań priorytetowych; 

� jeżeli jest problem z ustaleniem, które zadania są priorytetowe, zasoby należy przydzielać w sposób 

minimalizujący wyczerpywanie się buforów projektu. 

Główną zasadą jest przydzielanie zasobów kolejno do zadań, które mają największe znaczenie dla pomyślnego 

ukończenia projektu. Dzięki przydzielaniu zasobów zgodnie z priorytetami ogranicza się wielozadaniowość i 

poprawia efektywność pracy nad projektem. Zadanie o najwyższym priorytecie jest realizowane w czasie znacznie 

krótszym. Zadanie o najniższym priorytecie jest ukończone w tym samym momencie lub wcześniej. 

2.6. Monitorowanie postępów projektu 

Realizacja projektu zgodnie z założeniami łańcucha krytycznego określana jest często mianem „biegu w sztafecie”:  

� celem jest zwycięstwo - osiągnięcie najkrótszego możliwego czasu realizacji projektu 

� negocjowany jest czas, a nie termin realizacji; nie jest istotna realizacja ściśle według harmonogramu – 

ważny jest wyścig z czasem 

� ważny jest nie tylko „szybki bieg”, ale i „sprawna zmiana” - zupełnie jak w sztafecie 

� wyeliminowane zostały kamienie milowe, więc każdy rozpoczyna i wykonuje swoje zadanie jak najszybciej, 

bez patrzenia na planowany termin zakończenia; jeśli zadanie zostało już rozpoczęte, to celem jest jego jak 

najszybsze zakończenie 

� zasób ma za zadanie przygotować się do płynnego „przejęcia pałeczki” od poprzednika, poprzez śledzenie 

bądź otrzymywanie informacji o postępie zadania poprzedzającego 
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2.5. Planowanie zasobów projektu: macierz odpowiedzialności, bilansowanie zasobów 
� Zasoby projektu - klasyfikacja uproszczona: 

� nieruchomości 

� wyposażenie 

� materiały 

� siła robocza 

� metodyki i narzędzia 

� wiedza 

� image 

� środki pieniężne 

� technologia 

� Planowanie zasobów: identyfikacja zasobów, ich dostępność, optymalizacja ich użycia (projekt – program – portfel), 

minimalizacja zużycia zasobów dla realizacji celów projektu 

� Planowanie zasobów obejmuje: 

� określenie zapotrzebowania na zasoby (pakiety WBS) 

� planowanie zasobów ludzkich, materialnych, informacyjnych i finansowych 

� zatwierdzenie planu zasobów przez Kierownictwo Organizacji 

� podjęcie decyzji o uruchomieniu projektu 

� Planowanie zasobów – wymagane dane: 

� zakres projektu 

� SPP (WBS) 

� szacunkowe czasy trwania prac 

� harmonogram 

� opis zasobów 

� ceny zasobów (jednostkowe) 

� macierz RAM (macierz odpowiedzialności - kto co robi) 

� Macierz RAM (ang.) Responsibility Assignment Matrix – narzędzie komunikowania zakresu obowiązków 

poszczególnych pracowników w projekcie  

� połączenie Struktury Podziału Pracy i struktury organizacyjnej firmy  

� wiersze macierzy = kolejne pakiety robocze 

� kolumny macierzy = konkretne osoby lub jednostki organizacyjne  

� na przecięciu danej kolumny i wiersza należy wpisać kod oznaczający charakter odpowiedzialności  

� Metody planowania zasobów: 

� gromadzenie zasobów – przydział do zadań zgodnie ze wstępnym harmonogramem. Metoda nieefektywna – 

nie w pełni wykorzystane zasoby (przerwy). Wykonalna przy dużej puli zasobów. 

� planowanie uwzględniające ograniczoność zasobów – dostosowanie harmonogramu do tej sytuacji 

(przesuwanie terminów) 

� korekta planowania przy ograniczonych zasobach – dodatkowe wykorzystanie/zaangażowanie zasobów 

w projekcie 
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� Szacowanie kosztów 

� jeśli zawsze zbyt optymistyczne – przewiduje się rezerwy (czy potrzebne?) 

� jeśli zawsze pesymistyczne – uśpiona czujność 

� niska cena przy optymistycznym szacowaniu – nie opłaca się na dłuższą metę 

 

� Szacowanie wstępujące (bottom-up) 

� dekompozycja projektu na „najmniejsze składowe” 

� szacowanie kosztów na poziomie szczegółowych elementów 

� sumowanie kosztów „od szczegółu do ogółu” 

� dokładność oszacowania rzędu 5% 

� metoda bardzo pracochłonna, zwłaszcza w pierwszych oszacowaniach 

� dobre udokumentowanie analizy może być wykorzystane w przyszłych projektach (kapitalizacja wiedzy) 

Niezbędne informacje o: zasobach rzeczowych potrzebnych do realizacji poszczególnych zadań, zasobach ludzkich, 

wszystkich wydatkach (też administracyjnych) 

� Szacowanie przez analogię (top-down) 

� oszacowanie na podstawie rzeczywistych kosztów wcześniejszych projektów 

� jeżeli oszacowanie oparte jest na „podobnym” projekcie z przeszłości – średni błąd oszacowania wynosi +/- 

15%, w przeciwnym przypadku błąd jest rzędu +/- 35%  

� wymaga „banku wiedzy” o kosztach różnego typu projektów (kapitalizacja wiedzy o zrealizowanych 

projektach) 

� Szacowanie na podstawie modelowania parametrycznego 

� szukane koszty projektu (podprojektu, zadań) są zadane wzorem analitycznym 

� wystarczy podstawić do wzoru odpowiednie wartości (parametry) 

Przykłady parametrów: w budownictwie: np. powierzchnia, objętość; w informatyce: ilość linii, ilość instrukcji w 

kodzie źródłowym; w każdej dziedzinie: złożoność projektu, innowacyjność, stopień znajomości (trudności) klienta 

Modele parametryczne wymagają przetestowania na wielu projektach 

Zweryfikowane modele są bardzo użyteczne 

� Szacowanie oceną ekspercką 

� pojedynczy ekspert może się bardzo pomylić (do 70%), dlatego uśrednia się oceny wielu ekspertów 

� dokładność oszacowania rzędu 15-20% zapewnia udział około 70 ekspertów (!) 

� metoda droga 
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� Kto szacuje koszty? 

� wykonawcy? 

� zewnętrzni eksperci? 

� ceny zakupu materiałów – dział zaopatrzenia 

� Budżet w czasie 

� budżet wiąże się z harmonogramem 

� w oprogramowaniach zwykle założenie o równomiernym zużyciu zasobów w danym zadaniu 

� użytkownik może to zmienić 

 

� Główne przyczyny błędów szacowania kosztów: 

� psychologiczne (doświadczenie pokazuje, że estymacje są zwykle zbyt optymistyczne, zwłaszcza estymacje 

czasu trwania i kosztów) 

� czynniki zewnętrzne (naciski, chęć uratowania projektu, chęć dobrego zaprezentowania się pomysłodawców) 

� brak doświadczenia 

� niezrozumienie sensu estymacji 

Ale szacunki kosztów zawsze będą błędne. Dlatego potrzebna jest rezerwa. 

 

BUDŻET = K + R1 + R2 + KO; 

K - estymowane koszty poszczególnych elementów projektu 

R1 – rezerwa na ryzyko (nie na błędy)  

R2 – rezerwa na nieprzewidziane wydatki 

KO - część kosztów ogólnych przedsiębiorstwa, przypadająca na projekt  

C- cena produktu projektu, jaką płaci klient  

(jeśli produkt projektu ma być sprzedany) 

Powinno być: C ≥ K+R1+R2+KO 
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3. RYZYKO, JAKOŚĆ, KOMUNIKACJA, EV 

3.1. Zarządzanie ryzykiem projektu 

Ryzyko jest to zdarzenie zidentyfikowane, którego prawdopodobieństwo wystąpienia można dość dokładnie 

określić. 

Ryzyko trzeba identyfikować i analizować przed rozpoczęciem projektu, potem jest za późno – realizacja projektu się 

przeciąga. Ale ten proces trwa aż do zakończenia projektu! 

Zarządzaj ryzykiem – inaczej ryzyko będzie zarządzało Tobą! (J.P. Lewis) 

Akceptujemy tylko te projekty, które mają akceptowalny poziom ryzyka. Projektów bez ryzyka nie ma! Zarządzanie 

ryzykiem może pomóc w uzyskaniu pewności, że osiągniemy wyznaczony cel. Nie można zrezygnować z projektu, 

który ma dużą wartość, tylko dlatego, że jest ryzykowny 

Proces zarządzania ryzykiem: 

1. Identyfikacja (co się może zdarzyć, co nam grozi?) 

2. Pomiar 

3. Właściwe zarządzanie 

� Identyfikacja ryzyka 

Typy ryzyka, jakie należy uwzględnić w projekcie: 

� Ryzyko techniczne: 

zakres produktu i projektu (bardzo częste źródło ryzyka, czasem prawdziwa plaga), harmonogram prac - 

opóźnienia są rezultatem złej struktury podziału prac WBS i niepoprawnie odwzorowanych zależności 

pomiędzy zadaniami, nierealistycznego harmonogramu, opartego na zbyt optymistycznych oszacowaniach 

nakładu prac, niższej niż przyjęta w planie efektywności pracy, złego zarządzania zasobami, zwłaszcza w 

przypadku puli zasobów wspólnej dla wielu projektów, błędnej estymacji nakładów rzeczowych 

(pracochłonność, ilość), niejednoznacznego określenia w umowach terminów i warunków płatności, 

nieefektywnego przydziału i koordynacji zasobów, nieefektywnej komunikacji w projekcie, procedury, 

technologie (zwłaszcza nowości – czy je dobrze znamy?), normy i standardy nieznane lub nie wspomniane w 

umowie, jakość sprzętu, maszyn, urządzeń, jakość prac badawczych i rozwojowych, wybór dostawców i 

kooperantów (zawodność, dodatkowe koszty, nie wywiązywanie się z gwarancji), opakowanie i transport, 

efektywność i produktywność pracy, doświadczenie członków zespołu, dostępne zasoby, części zamienne 

� Ryzyko finansowe: 

błędna estymacja kosztów, sposób finansowania (kredyty), terminy płatności nie związane z konkretnym 

zakresem prac, warunki płatności (ceny ustalone lub korygowane), terminy płatności (zmiana stopy 

procentowej), kursy walut, waluty niewymienialne, brak zapłaty po wykonaniu pracy (brak akceptacji, 

niewypłacalność), kary (ryczałt, ograniczenia), przepisy podatkowe (zwłaszcza zagraniczne), zerwanie lub 

przerwanie umowy, problemy społeczne, posunięcia rządu i urzędów centralnych 

� Ryzyko prawne: 

obowiązujący język, obowiązujące prawo, lokalizacja, wady dokumentów, własność przemysłowa 

(technologie, know-how), kto rozsądza, interwencja osób trzecich, posunięcia rządu i urzędów centralnych 

(przepisy) 



~ 14 ~ 

 
Dane wejściowe do identyfikacji ryzyka: opis produktu (czy wypróbowana technologia, czy innowacje), lista 

kooperantów i dostawców wraz z ich opisem (zawodność?),  oceny kosztów i czasów trwania zadań, WBS, 

harmonogram, lista zadań z przydzielonymi zasobami, lista trudno zastępowalnych członków zespołu, lista 

„zapracowanych” i „rozrywanych” członków zespołu, którzy mogą nie dotrzymać swoich zobowiązań, dane 

historyczne o projektach z przeszłości i ryzyku (niekoniecznie na poziomie firmy, czasem w czyjejś szufladzie), 

dostępne dane historyczne o podobnych projektach (Internet), pamięć członków zespołu projektowego. 

Narzędzia identyfikacji ryzyka: wywiady z udziałowcami projektu, burza mózgów, kwestionariusze kontrolne 

(checklisty) – specyficzne dla branży, audyty produktu i procesów projektu, zgłoszenia indywidualne – wynik 

zaangażowania każdego członka zespołu w zarządzanie ryzykiem, eksperci (grupa delficka). 

Nie wolno zapomnieć o jednym ryzyku - że projekt nie będzie mógł być doprowadzony do końca. Należy mieć 

gotowe scenariusze wyjścia z projektu. 

ZŁOTA ZASADA FUNDUSZY VENTURE CAPITAL: inwestycja bez planu rezygnacji jest z definicji nieopłacalna – nie 

daje bowiem szansy na odzyskanie choćby części zainwestowanego kapitału. 

� Pomiar ryzyka 

WARTOŚĆ RYZYKA (1) = (prawdopodobieństwo wystąpienia) × (konsekwencje) 

Prawdopodobieństwo: 0 – 1   Konsekwencje – np. 1 -10       

Pomiar ryzyka: Ocena prawdopodobieństwa - metody: PERT i metody pokrewne. Drzewa decyzyjne, diagramy 

przyczynowo-skutkowe. Symulacja. Te same narzędzia, co przy identyfikacji 

Uwaga na indywidualne cechy, przeszłość i język ekspertów. 

Ocena konsekwencji – podobne narzędzia 

� ilościowo (o tyle a tyle wyższe koszty, taka a taka kara) 

� słownie (skutek katastrofalny, krytyczny, marginalny, nieistotny) 

W obu przypadkach konsekwencje „tłumaczymy” na liczbę od 1 (nieistotny problem) do 10 (katastrofa) 

WARTOŚĆ RYZYKA (2): (prawdopodobieństwo wystąpienia) x (konsekwencje) x (nasza zdolność do wczesnego 

wykrycia) 

Nasza zdolność do wykrycia ryzyka: 

Zdolność do wczesnego wykrycia oceniana w skali od 1 (na pewno będziemy o tym wiedzieli dostatecznie wcześnie) 

do 10 (zupełnie nie do przewidzenia). 

� Właściwe zarządzanie ryzykiem 

Co można zrobić z ryzykiem? 

� wyeliminować lub zredukować 

� przenieść na osobę trzecią (kosztuje!) 

� kontrolować (rezerwy, działania korygujące, plany kryzysowe) 

Proces zarządzania ryzykiem trwa przez CAŁY CZAS REALIZACJI PROJEKTU 

Co jakiś czas trzeba zadawać następujące pytania i uzyskiwać odpowiedzi na nie: 

� czy któreś z ryzyk stało się bądź na pewno stanie się rzeczywistością? 

� czy jakieś ryzyko już przestało nam grozić? 

� czy pojawiły się nowe ryzyka? 

� co z tego wynika (koszty, czas, jakość, wykorzystanie rezerw)? 
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3.2. Zarządzanie jakością w projekcie 

3.2.1. Planowanie jakości 
We: polityka jakości, zakres projektu, opis produktu/usługi/celu projektu, przepisy/normy 

TWP: analiza zysku i kosztów, benchmarking, diagramy przepływów i przyczynowo-skutkowe (Ishikawa) 

Wy: plan zarządzania jakością, definicje operacyjne, listy kontrolne 

3.2.2. Zapewnienie jakości 
We: plan zarządzania jakością, wyniki pomiarów jakości, definicje operacyjne 

TWP: metody i techniki planowania jakości, audyty jakości 

Wy: doskonalenie jakości 

3.2.3. Kontrola jakości 
We: wyniki prac, plan zarządzania jakością, definicje operacyjne, listy kontrolne 

TWP: kontrole i karty kontrolne, statystyczna kontrola jakości, diagramy Pareto i inne, analiza tendencji 

Wy: doskonalenie jakości, decyzje o akceptacji, zmiany, wypełnione listy kontrolne, dostosowanie procesów 

3.3. Zarządzanie komunikacją 

3.3.1. Planowanie komunikacji 
We: wymagania komunikacyjne projektu, dostępne technologie komunikacyjne 

TWP: analiza udziałowców projektu 

Wy: plan zarządzania komunikacją 

3.3.2. Dystrybucja informacji 
We: wyniki prac, plan zarządzania komunikacją, plan projektu 

TWP: umiejętności komunikacyjne udziałowców, system wyszukiwania informacji, system rozpowszechniania 

informacji 

Wy: dostępne informacje (teczka projektu) 

3.3.3. Raportowanie wykonania 
We: plan projektu, wyniki działań 

TWP: przeglądy wykonania, analiza odchyleń, analiza tendencji, analiza wartości uzyskanej (budżet, planowany 

koszt planowanej pracy, rzeczywisty koszt wykonanej pracy, planowany koszt wykonanej pracy, a na ich podstawie 

odchyłki kosztowe, harmonogramu, itd.), narzędzia i techniki dystrybucji informacji 

Wy: raporty, wnioski o zmianę 

3.3.4. Zamknięcie projektu 
We: plan projektu, wyniki prac 

TWP: niezbędne działania prawne, księgowe, strategiczne i logistyczne 

Wy: zamknięcie prawne projektu, zamknięcie księgowe projektu, zamknięcie strategiczne projektu, zamknięcie 

logistyczne projektu 

3.3.5. Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą 
We: wyniki prac, raporty, niesformalizowane doświadczenia udziałowców projektu 

TWP: przełożenie i formalizacja umiejętności, klasyfikacja i organizacja zgodnie ze strukturą zapewniającą 

dostępność innym osobom 

Wy: „zbiornik” doświadczeń, umiejętności i wiedzy, przewodnik poruszania się po nim 

We – wejścia procesu, 

TWP – Transformacje wejść procesu, 

Wy – wyjścia procesu) 
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3.4. Metoda Earned Value kontroli kosztów projektu 

� Będzie dobrze przeprowadzona tylko wtedy, gdy będzie dostępna dokładna (PRAWDZIWA) informacja. Obejmuje 

ona: informacje o poniesionych kosztach (zużyciu zasobów), informacje o postępie prac, informacje o odchyleniach i 

niezbędnych zmianach, informacje na temat produktywności prac 

� Informacje o kosztach (pakiety WBS): zużyte (przepracowane) godziny, zużyte materiały, amortyzacja,inne wydatki  

� Zbieranie informacji o kosztach projektu to nie to samo co księgowanie informacji o kosztach przez księgowość, bo 

opiera się na kodach z WBS, a nie kodach kont księgowych 

� Różne momenty ujęcia kosztu: 

� faktura (normalne) 

� zapłata (normalne) 

� zamówienie (koszt „ukryty”) 

� ustna rozmowa telefoniczna (koszt „ukryty”) 

� Kiedy zostanie przekroczony budżet, zło już się stało! Trzeba reagować wcześniej, uprzedzając problemy. Skąd 

brać szybkie i dobre informacje? 

� formularze godzin 

� zużycie materiałów 

� kontrola postępu zleceń zewnętrznych 

� składane zamówienia 

� Metoda Earned Value kontroli budżetu 

o Parametry metody: 

� Budget at Completion (BAC) – Budżet początkowy 

� Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) – Planowany koszt planowanej pracy 

� Actual Cost of Work Performed (ACWP) – Rzeczywisty koszt wykonanej pracy 

� Budgeted Cost of Work Performed (BCWP lub Earned Value) – Planowany koszt wykonanej pracy  

(wartość uzyskana, wypracowana, przerób)  

o Odchylenia: 

� Schedule Variance SV=BCWP-BCWS – Odchylenie harmonogramu 

� Cost Variance CV=BCWP-ACWP – Odchylenie kosztu 

� „Tradycyjne” odchylenie kosztu BCWS-ACWP =CV-SV  

o Prognozowane oszacowania 

� Estimate To Complete ETC (Szacowany koszt pozostały)  

� Estimate At Competion EAC (Szacowany koszt końcowy) 

EAC = ACWP + ETC 

� Variance At Completion VAC=BAC-EAC (Odchylenie budżetu) 

o Wskaźniki wydajności realizacji projektu 

� Planowany procent wykonania 

BCWS / BAC 

� Rzeczywisty procent wykonania 

BCWP / BAC 
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4. LUDZIE W PROJEKCIE – Elementy kompetencji behawioralnych 

4.1. Przywództwo 

� Zadania Kierownika Projektu 

Oprócz: „Osiągnąć cel – na czas, w budżecie i zgodnie z wymogami” dochodzą: rozwój pracowników, 

przekazywanie nabytych doświadczeń, pośredniczenie między kierownictwem a pracownikami 

Przywództwo - akt kreowania systemu społecznego, w którym lider i osoby podlegające mu wypełniają zadanie, 

minimalizując koszty, czas, straty emocjonalne i społeczne. 

Przywództwo - główne zadanie kierownika projektu. 

Przywództwo to: określenie wizji i kierunku działań, przekonanie innych, by podążali za mną 

Przywódca, chcąc skutecznie wprowadzić zmiany: pobudza motywację przez wspólne określenie  problemów firmy, 

tworzy wspólnie z pracownikami wizję, buduje konsensus dla nowej wizji, kompetencje dla jej wdrożenia i spójność 

dla jej kontynuacji, propaguje „odrodzenie” bez wywierania nacisków, instytucjonalizuje zmianę poprzez politykę, 

systemy  i struktury, kontroluje i modyfikuje w razie potrzeby strategię 

� Autorytet 

Problem: niski autorytet Kierownika Projektu 

Budowanie autorytetu - wykorzystywanie swoich atutów do jego budowania 

Rodzaje autorytetu: autorytet formalny, autorytet finansowy, autorytet administracyjny, autorytet techniczny, 

autorytet charyzmatyczny 

4.2. Zaangażowanie i motywacja 
� Kierownik projektu a zespół 

Idealny członek zespołu projektowego: całkowite poświęcenie się projektowi, inteligencja + zdrowy rozsądek, 

wysokie kompetencje techniczne 

Ograniczenie - pierwsza cecha: przyczyna organizacyjna, przyczyna psychospołeczna 

� Dobór członków zespołu 

Wskaźnik typów psychologicznych Myers-Briggs: 

o bazuje na teorii Junga, 

o podstawa klasyfikacji - 4 wymiary zachowań ludzkich: 

� ekstrawertyczny-introwertyczny 

� zmysłowy-intuicyjny 

� myślący-uczuciowy 

� oceniający-obserwujący 

� Budowa i rozwój zespołu – główne wyzwanie kierownika projektu 

Zaangażowanie – osobiste poparcie projektu przez interesariuszy 

Motywowanie 

� Uzasadnienie, wyjaśnienie pobudek, powody działania (W. Kopaliński - łac.) 

� Potrzeba, wewnętrzny popęd osoby do osiągnięcia celu 

� Motywacja zewnętrzna - angażowanie się w działanie wskutek zewnętrznych nacisków 

� Motywacja wewnętrzna - angażowanie się w działanie, gdyż sprawia nam przyjemność lub nas interesuje 



~ 18 ~ 

 

4.3. Praca zespołowa 

� Praca zespołowa obejmuje działania kierownicze oraz przywódcze, odnoszące się do kształtowania zespołu, jego 

funkcjonowania oraz dynamiki grupy. 

Zespół to grupa osób, pracujących wspólnie nad osiągnięciem określonych celów. 

Praca wykonywana równolegle przez członków zespołu tworzy z niego jedynie grupę roboczą. 

� Fazy i dynamika rozwoju zespołu 

o Formowanie (Forming) – zbieranie się, badanie „terenu” 

� Odczucia: 

niepewność  - wspólna praca, potrzeba orientacji, ciekawość, zagrożenie, itp. 

� Zachowania: 

próby definiowania zadań i sposobów ich realizacji, zapotrzebowanie na informacje, koncentracja 

na relacjach a nie na rolach, chaos, brak planowania 

o Burza/ścieranie (Storming) – walka o pozycje, analiza możliwości 

� Odczucia: 

opór, bunt przeciw liderom, silne emocje 

� Zachowania: 

pierwsze próby tworzenia klik, ustanowienie naturalnej hierarchii, przerzucanie odpowiedzialności, 

silna rywalizacja 

o Normowanie (Norming) – akceptacja zachowań kolektywnych 

� Odczucia: 

wzrost spójności grupy, uczucia sympatii/antypatii, zaufanie 

� Zachowania: 

opracowanie zasad i ich powszechna akceptacja, krystalizacja ról w hierarchii władzy, koncentracja 

na celach, współpraca i koordynacja 

o Działanie (Performing) – wspólna praca na rzecz osiągnięcia celów 

� Odczucia: 

poczucie jedności i spoistości grupy, zapał, entuzjazm 

� Zachowania: 

współpraca 

o Rozwiązanie – zakończenie projektu i działalności zespołu 

� Odczucia: 

poczucie sukcesu/porażki, oznaki zniechęcenia, zapał, entuzjazm 

� Zachowania: 

formalne rozwiązanie, powrót do rutynowych obowiązków, świętowanie 

� Warunki istnienia zespołu: nowe wyzwanie (niestandardowość sytuacji), wspólny cel, normy grupowe, odpowiedni, 

komplementarny dobór członków zespołu, współpraca 

� Skład zespołu: 

� niezbędne przypisanie ról; jest ich osiem 

� brak jednej z nich lub naruszenie wzajemnych proporcji znacznie ogranicza skuteczność zespołu 
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� Rola zespołowa to wzorzec specyficznych zachowań członka zespołu, określający rodzaj interakcji z innymi i 

podejście do zadania, przyczyniający się do rozwoju zespołu jako całości (R. Meredith Belbin) 

� Wzorcowe role: 

� Naturalny lider - piecza i kontrola nad sposobami osiągania celu. Zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk 

� Człowiek akcji – kształtuje sposób wykorzystania pracy i wysiłku grupy. Niespokojny, dominujący, 

ekstrawertyk, impulsywny. Dzięki niemu „coś się dzieje” 

� Praktyczny organizator – zamienia koncepcje i plany na praktyczne działanie. Zrównoważony i 

zdyscyplinowany, trzyma się planów 

� Siewca (człowiek idei, strateg, wizjoner) – wysuwa nowe pomysły uwzględniające najważniejsze problemy. 

Dominujący, inteligentny, introwertyk 

� Człowiek kontaktów – bada otoczenie zespołu w aspekcie dotyczącym jego prac. Nawiązuje użyteczne dla 

zespołu kontakty zewnętrzne. Zrównoważony, dominujący, ekstrawertyk, negocjator. 

� Sędzia (krytyk wartościujący) – analizuje problem, ocenia pomysły, koncepcje, sugestie – to służy lepszemu 

przygotowaniu decyzji grupowych. Obiektywny, zrównoważony, inteligentny, introwertyk 

� Człowiek grupy (dusza zespołu) – wspiera członków zespołu, podbudowuje ich morale, zapobiega 

konfliktom (agent zmiany, katalizator), wzmacnia współpracę. Zrównoważony, ekstrawertyk, lojalność, 

zdolność empatii 

� Perfekcjonista (skrupulatny wykonawca) – nastawiony na konkretny efekt, na wykonanie zadania (Trzy 

parametry projektu). Niespokojny, napięty, introwertyk, zdyscyplinowany. 

� Rodzaje mocy pracy zespołowej: 

o moc decyzyjna, 

o moc merytoryczna, 

o moc synergiczna 

4.4. Zarządzanie oporem 

� Czynniki sukcesu zmiany 

Ogólne zasady postępowania: 

�   Określić czynniki pozytywne zmian i na nich się oprzeć  

�   Antycypować opór, tzn. raczej zapobiegać, aniżeli leczyć 

� Czynniki szczegółowe 

� W odniesieniu do charakteru zmian: jednostka dokonująca zmiany ma rację dokonując ich i zmiany są 

spójne z tą racją 

� W odniesieniu do środowiska: sytuacja kryzysowa powoduje, że ludzie nie mają wyboru; gra władzy zmierza 

w tym samym kierunku, co zmiany 

� W odniesieniu do zarządzania zmianami: silne zaangażowanie najwyższego kierownictwa; dobrze określony 

i postrzegany proces ich przeprowadzania, dobre przygotowanie agentów zmian  

� W odniesieniu do motywacji osób: personel czuje się bezpieczny; personel dostrzega w zmianach możliwość 

rozwiązania swych problemów zawodowych; personel jest „młody duchem”; ogół osób podziela te same 

aspiracje; stosowany styl zarządzania jest partycypacyjny; ewolucja kompetencji jest naturalna; stosunki 

międzyludzkie są bezpośrednie 
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� INSTRUMENTY ZAPOBIEGANIA OPOROWI 

o Potrzeby instytucji: 

� finansowe: utrzymać/poprawiać pozytywne wyniki finansowe, kontrolować koszty 

� wynikowe: utrzymać (poprawić) produktywność,  terminy, jakość, skuteczność, funkcjonalność 

� dotyczące swego wizerunku: utrzymać (poprawić) reputację, wiarygodność, atmosferę pracy, 

zewnętrzny „image” 

o Potrzeby osobiste: 

� Jakość warunków pracy: dobre warunki pracy, praca wg metody, niezbyt duże stresy, praca 

niewyczerpująca, jasne reguły pracy, struktury, procedury, misje 

� Bezpieczeństwo, stabilność: stabilne, pewne środowisko pracy, stabilne zatrudnienie, jasne reguły 

„gry” (wynagrodzenie, awanse, kary,...) 

� Przynależność: być częścią grupy, mieć z nią ciągłe kontakty, być odbieranym sympatycznie przez 

innych, być częścią przedsiębiorstwa i tak być postrzeganym na zewnątrz, odczuwać dumę ze 

swych przynależności 

� Uznanie: być uznawanym indywidualnie za wyniki, być uznawanym za najlepszego w pewnych 

dziedzinach pracy; grać, walczyć i ... wygrywać, być uznawanym, słuchanym dzięki temu, kim się 

jest 

� Odpowiedzialność, władza: posiadać władzę i odpowiedzialność wobec zadania lub innych osób, 

kierować grupą roboczą, podejmować decyzje, wymagające użycia zasobów organizacji 

� Samorealizacja: doskonalić się, rozwijać nowe idee, tworzyć, rozwijać się w sposób ciągły w 

dążeniu do realizacji celów strategicznych (długoterminowych) 

o Potrzeby grup społecznych: grupy przynależności, grupy odniesienia (referencyjne) 

� Identyfikacja procesu decyzyjnego 

� Chcąc nie dopuścić do oporu istotnych udziałowców projektu, agent zmian winien zidentyfikować te osoby, ich rolę 

w szeroko rozumianym procesie decyzyjnym, a następnie wybrać najwłaściwszą wobec każdej z nich taktykę 

postępowania. 

 

� Metody i narzędzia – komunikacja. Spontaniczność wypowiedzi: Aby się skutecznie porozumiewać, należy panować 

nad spontanicznością wypowiedzi 


