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O podręczniku
Od 2010 roku w ramach firmy Octigo sp. z o.o. tworzymy bloga na temat
zarządzania projektami. Z czasem uzbierało nam się trochę wpisów, które zaczęły
nam się układać w spójną całość. Padł pomysł, a może zrobić z nich podręcznik
zarządzania projektami? Super, tylko ile nam to zajmie? I tak ziarnko do ziarnka
zaczęliśmy gromadzić teksty na temat różnych aspektów zarządzania projektami.
Aby przyśpieszyć proces tworzenia, postanowiłem zebrać artykuły na temat
zarządzania jednym z wymiarów projektu – czasem i stworzyć z nich pierwszy
rozdział podręcznika.
Niniejszym uroczyście oddaję Ci Drogi Czytelniku ten skromny tekst na temat tego,
jak poradzić sobie z opóźnieniami projektów. A wiadomo, że każdy projekt i tak się
spóźni…
Artykuły w niniejszej książce pogrupowane zostały w poziomy wiedzy:
- oznacza tekst dla początkującego kierownika projektu, członka zespołu
projektowego lub innego uczestnika projektów, którzy chcieliby poszerzyć
swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami. W tej kategorii ukazują się
teksty prezentujące podstawy wiedzy, w praktyczny sposób wprowadzające
krok po kroku w to, jak dobrze zarządzać projektami.
- oznacza tekst dla praktyka zarządzania projektami, który chciałby
poszerzyć swoją wiedzę z tego obszaru. Adresowany jest do kierowników
projektów, PMO, sponsorów projektów. Chcemy tu przytaczać wiedzę i
nasze praktyczne doświadczenia, które uzupełnią, mamy nadzieję,
warsztat zawodowy czytelnika.
- oznacza tekst adresowany do entuzjastów zarządzania projektami i ludzi
szkolących z tego zakresu. Zamieszczamy tutaj ciekawostki z naszego
świata, praktyczne wnioski ze stosowania technik i metod projektowych, a
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w szczególności zagadnienia z obszaru zarządzania portfelem projektów i
programem.
Generalnie tutaj mamy do czynienia z tekstami kategorii A, chyba, że oznaczono to
inaczej, stąd tytuł - Zarządzanie projektem – Małymi kroczkami. Przyjęliśmy, że
podręcznik będzie powstawał iteracyjnie w odpowiedzi na pytania czytelników,
nowe pomysły, konieczne korekty. Więc co jakiś czas będziemy publikowali kolejną
wersję tego tekstu.
Życzę przyjemnej lektury.
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Wprowadzenie
Dystans planowania

Warto przed rozpoczęciem pracy zadać sobie jedno strasznie ważne pytanie, z
jakiego typu zadaniem mam do czynienia. Jakie są wykonywane w organizacjach>
Po co rozróżniamy zadania procesowe, projektowe, działania ad hoc, rutynowe
itd.? Pewna cecha występująca z różnym nasileniem w różnych miejscach pozwala
na wyróżnienie różnych typów zadań. Jednym z głównych kryteriów jest tzw.
“dystans planowania”, czyli czas pomiędzy zaplanowaniem zadania do wykonania,
a rozpoczęciem pracy. Ów dystans planowania jest czynnikiem odróżniającym
działanie ad hoc, procesowe i projekt.
Działanie Ad Hoc
Gdy zaczynamy działać w momencie, w którym dowiadujemy się o konieczności
działania mamy do czynienia z improwizacją. Takie sytuacje występują, gdy coś
nieprzewidzianego się zdarzy: katastrofa, nagła konieczność, nowatorska
okazja, atak afgańskich partyzantów itp. Nie ma wówczas czasu na planowanie i
trzeba po prostu działać. Gdy wybucha pożar trzeba biec po wiadro z wodą, gdy
psuje się krytyczny system lub maszyna, trzeba ją naprawić natychmiast. Odstęp
między momentem zaplanowania pracy a rozpoczęcia jej wykonywania wynosi zero
albo niemal zero. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przewidujemy możliwość
wystąpienia awarii i w ramach prewencji przygotowujemy się do tego wcześniej.
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Praca procesowa
Gdy z góry planujemy, co zrobimy, gdy np. wybuchnie pożar lub zepsuje się
urządzenie, albo po prostu do sklepu wejdzie klient z reklamacją, ewentualnie z
nowym zamówieniem, mamy do czynienia z procesem. Odstęp między
zaplanowaniem sekwencji działań, a rozpoczęciem ich wykonywania może wynieść
wiele miesięcy lub lat. Przykładowo plany działań w razie awarii mogą leżeć lata w
sejfie do czasu, gdy katastrofa wystąpi. Dzięki temu, że schemat postępowania w
określonej sytuacji (np. gdy przyjdzie faktura za delegację lub klient zamówi nowy
samochód w salonie) jest dosyć stały, można sobie pozwolić na sformalizowanie go i
wielokrotne stosowanie w podobnych sytuacjach. Opłaca się ponieść wysiłek
zapisania procesu, bo później wielokrotnie może być wykonywany według tego
samego planu. Ale nie zawsze jest tak, że schemat postępowania jest niezmienny.
Praca w projekcie
Zdarza się, że z jednej strony ze względu na złożoność, koszty i współzależność
prac warto je zaplanować, a jednocześnie ów zestaw działań jest unikalny dla nas,
np. po raz pierwszy remontujemy kuchnię, wdrażamy system. Aby pogodzić ów
paradoks wprowadzono zarządzanie projektowe. Odstęp planowania wówczas
wynosi od kilku miesięcy (rzadziej lat ze względu na innowacyjność projektów) do
kilku dni. Ciekawe jest to, że dystans planowania jest jednym z podstawowych
założeń różnych metodyk projektowych. Na przykład Agile zakłada planowanie na
okrągło (nawet codziennie) na podstawie informacji zwrotnej otrzymywanej od
klienta z poprzedniej wersji. PRINCE2 zakłada, że przy dużym dystansie, np. na
początku projektu, precyzja planowania jest mała, a w miarę jak zbliża się termin
realizacji zadań (etapu) konieczne jest bardziej szczegółowe ich przeplanowanie.

Zadanie-Proces-Projekt
Zarządzanie projektem świetnie radzi sobie z wieloma aspektami działalności
biznesowej, ale nie jest to jedyne podejście do zarządzania. Warto uporządkować
podstawowe słownictwo związane z tym obszarem, aby nie zacząć nazywać
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wszystkiego dookoła projektem. Istnieją firmy, w których słowo projekt stało się
synonimem wszelkiej działalności pracowników.
Na początek warto przyjąć jedno założenie - każdy sposób zarządzania generuje
koszty, ale nie każdy da wartość. Zarządzanie, które generuje nieproporcjonalnie
duże koszty do wartości nazywane bywa biurokracją. W przypadku zarządzania
projektami owe koszty mogą być wyjątkowo duże.
Zarządzanie projektem jest tylko jednym z podejść, które sprawdza się wyłącznie
w określonych sytuacjach. Jakich? To właśnie definiuje słowo projekt.
Projekt
Według PMBOK Guide (oczywiście istnieje wiele definicji projektu, natomiast ta
moim zdaniem jest najbardziej syntetyczna) to przedsięwzięcie posiadające trzy
cechy:
1. Ograniczone w czasie - projekt musi się skończyć, a przynajmniej musi mieć
zaplanowany koniec. Projekt z zasady jest uruchamiany, a następnie
zamykany, a praca jest transferowana do obszaru operacyjnego, ewentualnie
możemy wówczas uruchomić nowy projekt, który dalej będzie rozwijał nasze
osiągnięcia z tego. Takie podejście "żabimi skokami" jest bardzo
charakterystyczne dla prowadzenia projektów.
2. Dostarczające unikalne produkty - w efekcie realizacji projektu
otrzymujemy coś nowego dla organizacji. Dlaczego? Ano dlatego, że
zarządzanie projektem jest remedium na ryzyka związane tworzeniem
nowatorskich rzeczy. Ponieważ organizacje muszą dostarczać coraz to nowe
innowacje, to opracowano gałąź wiedzy nazwaną "zarządzanie projektem".
Gdy nie mamy do czynienia z innowacjami, lepiej jest wybrać inne podejście
do zarządzania, np. procesowe. Da ono lepsze wyniki przy mniejszym
koszcie.
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3. Rozwijane progresywnie- projekty charakteryzuje wysoki poziom
niepewności na początku realizacji. Wynika on z poprzedniej cechy definicji
- dostarczania czegoś nowatorskiego, a więc obarczonego sporą dozą
niewiedzy. Skoro wiele nie wiemy, to wszelkie nasze szacunki i założenia
mogą okazać się nieprawdziwe, np. zadanie zajmie nie jeden dzień a
tydzień, produkt będzie kosztować dwa razy więcej, nowa technologia
będzie znacznie wydajniejsza niż zakładano, a nowy dostawca okaże się
nierzetelny. W związku z tym przyjmujemy, że w prowadzeniu projektu
poruszamy się według takiego schematu:
a. Tworzymy plany zanim zabierzemy się za robotę
b. Zatwierdzamy plany, takie zatwierdzone plany nazywają "bazowymi"
c. Realizujemy pracę, starając się trzymać planów bazowych
d. Analizujemy jak daleko jesteśmy od planów, czyli analizujemy
odchylenia
e. Modyfikujemy i doprecyzowujemy plany, bo przecież w trakcie prac
dowiadujemy się nowych rzeczy o rzeczywistości, np. jak szybko jest
w stanie pracować nasz zespół, ile naprawdę zapłaci klient itd.
f. Zatwierdzamy nowe plany, czyli nowe wersje planów bazowych
g. Znowu realizujemy zadania i tak w kółko
Jeżeli wszystkie cechy zaprezentowanej wyżej definicji nie są spełnione, to
najprawdopodobniej zarządzanie projektem nie będzie odpowiednim podejściem
do tego typu pracy. Może to być alternatywnie na przykład zadanie lub proces.
Zadanie
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Zadanie to prosty wysiłek w czasie. Zarządzanie zadaniami sprawdza się w
sytuacjach, gdy mamy coś prostego do wykonania. Czasem powtarzalnego, a
czasem nowatorskiego, ale da się to objąć rozumem przez jednego człowieka w
całości i na dostatecznym poziomie szczegółowości.

Oczywiście zadania są "cegiełkami" zarówno projektów, jak i procesów.
Proces
Proces to powtarzalna sekwencja zadań. Taka sekwencja może być niekiedy bardzo
rozbudowana, jak na przykład w przypadku produkcji auta, czy telewizora. Ale ze
względu na swoją powtarzalność możliwe jest precyzyjne zaplanowanie jej, bez
ryzyka dużych odchyleń. W takiej pracy dużo lepsze okazuje się zarządzanie
procesowe, bo mamy do dyspozycji olbrzymie spektrum narzędzi zarządczych
opartych na statystyce, technologii, czy instrukcjach, np. lean, six sigma.
Dzięki powtarzalności procesów możemy precyzyjnie obserwować kolejne
sekwencje czynności i analizować subtelne różnice i zależności między nimi. W
zarządzaniu procesowych jest dużo mniej miejsca na zgadywanie, co się stanie, jak
to ma miejsce przy projektach.

4 sposoby inicjacji projektu
Projekty uruchamia się na kilka sposobów w zależności od potrzeb
organizacji, wiedzy o projekcie, uwarunkowań politycznych. Poniżej w paru
słowach opowiedziano o tym, jak zaczynać z szansą na sukces.
Projekt często nie jest postrzegany jako szansa, możliwość rozwoju, uczestniczenia
w czymś fascynującym. A raczej jako:
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▪ zjawisko nietrwałe – każdy projekt kiedyś się
kończy, zatem oporny uczestnik projektu może
zechcieć przeczekać go, aby wrócić do starych
nawyków, sposobu pracy, obowiązków;
▪ „wrzuta” – projekt to często dodatkowy
obowiązek dla pracowników, oprócz bieżących
zadań muszą wykonywać dodatkowe prace w
projekcie, a nikt nie lubi siedzenia w
nadgodzinach;
▪ nowy podział władzy – kierownik projektu to nie
zawsze osoba z autorytetem i mandatem władzy,
zdarza się, że jest to szeregowy specjalista, któremu tylko na chwilę
wciśnięto na głowę czapeczkę z napisem PM, zatem może on mieć znikomy
wpływ na swoich, niejednokrotnie starszych kolegów, co z kolei prowadzi do
konlfiktów; z drugiej strony w efekcie wdrożenia projektu zmianie może ulec
decyzyjność pracowników, ktoś, kto kiedyś miał władzę w wyniku projektu ją
straci, a ktoś, kto funkcjonował w nieistotnym obszarze firmy, pojawia się na
świeczniku;
▪ zmiana nawyków – projekt zwykle wprowadza zmiany w sposobie pracy
części pracowników, np. przez wdrożenie systemu informatycznego,
reorganizację procesu, wdrożenie nowego produktu itp.; część ludzkości
wykazuje naturalny opór przed jakimikolwiek zmianami, co utrudnia
realizacje projektów.
Zatem, aby ustrzec się przed powyższymi problemami, a także przed
uruchamianiem przedsięwzięć skazanych na porażkę lub nieopłacalnych, warto
poświęcić trochę czasu na inicjację.
A po co inicjować projekt zamiast zacząć po prostu robić? Otóż ten etap pozwala
na:
▪ oficjalne zaistnienie tematu – nazwa projektu zaczyna być promowana
przez zainteresowanych pracowników, z czasem temat staje się oswojony, a
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niekiedy nawet modny, warto, aby kluczowi decydenci słyszeli o projekcie
zanim ten jeszcze się rozpocznie, to pomaga rozbroić wstępne zastrzeżenia
interesariuszy;
▪ pozyskanie sponsora i głównego kierownictwa – przy inicjacji określa się
wstępną wizję i wartość projektu, a więc i można zidentyfikować, kto
powinien być właścicielem uzasadnienia projektu, czyli sponsorem; pomaga
zbudować koalicję wspierającą projekt i to zanim opata zostanie po raz
pierwszy wbita w ziemię;
▪ zbudowanie organizacji projektowej – na podstawie wizji projektu można
się zastanowić, kto powinien nim pokierować, jakie kompetencje będą
przydatne, jakie odpowiedzialności trzeba pokryć, dla kogo będziemy
realizowali to przedsięwzięcie itd.;
▪ unikanie ryzyka projektu „sieroty” – to podstawowe ryzyko związane z
projektami, sytuacja, gdy projekt nie ma wsparcia nikogo z naczelnego
kierownictwa organizacji, nikt go nie potrzebuje, wówczas przy
najmniejszym problemie całe przedsięwzięcie weźmie w łeb; gdy brak
sponsora, niechęć do współpracy z działu obok, brak budżetu na nawet
niewielką rzecz mogą zatrzymać projekt; projekt “sierota” to najlepszy
pretekst, aby go skasować.
Formalna inicjacja
Pierwsza metoda (zgodna

z metodykami) polega na wydzieleniu dwóch etapów

zanim rozpoczęte zostaną prace nad projektem. Najbardziej rozpowszechnione
metodyki PMBOK oraz PRINCE2 zakładają dwukrokowe uruchamianie projektu:
najpierw inicjowanie, a następnie planowanie. Inicjowanie polega na opisaniu
pomysłu na nowe przedsięwzięcie, przeanalizowanie, czy da się je wykonać oraz
jakie korzyści może potencjalnie przynieść. Daje odpowiedź na pytania:
▪ o co nam chodzi?
▪ czy projekt wykonalny?
▪ czy projekt opłacalny?
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Dokumentem, który zawiera powyższe informacje, jest tzw. karta projektu.
Uwaga: zgodnie z metodykami na tym etapie nie ma jeszcze osoby kierownika
projektu. To sponsor przygotowuje kartę, ewentualnie zleca ją komuś do
wykonania. Kierownik projektu pojawia się dopiero w momencie zatwierdzania
karty, aby poprowadzić drugi etap – planowanie.
Warto pamiętać też, że elementem inicjacji jest również zaplanowanie, w jaki
sposób będziemy planowali projekt, czyli wykonywali drugi etap zarządczy
projektu.
Zatem podsumowując, inicjacja jest pierwszym etapem (tzw. zarządczym) w cyklu
życia projektu. W przypadku większych etapów, warto zrobić inicjację również dla
pojedynczego etapu.
Przewagą formalnej inicjacji jest to, że nie potrzebujemy mieć wielkiego wsparcia
organizacji, aby ją wykonać, gdyż zgadzając się na realizację tego etapu, firma
zgadza się jedynie na poniesienie kosztów analizy wykonalności i opłacalności, a
nie wykonania całego projektu. Ponadto dzięki stworzeniu dokumentu – karta
projektu, uzyskujemy pierwszą dokumentację realizowanego przedsięwzięcia. W
końcu uzyskujemy formalną decyzję naczelnego kierownictwa zezwalającą na
zajęcie się tematem i angażowanie zasobów organizacji.
Stopniowe, nieformalne uzgodnienia
Niekiedy okazuje się, że temat projektu jest niewygodny lub niepopularny dla
niektórych członków organizacji. Wówczas formalna inicjacja mogłaby spowodować
szybkie zarzucenie tematu.
Taki wariant inicjowania ma sens jedynie, gdy mamy do czynienia z silnie
upolitycznionym środowiskiem, niejasnymi potrzebami i celami interesariuszy, albo
projekt wymaga podejścia ewolucyjnego.
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W praktyce wygląda to tak, że sponsor wędruje po piętrach biurowca i zaczepia
różnych ważnych ludzi: “Co byś powiedział, gdyby organizacja zajęła się tym

tematem?”, “Słyszałem, że w dziale technologii analizują możliwość odpalenia
nowego projektu. Co o tym sądzisz?”, “Podobno nasza konkurencja już wdrożyła
produkt X. Czy myślisz, że my też powinniśmy?”. Po odpowiedziach na takie pytania
można się zorientować, w jakiej formule projekt ma szansę powodzenia w firmie.
Wymogiem koniecznym jest ciągłe wsparcie sponsora, bowiem inicjowanie w tym
podejściu może trochę potrwać.
Za pomocą innego projektu
Czasem projekt jest tak wielki, że samo jego uruchamiania to osobne
przedsięwzięcie. Wówczas odbywa się to analogicznie do formalnej inicjacji z tym,
że startujemy osobny projekt, którego celem jest inicjacja. Ma to miejsce np.
wówczas, gdy projekt wymaga wykonania złożonego studium wykonalności.
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Do startu…, Naprzód!
Wiemy wszystko? Znamy się? Lubimy współpracować? To do roboty, zamiast
marnować czas na biurokrację. Tak w skrócie można by określić ostatnią metodę
startowania projektu.
Taki sposób uruchamiania zadziała tylko, gdy zespół zna się ze sobą, jest
zmotywowany do współpracy i wizja projektu jest oczywista albo nie ma problemu,
gdy będzie się z czasem klarować. Formuła Ad hoc, bo tak się nazywa fachowo,
wymaga także zapewnienia bezkrytycznego finansowania projektu. Taka sytuacja
występuje przede wszystkim w firmach garażowych, gdzie pracownicy, a
jednocześnie właściciele spędzają po kilkanaście godzin dziennie w pracy nakręcani
wizją rozwoju firmy.
W większych organizacjach o mniej przedsiębiorczej kulturze organizacyjnej taka
formuła może zadziałać jedynie dla bardzo małych projektów. Bowiem przy braku
formalnej inicjacji projekt może mieć trudności z pozyskanie budżetów i
zaangażowania ludzi z innych działów.

Jak uzasadnić projekt?
Istnieje wiele powodów uruchomienia projektów: nowe produkty, oszczędności,
rozwój wiedzy, satysfakcja ludzi, pieniądze. Nie zawsze ROI jest najlepszym
wskaźnikiem, a czasem nawet warto uruchomić projekt o dużej stracie.
Jednocześnie mamy dostępne wiele różnych podejść do realizacji projektów: Six
Sigma, wrzutka ad hoc, PMBOK kaskadowy, zwinny Scrum, ewolucyjny.
Postanowiłem zebrać te wszystkie podejścia i zapisać je w formie prostych
schematów, aby łatwiej było wybrać, która metoda pasuje, do jakiej sytuacji.
Jak to czytać? Najpierw warto zastanowić, jaki rodzaj wyzwania na nas czeka:
nowy produkt, oszczędności w procesie, działania badawczo-rozwojowe etc.
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Następnie w zależności od wyzwania należy wybrać sposób wyliczenia uzasadnienia
projektu oraz metodę realizacji.

Schemat musiałem podzielić na dwa osobne rysunki, bo byłby zupełnie
nieczytelny.

Planowanie projektu w 9 prostych krokach
Planowanie projektu według rozmaitych metodyk projektowych może być procesem
bardzo złożonym. Jest realizowana za pomocą wspólzależnych zadań w toku
kolejnych iteracji. Metodyka taka, jak PMBOK jednak musi być odpowiednia dla
dowolnie dużych i trudnych projektów. Natomiast większość naszych przedsięwzięć
jest stosunkowo niewielka i prosta. Przygotowałem zatem znacznie uproszczone
podejście do planowania projektu w 9 następujących po sobie
krokach.
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Krok 1
▪ Ustal cele projektu
▪ Oceń ich wykonalność
▪ Negocjuj ze sponsorem i otoczeniem!
Przede wszystkim musimy wiedzieć, czy nasze przedsięwzięcie ma wartość. Po co
zajmować się czymś, czego korzyści będą mniejsze niż koszty i ryzyko. Po drugie
musimy ustalić, czy w ogóle da to się wykonać. Moglibyśmy założyć, że w pół roku
uruchomimy drugiego Googla lub dotrzemy na Księżyc. Na pewno korzyści z tego
byłyby ogromne, ale samo przedsięwzięcie totalnie nierealne.
W końcu musimy zorientować się, czy jest ktoś, kto zapłaci za nasz projekt i
pomoże, gdy nadejdą kłopoty. Jedną z pierwszych zasad zarządzania portfelem
projektów jest identyfikacja projektów bez odpowiednio umocowanego sponsora i
… kasowanie ich. I pamiętajmy, sponsor też człowiek, nie zgadzajmy się na
wszystko. Warto negocjować kompromisy, które uczynią nasz projekt mniej
ryzykownym, bo np. odsuną w czasie deadline, zwiększą budżet, zmniejszą
wymagania lub otrzymamy bardziej doświadczony zespół itd.

Krok 2
▪ Ustal zakres i jego poziom jakościowy
▪ Stwórz WBS
Punktem wyjścia dla planowania wszelkich elementów projektu jest ustalenie jego
zakresu. Zakres projektu to wszystko to, co zostaje wytworzone w projekcie. Każdy
element zakresu zwany jest produktem lub przedmiotem dostaw. Zakres można
sobie wyobrazić jako koszyk pełen zakupów zaraz po wyjściu ze sklepu. Nieważne,
ile czasu zajęło szwendanie się po hali, ile kosztowały zakupy, jakie kroki trzeba
było podjąć, aby je kupić. Ważne, co na końcu zostaje w koszyku. To jest nasz
zakres.
WBS to po prostu numerowana lista elementów składających się na zakres. Owa
lista może mieć różne poziomy szczegółowości, np. na kuchnię może składać się:
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1. Meble
1.1. Szafki wiszące
1.2. Szafki stojące
1.2.1. Szafka duża
1.2.2. Szafka narożna
2. AGD
2.1. Zmywarka
2.2. Lodówka
2.3. Kuchenka gazowa
Pamiętajmy, że WBS przede wszystkim służy do precyzyjnej komunikacji z
uczestnikami projektu. Jest to narzędzie do KOMUNIKACJI. No i upewnijmy się, że
zakres przedstawiony w WBS na pewno zrealizuje cele projektu. Jak nie, to “cofasz
się o jedno pole” i przeplanowujesz cele lub zakres. Przy okazji skrót WBS oznacza
Work Breakdown Structure, po polsku Struktura Podziału Prac.

Krok 3
▪ Przeanalizuj otoczenie
▪ Zbuduj zespół
▪ Narysuj strukturę organizacyjną projektu
Żaden projekt nie jest realizowany w próżni. Jest wykonywany przez kogoś, dla
kogoś, ktoś za niego płaci, ktoś mu się przygląda, czyjejś wiedzy potrzebujemy,
ktoś nam kibicuje, a ktoś tylko czycha, aby podstawić nogę. Warto wiedzieć, w
jakim otoczeniu robimy projekt. Otoczeni to obserwatorzy oraz wykonawcy prac
projektowych. Upewnijmy się, że nasi wykonawcy mają kompetencje i czas, aby
wykonać zakres (zawarty w WBS). Zdefiniujmy też, kto za co odpowiada i komu
podlega na czas projektu – strukturę organizacyjną. Unikniemy w ten sposób
sporów o decyzyjność.
Jeżeli otoczenie jest zbyt niechętne lub brakuje nam odpowiednich ludzi, cofnijmy
się do etapu zakresu lub celów i zastanówmy się, co zmienić, aby projekt był
bardziej realny. Może coś da się kupić na zewnątrz lub można zatrudnić
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brakującego fachowca. A negatywnie nastawionemu dyrektorowi dopisać cel, który
spowoduje, że projekt mu się spodoba.

Krok 4
▪ Oszacuj pracochłonność i czas trwania zadań
Do każdego punktu w WBS dopisz czas trwania. Ale uwaga, warto zapytać
konkretnych wykonawców, ile im zajmie zadanie, niż samemu zgadywać. I szacunki
będą wiarygodniejsze i zespół poczuje się bardziej odpowiedzialny za projekt.
Gdybyśmy chcieli narysować taki plan, wyszedłby nam “kaloryfer” jak na rysunku
powyżej. Długość linii oznacza czas trwania zadania, np. w dniach.

Krok 5
▪ Ustal kolejność zadań
Teraz musimy zastanowić się, czy między zadaniami są jakieś szczególne
zależności. Zwykle są to zależności polegające na tym, że jakiegoś zadania nie
możemy zacząć dopóki nie skończymy innego zadania (tzw. poprzednik). Jest to
zależność typu koniec – start. Na przykład nie można rozpocząć budowy domu bez
pozwolenia na budowę, nie można montować mebli bez zatwierdzenia projektu
kuchni.
W tym momencie utworzy nam się tzw. ścieżka krytyczna. Jest to sekwencja zadań,
która trwa od startu do końca projektu, czyli wyznacza czas jego trwania.
Gdybyśmy chcieli skrócić harmonogram, to tymi właśnie zadaniami powinniśmy się
zająć. No i pytanie, czy nasz projekt mieści się w zadanych przez cele terminach.
Czy na przykład nie zrobimy promocji wielkanocnej w maju. Jeżeli mamy tu
problem, wracamy do wcześniejszych etapów planowania i próbujemy negocjować
cele lub dostosowywać zakres albo zespół ludzi.

Krok 6
▪ Stwórz harmonogram
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▪ Uwzględnij dostępność ludzi
▪ Podziel na etapy
Do stworzenia harmonogramu projektu pozostaje nam tylko zapytać ludzi, kiedy
mają urlop lub inne zajęcia, czyli ustalić ich dostępność oraz ewentualnie podzielić
projekt na części (etapy). To nam wydłuży czas trwania projektu, ale uczyni go
bardziej realnym, bo co z tego, że zaplanujemy sobie zadanie na koniec grudnia,
podczas gdy są święta i nikt nie przyjdzie do pracy. Projekt dzieli się na etapy z
różnych względów, m.in. dlatego, że tak szef kazał, albo dlatego, że musimy
czekać na jakieś pozwolenia, zgody lub weryfikacje. Etapowanie też wydłuża
projekt niestety.
Znowu pojawia się pytanie, czy zdążymy na czas. Jak nie, trzeba cofnąć się do
wcześniejszych etapów planowania i coś przeanalizować jeszcze raz.

Krok 7
▪ Oszacuj koszty wewnętrzne i zewnętrzne
Mając czasy i wykonawców wszystkich zadań, możemy ocenić
ich koszt. Wracamy do WBS z przypisanymi nazwiskami ludzi i nazwami maszyn oraz
czasem ich użycia i zadanie po zadaniu wpisujemy, ile będzie nas kosztować. Tak
powstaje budżet projektu. Ponieważ mamy już też daty i kolejność zadań, to
wiemy również, kiedy musimy mieć przygotowane pieniążki, czyli cashflow w
projekcie. W niektórych firmach czas pracy pracowników wlicza się do budżetu
projektu, w innych – nie. Wydaje mi się jednakowoż, że warto przynajmniej dla
własnej świadomości wiedzieć, ile osobodni zużyją nasi pracownicy, bo niekiedy
okazuje się, że taniej byłoby kupić gotowy produkt zamiast odpalać wewnętrzny
projekt.
I co? Stać nas na ten projekt? A może trzeba pomyśleć o dodatkowym finansowaniu
albo zredukować jego koszt? To jest dobry moment, aby zadać sobie te pytania.

Krok 8
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▪ Zidentyfikuj ryzyka
▪ Zaplanuj przeciwdziałania lub zmodyfikuj projekt
W końcu mając niemal gotowy plan projektu, możemy zastanowić się, co może
pójść nie tak. Warto przyjrzeć się z całym zespołem każdemu zadaniu i
zdiagnozować główne czynniki ryzyka. Ryzyko może tkwić we wszystkim: realności
celów, braku wsparcia sponsora, braku kompetencji lub czasu zespołu,
nieznajomości merytoryki projektu, napiętych terminów, braku pieniędzy na
projekt itd. W praktyce większość projektów się spóźnia, przekracza budżet lub nie
realizuje celów.
Uwaga, jeżeli jakieś zadanie okaże się bardzo ryzykowne, “cofasz się o 6 pól na
planszy”. A mówiąc poważnie, wróć do odpowiedniego kroku planowania i tak
przeplanuj projekt, aby to ryzyko zmniejszyć. Mówi się, że 90% problemów w
projekcie zaszytych jest w nim od samego początku. Toteż etap planowania jest po
to, aby je wyeliminować.

Krok 9
▪ Uzyskaj zatwierdzenie planu projektu
W ostatnim kroku wracamy do naszego sponsora i pytamy, czy mu się podoba to, co
zaplanowaliśmy. Jeżeli tak, to niech się podpisze na wydrukowanej karcie projektu.
Jak nie chce się podpisać, to wracamy do planowania, bo karta sponsorowi musi się
podobać. Moim skromnym zdaniem bez aprobaty sponsora nie warto zaczynać
projektu, gdyż potknie się na pierwszej przeszkodzie. Ktoś w końcu zada nam
okrutne i rozbrajające pytanie: “A po co ty z tym do mnie przyłazisz, przecież w
firmie nikt tego nie chce?”
Powyższy schemat planowania jest oczywiście dużym uproszczeniem i został
pomyślany jako ściągawka dla początkujących adeptów sztuki zarządzania
projektami.
Projekt niezależnie od własnej struktury organizacyjnej "zanurzony" jest w
środowisku biznesowym. Należą do niego przede wszystkim organizacja, w której
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jest wykonywany, osoby zainteresowane projektem spoza organizacji,
uwarunkowania prawne, kulturowe, społeczne i wiele innych. Elementem otoczenia
są również warunki fizyczne, jak np. pogoda, ukształtowanie terenu, topografia
budynku biurowego lub hali produkcyjnej, architektura informacyjna systemów
informatycznych.

Otoczenie projektu
Otoczenie projektu dzieli się na dwa rodzaje:
•

Bliższe - mamy na nie wpływ, choć samo może wywierać jeszcze większy
wpływ na projekt. Przykładowo może to być prezes, procedury firmowe,
dostawca, klient, system w organizacji. Tym otoczeniem możemy zarządzać i
dla tego otoczenia tworzy się tzw. macierz udziałowców.

•

Dalsze - nie mamy na nie wpływu, np. prawo, urzędy publiczne (ważne przy
projektach budowlanych :)), Unia Europejska, a nawet konkurencja. Takie
otoczenie możemy jedynie obserwować i starać się przewidywać jego
zachowania, natomiast trudno mówić o zarządzaniu nim.

Część elementów otoczenia to ludzie, których charakteryzuje pewne nastawienie
do projektu, nazywamy ich udziałowcami lub interesariuszami projektu. Tych o
największym wpływie na nasz projekt bierzemy pod uwagę przy okazji analizy
udziałowców.
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Analiza udziałowców projektu
Żaden projekt nie jest robiony w próżni,
oddzielony od otoczenia. Zawsze są jacyś
ludzie, którzy przyglądają się danemu
przedsięwzięciu, kibicują mu, a czasem
przeszkadzają. Mogą to być koledzy z
działu, menadżerowie, zarząd, inni
kierownicy projektów, klienci, związki
zawodowe itd. W otoczeniu projektu
znajdują się również rozmaite
uwarunkowania, które należy brać pod uwagę, jak strategia firmy, przepisy prawa,
wymogi techniczne, inne projekty, ograniczenia budżetowe. Zatem udziałowiec lub
inaczej mówiąc interesariusz projektu to po prostu osoba, która jest pod wpływem
projektu i sama ma na niego wpływ oraz wyraża jakieś nastawienie do niego.
Analiza udziałowców zakłada rozrysowanie prostej mapy udziałowców (przykład
obok). Na osi pionowej zamieszcza się wpływ udziałowców, na poziomej –
nastawienie. Im wyżej na osi, tym istotniejszy interesariusz, im bardziej w prawy,
tym lepiej nastawiony do projektu. Warto pamiętać, że nigdy nie jest tak, że
wszyscy sprzysięgli się przeciwko nam, ale też nigdy nie jest tak, że mamy za
plecami stadion rozentuzjazmowanych kibiców.
Mając rozpisanych udziałowców na mapie, można zastanowić się, co z nimi począć.
Przyjmuje się, że tych, którzy są na dole wykresu można pominąć, ponieważ mają
niewielki wpływ na projekt. Ewentualnie, jeżeli ich nastawienie jest pozytywne
można spróbować zainwestować w relacje z nimi, zwiększając ich wpływ na
projekt. Uwaga: mały wpływ na projekt nie oznacza, że dana osoba nie jest
wpływowa w organizacji. Może to być sam prezes, który jednak chwilowo nie jest
zainteresowany daną inicjatywą i pozostawia ją samemu sobie. Inwestycja w
takiego udziałowca może oznaczać, że spowodujemy, że projekt stanie się jego
“oczkiem w głowie”. Na przykład wyjaśnimy prezesowi, jak strategiczne cele może
on osiągnąć dzięki nam. Z drugiej strony ignorujemy niektórych udziałowców
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jedynie dlatego, że w otoczeniu projektu jest ich zbyt wielu i można skupić tylko
na wybranych. Gdybyśmy mogli wszak dopieścilibyśmy każdego.
Największym problemem są interesariusze, którzy mają duży, rzeczywisty wpływ na
projekt, a nie są do niego pozytywnie nastawieni. To oznacza, że skoro mogą
skutecznie zadziałać i nie chcą tego projektu, to najprawdopodobniej zaszkodzą
projektowi. Jest to podstawowe ryzyko. Co można z nim zrobić? Ano, trzeba
próbować się dogadać. Problemem może być niewiedza co do projektu, wówczas
wystarczy jasno przedstawić o co nam w nich chodzi. Ale problemem może być też
konstrukcja projektu, w takiej sytuacji należałoby albo zmienić projekt, albo
przekonać do niego interesariusza. A zwykle jedno i drugie, częściowo przekonamy
“czerwonego” udziałowca do naszej idei, a częściowo będziemy musieli uwzględnić
jego potrzeby. Negocjacje polegają na wyjściu obu stron sobie naprzeciw. Zatem
kompetencje i techniki zarządzania udziałowcami to przede wszystkim umiejętność
negocjowania, perswazji i słuchania potrzeb ludzi wokół projektu.
O negocjowaniu z udziałowcami i
budowaniu ich świadomości można by
pewnie pisać godzinami, a właściwie
stronami. Nawet, o czym warto
wspomnieć, jeden z trzech tematów
przewodnich w standardzie zarządzania
programem to właśnie zarządzanie
udziałowcami. Najnowsza wersja PMBOK
v.4. również wprowadziła szereg procesów związanych stricte z tym obszarem.
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że najbardziej pożądaną
sytuacją jest, abyśmy wszystkich udziałowców mieli w prawym górnym rogu
diagramu. Ale to już utopia.
W analizie interesariuszy można jednak pójść dalej. Podejście, które pozwala na
głębszą analizę, z jakich powodów ktoś jest negatywnym udziałowcem i na jak na
niego można wpłynąć. Najlepiej będzie je omówić na przykładzie.
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Wyobraźmy sobie sytuację: mamy projekt wdrożeniowy. Trzeba zakupić i
zainstalować system komputerowy, następnie przeszkolić z niego użytkowników i
zmienić pewne procesy biznesowe, aby wykorzystywały ten system. Projekt z
pozoru prosty napotyka jednak na problemy od strony wsparcia sponsora, biznesu i
informatyków. Poniżej lista przykładowych udziałowców w naszym wirtualnym
projekcie.
▪ Sponsor, wiceprezes ds. operacyjnych COO, mówi, że nie ma pieniędzy na ten
projekt
▪ Dyrektor informatyki nie chce nowego systemu,
▪ Główny informatyk przy każdej próbie rozmowy o projekcie proponuje inne
rozwiązanie,
▪ Dyrektor działu biznesowego, w którym ma być wdrożony system, nie ma czasu
na pracę w projekcie,
▪ Kluczowy specjalista z biznesu cały czas ma ważniejsze zadania,
▪ A prezes naciska kierownika projektu, aby jak najszybciej przeprowadził
wdrożenie w nierealnym terminie, oznajmiając, że choć na razie pieniędzy nie
ma, to budżet na pewno z czasem się znajdzie i na pewno uda się wszystko
zrobić w tak krótkim czasie.
Co może w takiej sytuacji zrobić biedny kierownik projektu? Załóżmy najpierw, że
projekt jest uzasadniony biznesowo i wykonalny. W takim razie powinien przede
wszystkim zastanowić się nad przesłankami stojącymi za określonymi
przekonaniami udziałowców projektu. Ponieważ przy bliższej analizie może okazać
się, że wcale nie jest otoczony negatywnymi interesariuszami, tylko nie zrozumiał
ich potrzeb.
Narzędziem, które ułatwia taką analizę,
jest prosty diagram (patrz poniżej).
Nastawienie każdego ważnego udziałowca
rozkładane jest na trzy poziomy:
1. Postaw – wartości wyznawanych przez
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człowieka, jego celów osobistych.
2. Technologii/wykonalności – merytoryki problemu, wiedzy na jego temat.
3. Polityki – ukrytych celów człowieka, relacji pozamerytorycznych, przyjętych w
organizacji kryteriów podejmowania decyzji.
Dzięki takiej prostej technice można rozdzielić w nastawieniu, ile jest
konstruktywnej krytyki, a ile ukrytych interesów.
Na przykład w wyżej podanym przykładzie po bliższych przyjrzeniu się może okazać
się, że jesteśmy otoczeni samymi pozytywnie nastawionymi interesariuszami,
trzeba tylko zrozumieć ich potrzeby:
▪ Sponsor, wiceprezes ds. operacyjnych COO nie chce dać budżetu na ten projekt,
ponieważ ma w głowie inny, który częściowo pokrywałby się z danym, a dwa
podobne projekty nie przeszłyby w organizacji. W odpowiedzi kierownik
projektu może wynegocjować szerszy zakres ze sponsorem, aby również pokryć
jego obszar.
▪ Dyrektor informatyki nie chce nowego systemu, bo nie ma w budżecie pieniędzy
na jego utrzymanie, ani nie posiada administratorów z danej technologii.
Jednocześnie jego zdaniem kosztowo nieracjonalne jest wchodzenie w nowe
środowisko techniczne. Rozwiązaniem może być poszukanie technologii, która
spełnia wymogi dyrektora.
▪ Główny informatyk przy każdej próbie rozmowy o projekcie proponuje inne
rozwiązanie, ponieważ zna wady tego rozwiązania i obawia się o jego
stabilność. Zna przykład z innej organizacji, gdzie informatyka była obwiniana o
zezwolenie na wdrożenie tego systemu. Możliwe rozwiązanie, jak wyżej.
▪ Dyrektor działu biznesowego, w którym ma być wdrożony system, nie ma czasu
na pracę w projekcie, bo został faktycznie obciążony innymi zadaniami. Jednak
okazuje się, że one kończą się za dwa miesiące i wystarczy odpowiednio
dostosować harmonogram, aby jego pozyskać.
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▪ Kluczowy specjalista z biznesu cały czas ma ważniejsze zadania, bo jego
przełożony czuje się pominięty przy analizie tego wdrożenia. Dopóki kierownik
projektu nie pogada z tym dyrektorem nic nie załatwi z kluczowym specjalistą.
▪ A prezes, który naciska kierownika projektu, niestety prezes spodziewa się
zmienić pracę w ciągu kwartału i projekt niespecjalnie go interesuje. Kierownik
projektu, jeżeli już to odkryje powinien zignorować nalegania prezesa i sposób
racjonalny planować projekt.
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Najważniejsza strona PMBOK
PMBOK liczy sobie ponad 600 stron. Zawiera kilkadziesiąt procesów, narzędzi i
metod oraz setki kombinacji wejść i wyjść. Lektura równie atrakcyjna, jak czytanie
książki telefonicznej. Gdyby jednak chcieć wskazać najważniejszy fragment tej
książki z punktu widzenia egzaminu PMP, CAPM lub nawet PgMP, powiedziałbym, że
jest to strona 61.

Zawiera ona wykaz wszystkich procesów przydzielonych do grup i obszarów wiedzy.
Wykucie na blachę tej strony zapewnia na kilka do kilkunastu procent pozytywnym
odpowiedzi na teście.

Initiation
Int
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n
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op
e

Develop
Project
Charter
DPC

Planning
Develop Project
Management Plan
DPMP

Execution
Direct and
Manage Project
Execution
D&MPE

Collect Requirements
CR

Monitoring &
Controlling

Closing

Monitor and Control
Close
Project Work M&CPW Project or
Phase CPoP
Perform Integrated
Change Control PICC
Control Scope CS
Verify Scope VS

Define Scope DS
Create WBS CWBS

Ti
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e

Define Activities DA

Control Schedule CS

Sequence Activities SA
Estimate Activity
Resources EAR
Estimate Activity
Durations EAD
Develop Schedule DS

Co
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Estimate Costs EC

Qu
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Plan Quality PQ

Control Costs CC

Determine Budget DB
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Report Performance
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PRR
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Plan Procurements PP

Conduct
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CoP
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Close
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W powyższej tabeli zachowałem orginalne nazwy procesów, bowiem uczenie się
tłumaczeń w sytuacji, gdy test jest po angielsku, wydaje mi się bezcelowe.
Dodałem również akronimy, mi tak łatwiej zapamiętywało się ich nazwy.

Proces uczenia się strony 43 może wyglądać następująco:

1. Przez kilka miesięcy przekopywaliśmy się przez PMBOK i oto nadeszła chwila
podejścia do egzaminu.

2. Dzień przed egzaminem jedyne, co robimy to czytamy stronę 43 i zapisujemy ją z
pamięci na kartce. Zapisaliśmy dobrze – umiemy. Źle? Jeszcze raz. I tak do skutku,
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ale w praktyce po trzech do pięciu powtórzeniach powinniśmy ją umieć bezbłędnie
przepisać z pamięci.

3. Egzamin – pierwszą rzeczą, jaką robimy przed przystąpieniem do zdawania, to z
pamięci przepisujemy stronę 43 na kartce udostępnionej przez Prometric. I
natychmiast zapominamy o niej, aby nie zajmować głowy drobiazgami. Nie robimy
nic nielegalnego, bowiem pisanie własnych notatek bez dodatkowych pomocy jest
dozwolone.

4. Wciskamy przycisk startujący test. Zauważcie, że spisanie strony 43 wcale nie
zabiera nam przyznanego na egzamin czasu. ☺ Robimy to zanim go uruchomimy.

5. Ilekroć w trakcie egzaminu pojawi się pytanie o nazwę procesu, o miejsce procesu
w obszarze wiedzy lub grupie, ilekroć w odpowiedziach widzimy coś, co przypomina
nazwę procesu, natychmiast rzucamy okiem na stronę 43 (przepisaną z głowy) i już
wiemy, jaka jest odpowiedź na pytanie, a przynajmniej, które absurdalne
odpowiedzi odrzucić.

Ps.

Strona 43 dotyczy jedynie wersji angielskiej, bo już na przykład we francuskiej
wersji ma wyższy numer - jest to strona 45. :) Powodzenia na egzaminie.
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Zaplanowanie projektu wg PMBOK

Poniższy artykuł ma za zadanie pomóc kandydatom w przygotowaniu się do
egzaminu PMP. PMBOK nie jest metodyką w prawdziwym rozumieniu tego słowa. To
zbiór dobrych praktyk, z których z zachowaniem ustalonej logiki, można wybierać
odpowiednie reguły do naszego projektu. Tym nie mniej PMBOK jest podstawą testu
egzaminacyjnego PMP, zatem ta logika musi być na tyle jednoznaczna, aby dało się
jej wiedzę sprawdzić za pomocą pytań testowych. Poniżej przedstawiłem w
krótkich krokach sekwencję logiczną planowania projektu wynikającą z założeń
PMBOK, która regularnie pojawia się w testach na PMP. W nawiasach podawane są
nazwy procesów z PMBOK ed.4.

Przed planowaniem – inicjacja

Planowanie projektu wg PMBOK zaczyna się po jego zainicjowaniu.
Efektem zainicjowania projektu jest przygotowanie tzw. Project
charter (w procesie Develop Project Charter) i na jego podstawie
formalna autoryzacja projektu przez sponsora oraz analiza
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udziałowców projektu w dokumencie Stakeholder Register (Identify Stakeholders). I
właściwie inicjacja projektu kończy się na tych dwóch procesach.

Zaplanowanie zakresu

Posiadając Project charter można oficjalnie nominować kierownika projektu, który
poprowadzi etap planowania. Pierwszym krokiem jest zaplanowanie zakresu. W nim
najpierw zbieramy wymagania (Collect Requirements) klienta. Podstawowym
dokumentem

jest Requirements Documentation. Wymagania są spisywane

językiem klienta i często przez klienta. W praktyce stanowią też osobny krok w
definiowaniu tego, czym ma być nasz projekt. Kolejny krok to zdefiniowanie
zakresu (Define Scope). Tutaj powstaje tak zwany Scope statement, czy słowny,
luźny opis tego, co powstanie w projekcie. Na Scope statement składa się opis
produktu końcowego, lista przedmiotów dostaw (deliverables), kryteria akceptacji,
założenia, wyłączenia itd. Na bazie Scope statement możemy stworzyć WBS (Work
Breakdown Structure), czyli strukturę podziału prac. O WBS można znaleźć kilka
wcześniej napisanych artykułów. Tutaj dość powiedzieć, że WBS to
ustrukturalizowana lista przedmiotów dostaw stworzona na bazie Scope statement i
Project charter.

Dla łatwiejszego zrozumienia poniżej krótkie porównanie cech tych dokumentów
kluczowych dokumentów opisujących zakres wg PMBOK. Mimo, że wszystkie
dotyczą w części lub całości zakresu projektu, to ich rola i zawartość są różne. I tak
Project charter kontra Scope statement:

Project charter
Cel i uzasadnienie projektu

Scope statement
brak

Mierzalne cele i kryteria sukcesu brak
projektu
Wysoko poziomowe wymagania
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Wysoko poziomowy opis produktu Opis produktu końcowego, przedmiotów
końcowego projektu

dostaw i kryteriów akceptacji klienta

Lista kamieni milowych

brak

Ogólny koszt projektu

brak

Dodatkowe wymagania dotyczące brak
zatwierdzenia projektu
Przypisany kierownik projektu

brak

Osoby autoryzujące Project Charter

brak

Oraz Scope Statement kontra WBS:

Scope statement

WBS

Ograniczenia, założenia, wyłączenia z brak
projektu
Opis produktu końcowego projektu i Szczegółowa lista przedmiotów dostaw
przedmiotów dostaw
brak

Pakiety robocze dla każdego przedmiotu
dostaw

Stosowany, aby uzyskać wspólne S t o s o w a n y d l a p l a n o w a n i a i
zrozumienie z klientem i zespołem monitorowania projektu
projektowym zakresu projektu
Kryteria akceptacji produktu przez Obecne w WBS Dictionary, ale odnośnie
klienta

przedmiotów dostaw i pakietów
roboczych

Nieustrukturyzowana forma

Hierarchiczna lista

Na tytułowym obrazku zaprezentowano najważniejsze, jednakowoż mocno
uproszczone, zależności między procesami planowania. Punktem centralnym
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planowania całego projektu jest WBS, który pojawia się jako tzw. wejście w wielu
procesach planowania. WBS to sposób podziału projektu na pakiety, które będziemy
monitorowali, koordynowali, dostarczali i za które będziemy płacili. WBS
strukturalizuje cały projekt na częściowe dostawy.

Generalnie warto zapamiętać, że PMBOK® Guide zakłada hierarchię elementów
zakresu projektu:

▪ Produkt lub usługa finalna projektu – coś, co zamówił klient, np. szkolenie.
▪ Przedmiot dostaw (deliverable) – potrzeba klienta zdekomponowana na mniejsze
części, które będzie otrzymywał, np. materiały szkoleniowe, zorganizowana
sala, zaproszeni uczestnicy, zebrane ankiety.
▪ Pakiet roboczy (work package) – jednostka pracy wymagana do dostarczenia
przedmiotu dostaw, np. wygląd graficzny wykonany przez grafika, wydruk
materiałów przez agencję wykonany. Jest to jednostka, do której można
przypisać odpowiedzialność za wykonanie i koszt.
▪ Zadanie (activity) – wysiłek w czasie prowadzący do dostarczenia pakietu
roboczego. Oczywiście wiele zadań może realizować jeden pakiet roboczy,
np. wygląd graficzny wykonany przez grafika składa się z uzgodnienie
założeń projektu, wykonanie projektu próbnego, wydruk próbny,
zatwierdzenie projektu, końcowe korekty, przekazanie projektu klientowi.

Zaplanowanie czasu

Mając zakres wyrażony w postaci pakietów roboczych, możemy przystąpić do
planowania i układania zadań na osi czasu. Mamy tu do czynienia z precyzyjnie
opisaną sekwencją procesów, o ile niektóre z nich można grupować i realizować
równolegle, to ich kolejność oraz dobór są dobrze przemyślane w PMBOK i warto
stosować tą sekwencję zarówno na egzaminie PMP, jak i w praktyce.

1. Identyfikacja zadań potrzebnych do dostarczenia produktów projektu jest w
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PMBOK zlokalizowana w obszarze zarządzania czasem (Define Activities). W tym
momencie do każdego pakietu roboczego dopisujemy zadania (Activities) potrzebne
do jego wykonania. W najprostszym przypadku będzie to jedno zadania do jednego
pakietu, w bardziej złożonym wiele. Poziom zadań odzwierciedla spojrzenie na
zakres od strony procesu wytwórczego – jakie kroki muszę wykonać, aby
zrealizować dany pakiet roboczy?

2. Sequence Activities to kolejny krok. W nim układamy zadania w logiczną
kolejność, identyfikując zależności między nimi. Tutaj metodyka jedynie wspomina
o rodzajach zależności między zadaniami: obligatoryjne, opcjonalne, zewnętrzne
(np. z innych projektów). Efektem procesu Sequence Actitivities jest stworzenie
diagramu sieciowego projektu.

3. W trzecim kroku zastanawiamy się, kto wykona nam te zadania (Estimate
Activity Resources). Tutaj trzeba nam wiedzy, kiedy kto jest dostępny dla projektu
(dokument o nazwie Resource Calendars). Głównym efektem tego procesu jest
przypisanie odpowiedzialności do zadań (Resource Breakdown Structure).

4. Mając ludzi i inne zasoby, można zaplanować czasy trwania zadań (Estimate
Activity Durations). Wszak czas zależy od tego, kto wykonuje dane zadanie. Zatem
otrzymamy listę zadań, z zasobami przypisanymi oraz ich czasami trwania. To
jeszcze nie jest harmonogram, ponieważ brakuje nam rozpisania ograniczeń
zasobowych oraz wymagań innych uczestników odnośnie harmonogramu projektu
(np. sponsor może chcieć podzielić projekt na dodatkowe etapy).

5. Stworzeniem ostatecznego harmonogramu zajmuje się krok (Develop Schedule).
Oprócz listy zadań i zasobów do stworzenia harmonogramu potrzebujemy Scope
Statement. Dlaczego? Bo tam są właśnie zawarte dodatkowe wymagania,
ograniczenia i wyłączenia z projektu, które być może trzeba uwzględnić w
harmonogramie. Bo co by się stało, gdyby z zasobów wyszło, że skończymy za pół
roku. A klient od miesiąca trąbi, że musi mieć projekt za dwa miesiące?
Musielibyśmy się cofnąć do kroku Estimate Activity Resources i dołożyć więcej ludzi
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do budżetu projektu. W trakcie procesu Develop Schedule stosujemy różne sztuczki
na harmonogramie jak analiza ścieżki krytycznej, kompresowanie (Fast tracking i
Crashing), analiza łańcucha krytycznego, dodawanie wyprzedzeń (leads) i opóźnień
(lag) zadań, bilansowanie zasobów (resource leveling) etc.

W efekcie otrzymujemy harmonogram z kamieniami milowymi, informacje o
obciążeniu zasobów w czasie oraz co ważne po raz pierwszy możemy zatwierdzić
harmonogram, aby uzyskać tzw. harmonogram bazowy (schedule baseline), czyli
punkt odniesienie dla analizy późniejszych opóźnień w projekcie.

Zaplanowanie kosztu

Zaplanowanie kosztu odbywa się zgodnie z PMBOK w ustalonej sekwencji kroków:

1. Estimate Costs - w tym kroku do każdego zadania dopisujemy jego koszty.
Robimy to przede wszystkim na bazie Scope baseline (czyli wchodzących w skład:
Scope statement, WBS i WBS dictionary) i Project schedule a także informacji o
ryzykach Risk register i zasobach Human resource plan. W efekcie otrzymujemy
listę zadań z przypisanymi kosztami.

2. Determine Budget - w kolejnym kroku staramy się zaalokować potrzebne do
projektu koszty w jednym lub wielu budżetach, czyli innymi słowy odnajdujemy
źródła finansowania projektu w różnych miejscach naszej organizacji. W
najprostszym przypadku cały projekt pokryty będzie z jednego budżetu, jednak
zdarza się, że wiele działów lub wręcz firm się na niego "zrzuca". W tym procesie
pojawia nam się też konieczność przeanalizowania, na ile mieścimy się w budżecie.
Efektem tego kroku jest ustanowienie tzw. Cost performance baseline, czyli
bazowego planu kosztów. Dodatkowo możemy wygenerować wymagania odnośnie
finansowania projektu w różnych jego okresach - Project funding requirements.

Zaplanowanie ryzyk
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Ten obszar jest stosunkowo łatwy do opanowania, bo składa się z logicznie
posortowanych procesów:

1. Plan Risk Management - najpierw musimy się zastanowić, jak będziemy
zarządzali ryzykiem, w tym jak je zaplanujemy. Pod uwagę trzeba tu wziąć plany
związane ze wszystkimi wymiarami projektu: zakresem, czasem i kosztem. W
firmie często występuje ogólno firmowy standard opisu ryzyk, np. kategorie,
nazewnictwo, poziomy decyzji. Wówczas powinniśmy to również wziąć pod uwagę.
W efekcie mamy Risk management plan.

2. Identify Risks - teraz można przystąpić do identyfikacji ryzyk zgodnie z planem.
Istotny szczególnie jest tutaj zakres projektu (Scope baseline) oraz ich wymiar
czasowy (Activity duration estimates) i kosztowy (Activity cost estimates),
ponieważ warto dokonać przeglądu wszystkich zadań i zastanowić się, z którymi
wiążą się ryzyka. W efekcie powstaje nam tzw. Risk register.

3. Perform Qualitative Risk Analysis - rejestr ryzyk jest wzbogacany w tym kroku o
ocenę prawdopodobieństwa i wpływu na projekt. Najpierw wg. PMBOK powinna to
być ocena jakościowa...

4. Perform Quantitative Risk Analysis - a następnie ilościowa. Moim zdaniem trochę
to sztuczne, bo w praktyce obu tych analiz dokonuje się razem.

5. Plan Risk Responses - w końcu wiedząc, na czym powinniśmy się skupić możemy
przygotować plany reakcji na ryzyka. Istnieje kilka strategii reakcji na ryzyka,
które możemy stosować (opiszę je innym razem, a tutaj można znaleźć artykuł o
praktycznych aspektach zarządzania ryzykiem). Efektem tego procesu są zmiany w
projekcie. Wynika to z implementacji reakcji na ryzyka do planów projektu. Czyli
dostajemy dodatkowy budżet, wstawiamy dodatkowe zadania, wydłużamy
harmonogram, zmieniamy zasoby itd.

Ważna uwaga PMBOK traktuje ryzyko jako zdarzenie przyszłe, niepewne o
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negatywnym lub pozytywnym wpływie na projekt. A niekiedy jest to i pozytywny i
negatywny wpływ zarazem. To wyróżnia ryzyko od zmiany - zmiana jest pewna na
100%.

Zaplanowanie jakości, zasobów ludzkich, komunikacji i zakupów

Pozostałe obszary wiedzy planowane są w prosty sposób z punktu widzenia nauki do
PMP. Metodyka PMBOK założyła istnienie pojedynczych procesów, w których planuje
się resztę obszaru projektu. I tak:

▪ Jakość planuje się w ramach procesu Plan Quality.
▪ Zasoby ludzkie związane są z procesem Develop Human Resource Plan.
▪ Komunikacja to domena Plan Communications.
▪ Zakupy zaś planowane są w Plan Procurements.

Uwagi końcowe

Powyższe rozważania oparte zostały na PMBOK wersja 4. W tekście celowo zostały
użyte oryginalne nazwy procesów, aby ułatwić przygotowanie się do egzaminu.

W teście na PMP regularnie pojawiają się pytania dotyczące tego, czy następnym
procesem po kroku Define Scope jest Create WBS, czy też Collect Requirements.
Niezależnie od samej biurokracji towarzyszącej niekiedy metodycznemu podejściu
do projektów, proponowana przez PMBOK sekwencja kroków planowania jest jak
najbardziej logiczna. Trzeba tylko pamiętać o trzech zastrzeżeniach:

1.Procesy PMBOKa trzeba traktować jak klocki, z których buduje się sposób
zarządzania projektem. Nikt nie stosuje wszystkich 43 procesów (być może
NASA ;)).
2.Co za tym idzie pewne procesy konsoliduje się w jeden. I tak zwykle Sequence
Activities realizowany jest razem z Define Activities. Czasem wszystkie
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procesy dotyczące "Activities" wykonywane są jako jeden, aby nie
wprowadzać sztucznych rozdziałów.
Planowanie realizowane jest iteracyjne z regularnymi nawrotami do kroków
wcześniejszych. To jest właśnie owo "progressive elaboration" i "rolling wave
planning" w jednej osobie. Planujemy na przykład zakres w postaci WBS,
przechodzimy do spisywania zadań i wychodzi nam, że zapomnieliśmy o kilku
produktach. Trzeba się cofnąć. Potem okazuje się, że przy budżetowaniu
przekroczyliśmy dostępny budżet i trzeba ciąć zakres i tak w kółko, aż wszystko do
siebie pasuje.

Metodyka projektów innowacyjnych lub R&D
Tytułowa metodyka przyszła mi do głowy, gdy zastanawiałem się nad tym, jak
najefektywniej podejść do realizacji projektów związanych z tworzeniem gier
szkoleniowych oferowanych przez Octigo.
Z jednej strony jest w takim projekcie dużo prac innowacyjnych, wręcz
nieprzewidywalnych ze samym scenariuszem szkolenia włącznie, a z drugiej strony
dużą część prac można zarządzać kaskadowo.
W jednym z wcześniejszych artykułów wspominaliśmy o nowych trendach w
zarządzaniu projektami i jednym z nich było znalezienie kompromisu między
podejście kaskadowym a lekkim. I chyba
znalazłem dobry przykład kaskadowoewolucyjnego projektu. Wszak
przygotowaliśmy kolejną grę szkoleniową.
Co by było, gdyby przyjąć, że pierwsza
część projektu rusza w sposób zwinny, a
druga jest prowadzona kaskadowo. Puntem
zwrotnym przy zmianie podejścia jest
zatwierdzenie dostatecznie szczegółowej
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koncepcji.
Na powyższym rysunku koncepcja realizowana w trybie zwinnym przedstawiona
jest na niebiesko, a realizacja kaskadowa – na czerwono.
W przypadku naszego projektu szkoleniowego koncepcją są:
• cele edukacyjne,
• szczegółowa agenda,
• lista zagadnień merytorycznych
• mechanika gry zaszytej jako część szkolenia,
• wstępna lista rekwizytów,
• lista ról uczestników.
W efekcie otrzymujemy opis tego, czym będzie projekt oraz założenia pozwalające
na jego kaskadowe zaplanowanie. Mając tak sprecyzowaną koncepcję skala zmian
w projekcie staje się dużo mniejsza i łatwiejsza do kontroli.
Skąd ten pomysł? Otóż stawiam hipotezę, odkrywczą przede wszystkim dla mnie, że
skala zmian w projekcie drastycznie spada, gdy uda się wypracować spójną i
akceptowalną przez wszystkich koncepcję. Spadek zmian jest skokowy i widziałem
go w wielu projektach, w których przez miesiące nie można było dojść do zgody,
ale jak już pojawiła się wspólna
koncepcja, to prace ruszały z kopyta.
Jeżeli tak jest, to w obszarze o dużej
zmienności dużo lepiej radzi sobie
podejście zwinna, a w obszarze o małej
zmienności większą wartość daje
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kaskadowe. Wystarczy wyśledzić na kilku firmowych projektach, w którym
momencie zakres, koszty, harmonogram przestają pełzać i to jest ten moment,
kiedy warto zatwierdzić szczegółowy plan projektu. Oczywiście zdarzają się
przedsięwzięcia obarczone paradoksem. Z jednej strony przez cały czas trwania
wszystko pełza, a z drugiej sponsor, klient, a nawet kierownik projektu uważają, że
wszystko jest pod kontrolą. Ale to opowieść na zupełnie „inną razę”.
Post scriptum
Dla przypomnienia podejście agile, zwinne, lekkie itp. zakłada realizację projektu
metodą kolejnych przybliżeń. Nie podane z góry szczegółowego zakresu,
harmonogramu, budżetu, ryzyk. Postęp prac monitorowany jest przez ocenę
konsumowanego czasu i kosztu względem tempa dostarczania wartości klientowi.
Dzięki temu podejściu klient w trakcie projektu może podchodzić bardziej
elastycznie do swoich wymagań, ale z drugiej strony musi ufać w kompetencje
dostawcy. Przewagą tego podejścia jest elastyczność na potrzeby klienta kosztem
kontroli nad projektem. Na końcu i tak ktoś musi zapłacić za projekt, klient lub
dostawca, więc większej elastyczności musi towarzyszyć zaufanie i gotowość do
większego zaangażowania, gdy wartość projektu jest zagrożona.
Podejście kaskadowe zakłada, że z góry można zaplanować cały zakres projektu,
rozbić go na pakiety robocze (tzw. WBS), umieścić je na osi czasu i przypisać
pozycje budżetowe. Następnie w razie ewentualnych zmian, obserwuje się
odchylenia i stara się je minimalizować, aby powrócić do planu bazowego.
Przewagą metody kaskadowej jest większa kontrolowalność, które niestety nie
zawsze przekłada się na sukces projektu. Bowiem, co z tego, że precyzyjnie wiemy,
jak bardzo projekt przekroczył budżet i termin, skoro nic z tym nie możemy zrobić.
Wyżej opisane podejście bywa stosowane w projektach budowlanych. Najpierw
powstaje koncepcja architektoniczna, która robi jeden dostawca, a następie na jej
podstawie ogłaszany jest przetarg na wybudowanie. Koncepcja jest działaniem
kreatywnym, a budowa jest realizowana według planów. Sukces koncepcji to
przekonanie klienta to danej wizji, szczególnie, że często mamy tu do czynienia z
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konkursem prac, sukces realizacji to zmieszczenie się w limitach czasu, kosztu,
zakresu i jakości. Jednak nie stosuje się tu zbyt wielu metodycznych formalizmów,
dlatego trudno mówić o podejściu agile, czy kaskadowym.
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Zarządzanie zakresem w projekcie
Czym jest zakres w projekcie?
Słowo zakres może mieć trzy odmienne znaczenia:
1. Zakres (projektu) – zestaw wszystkich zadań / prac do wykonania aby osiągnąć
zamierzone cele projektu – w postaci usług / produktów / rezultatów,
2. Zakres (produktów) – zakres funkcji i cech produktów / usług / rezultatów
(będących efektem projektu), produkt (przedmiot dostaw) to coś, co jest
wytwarzane w trakcie projektu,
3. Zakres (obszar) – obszar, na który projekt ma wpływ i w którym się porusza, np.
lista procesów operacyjnych, które ulegną zmianie w wyniku projektu.
Zatem warto upewnić się, o czym mówimy, używając słowa “zakres”.
Zakres w rozumieniu zarządzania projektami jest to lista rzeczy, które chcemy
dostarczyć w projekcie, tzw. produktów (ang. deliverables). Jest on przez cały cykl
życia projektu stale przeplanowywany i doprecyzowywany:
1. Inicjacja – na tym etapie mamy do czynienia z tzw. wstępną deklaracją zakresu.
W karcie projektu mamy tylko ogólne założenia, potrzeby klienta,
uzasadnienienie biznesowe, czyli powód dla którego uruchamiamy projekt oraz
cele do osiągnięcia. Zakres opisany jest jedynie z grubsza, np.
Stworzenie oprogramowania do zarządzania szpitalem (realizującego procesy A,
B, C …. oraz udostępniającego funkcje D, E, F …. dla użytkowników o rolach G,
H, …), Wprowadzenie nowego produktu finansowego na rynek (cele ->
pozyskanie X nowych klientów, zarobienie Y zł) – obsługa produktu w
systemach, marketing produktu, przygotowanie procedur itp., Stworzenie
strony WWW firmy informującej o ofercie firmy (szczegółowe informacje o
produktach A, B, C … oraz usługach D, E, …), opis zakresu jest wówczas
skrótowy między innymi dlatego, że nie ma jeszcze sformowanego zespołu
projektowego, ani kierownika projektu,
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2. Planowanie / koncepcja - w tym momencie wspólnie z zespołem projektowym
opracowywany jest pomysł, jak wykonać projekt. Czasem jest on oczywisty i
etap z automatu się pomija, przechodząc do następnego, ale czasem projekt
jest bardziej złożony lub innowacyjny i wówczas należy wypracować koncepcję,
a inaczej mówiąc opis wdrażanego rozwiązania. W ten sposób powstaje tzw.
definicja zakresu, czyli opis co chcemy zrobić w projekcie i jak chcemy to
zrobić. Jest to słowny opis prac i sposobu ich wykonania, czasem tutaj realizuje
się studium wykonalności, aby potwierdzić realność koncepcji.
3. Planowanie zakresu – mając koncepcję, możemy się przejść po zespole
projektowym i doprecyzować zakres projektu. Efektem tych analiz i spotkań
jest stworzenie WBS (o tym dalej), czyli precyzyjne zaplanowanie tego, co
chcemy dostarczyć w trakcie projektu. WBS jest również centralnym punktem,
który stanowi wejście do planowania innym elementów projektu, jak zespół,
harmonogram, budżet, ryzyko itp.
4. Realizacja – po zatwierdzeniu WBS oraz reszty planu projektu można przystąpić
do realizacji. Na tym etapie uruchamia się zarządzanie zmianą w projekcie i
pojawiają się ryzyka, zagadnienia oraz żądania zmian. Zakres jest wielokronie
zatwierdzany przez komitet sterujący i zmieniany, aż do jego wykonania w
całości.
5. Zamykanie – na zakończenie projektu, a niekiedy również etapów kierownik
projektu dokonuje weryfikacji zakresu, aby potwierdzić, czy na pewno
wszystko, co zamówione, zostało dostarczone. na tym kroku następują
również odbiory przez klienta i spisywanie nauczek poprojektowych
zawierających wnioski o tym, co poszło dobrze, a co źle.
Zatem zarządzanie zakresem projektu polega na:
▪ zebraniu wymagań (służącemu zaplanowaniu zakresu),
▪ pierwotnym zdefiniowaniu zakresu projektu (scope baseline),
▪ wypracowaniu koncepcji projektu oraz następnie spisaniu WBS,
▪ monitorowaniu osiągnięcia zaplanowanego zakresu projektu (zgodnie z
ustalonym planem),
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▪ podejmowaniu ewentualnych działań naprawczych (w przypadku
zaobserwowania odchyleń osiągniętego zakresu od planowanego, które
wymagają reakcji),
▪ zarządzania zmianami w trakcie trwania projektu (ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu zmian na zakres projektu oraz dostosowaniem
zakresu po akceptacji zmian).
Celem realizacji zakresu projektu jest realizacja celów projektu. To oznacza, że
zadaniem kierownika projektu jest:
▪ dostarczyć wszystkie produkty konieczne dla osiągnięcia celów,
▪ dostarczyć tylko produkty konieczne dla osiągnięcia celów.

Zarządzanie zakresem wg PMBBOK Guide
PMBOK (Project Management Body of Knowledge - jedna z wiodących metodyk
zarządzania projektami) zakłada występowanie kilku procesów:
1. Planowanie zakresu (Develop Project Management Plan) – w tym kroku
ustalamy, w jaki sposób podejdziemy do zarządzania projektem, w tym w
szczególności zakresem w naszym projekcie, np. z kim będziemy definiować
koncepcję, jaki będzie harmonogram planowania, w jakiej postaci zapiszemy
zakres itd. Jest to pierwszy proces uruchamiany zatwierdzeniu karty projektu,
jego inicjacji i mianowaniu kierownika projektu.
2. Zbierz wymagania (Collect Requirements) – w tym kroku prowadzimy
intensywną komunikację z użytkownikiem odnośnie jego oczekiwań co do
projektu. Efektem jest lista udokumentowanych wymagań użytkownika.
3. Definiowanie zakresu (Define Scope) – tutaj tworzymy koncepcję projektu,
efektem jest zapisanie tzw. deklaracji zakresu (scope statement). Już
angażujemy ekspertów z różnych obszarów organizacji, aby rozwiązanie, które
wypracujemy był optymalne, opłacalne i przede wszystkim wykonalne.
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4. Tworzenie WBS (Create WBS) – w końcu na podstawie opisanego rozwiązania
możemy stworzyć listę produktów do dostarczenia w projekcie, czyli WBS. WBS
to podstawowe narzędzie komunikacji w projekcie (o tym dalej).
5. Weryfikacja zakresu (Verify Scope) – ten proces zachodzi już w czasie realizacji
projektu a właściwie pod jego koniec i dotyczy odbiorów i akceptacji
wykonanego zakresu z perspektywy zgodności z tym, co zamówiono.
6. Kontrolowanie zakresu (Scope control) – to proces monitorowania zakresu w
trakcie jego realizacji i obserwacja, jak bardzo odchyla się wykonanie zakresu
projektu od założeń w planie bazowym (opracowanym w trzech pierwszych
procesach).

Planowanie oparte na produktach (wg PRINCE2)
Jedną z technik oferowanych przez PRINCE2 jest tzw. planowanie oparte na
produktach (product based planning). Wyobraźmy sobie projekt uruchomienia
schroniska młodzieżowego. W projekcie trzeba przede wszystkim wyremontować
budynek po dawnej szkole podstawowej i wstawić wyposażenie. Przy podejściu
opartym na produktach pierwszym krokiem powinno być zdefiniowanie tego, co
chcemy uzyskać na końcu, czyli mówiąc fachowo końcowego produktu.
W naszym przykładzie po krótkiej analizie okazało się, że nie wystarczy dokonać
remontu szkoły, trzeba jeszcze uzyskać szereg pozwoleń, zatrudnić personel,
uruchomić funkcjonowanie schroniska, no i w końcu spowodować, aby przyszli do
nas turyści. Bo to, jak się okazało po rozmowie z inwestorem (czyli sponsorem
projektu), jest dla niego głównym celem. Projekt ma pozwolić zarobić pieniądze. I
nagle w toku kolejnych rozmów i analiz zakres zaczął nam się rozrastać. Zatem
produktem końcowym jest funkcjonujące schroniska, zrealizowana akcja
promocyjna i postawiona witryna internetowa z interesującymi treściami.
PRINCE2 proponuje tutaj zastosować prostą technikę zwaną planowaniem opartym
na produktach, w której rezultacie powstaje tzw. diagram następstwa produktów.
W omawianym projekcie mógłby wyglądać następująco:
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Na diagramie następstwa produktów prostokątami oznacza się produkty projektu
(dobrą praktyką jest pisać o nich w trybie dokonany, np. zakupiona choinka, a nie
choinka), kółkami produkty, które są dostępne niezależnie od projektu, a
strzałkami zależności między produktami, czyli co trzeba wykonać po czym.
Jak widać, aby możliwe było otwarcie schroniska potrzeba innych produktów, niż
aby zakończyć cały projekt. Z drugiej strony nie ma sensu robić większości rzeczy
dopóki nie uzyska się pozwolenia na budowę.
Diagram następstwa produktów ma kilka zadań:
1. Pokazuje ogólną logikę i zakres projektu – już wiemy, że pewnych rzeczy
nie ma co zaczynać od razu i że projekt to nie tylko prace budowlane.
Widzimy też zależności z innymi projektami oraz zasobami organizacji, w
omawianym przykładzie jest to kupiony teren.
2. Komunikuje owa logikę i zakres interesariuszom projektu – dużo łatwiej
rozmawia się z kadrą zarządzającą za pomocą przejrzystego diagramu niż
długiej wypunktowanej listy. Ów diagram może zostać użyty również do
pokazania zależności między projektami i elementami ich zakresów.
Przykładowo przydaje się, gdy planujemy większą zmianę strategiczną, czyli
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program. Czasem też zarząd rzuci ogólne hasło typu „wdróżmy CRM”, które
dopiero musi zostać rozbite na główne produkty i zależności między nimi,
aby okazało się, że mamy do czynienia nie z jednym projektem, a pięcioma
powiązanymi ze sobą.
3. Pozwala na zaplanowanie zakresu i przygotowanie tzw. wbs (struktury
podziału prac) – o tym napisano w następnym rozdziale. Warto tylko
przytoczyć rozróżnienie między produktem a zadaniem: zadanie to wysiłek
poświęcony w czasie, aby dostarczyć produkt, produkt zaś to coś, co
powstaje w efekcie realizacji jednego lub więcej zadań, coś namacalnego.
Poziom komitetu sterującego to decyzje o produktach, a nie o zadaniach,
zaś zadania powinny być omawiane niżej – na poziomie kierownika projektu,
kierownika zespołu, czy też poszczególnych wykonawców.

Konstrukcja WBS
Struktura podziału prac (z angielska Work Breakdown Structure – WBS) to nic
innego, jak lista zakupów, którą musimy zrobić w trakcie projektu. Z resztą
poszczególne elementy WBS nazywa się produktami lub przedmiotami dostaw
(deliverables). Lista zakupów widziana jest przede wszystkim z perspektywy celu
komunikacji w projekcie, a może nim być:
1. Raportowanie stanu projektu do sponsora – sponsor chce w żołnierskich
słowach wiedzieć, co jest nie tak i które elementy projektu są zagrożone. Z
doświadczenia wie, że całego zakresu projektu nie potrzebuje, ale w każdym
przedsięwzięciu jest kilka kluczowych kawałków, bez których cała inwestycja
nie ma sensu. Dzięki WBSowi sponsor szybko może przypomnieć sobie, o co
chodziło w projekcie i co jest dla niego najważniejsze. Czego ma pilnować sam,
a co można pozostawić temu gadatliwemu kierownikowi projektu.
2. Uporządkowanie komunikacji między wykonawcami, np. IT a biznesem –
technolodzy posługują się swoim językiem, biznes swoim, jedni mówią o
specyfikacjach, punktach funkcyjnych, modułach, a drudzy o potrzebach,
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procesach, pieniądzach. WBS może być pomostem pomiędzy jednymi, a
drugimi. Jedni chcą, aby projekt był jak najprostszy a przy tym technicznie
dopieszczony oraz niezmienny, a drudzy – aby dał jak największą wartość
choćby za cenę bylejakości.
3. Uregulowanie kontraktu z dostawcą – jak opisać przedmiot dostaw łatwiej niż
przez numerowaną listę? wystarczy do kontraktu wstawić główne części zakresu
w punktach, każdy z nich rozwinąć w załącznikach i już. Jeszcze można by
elementy zakresu podzielić tak, aby odpowiadały kolejnym płatnościom, co by
łatwo można było stworzyć i podpisać protokół odbioru.
4. Wewnętrzna kontrola postępu -niekiedy w projekcie mamy do czynienia z dużą
ilościa drobnych kawałków, które trzeba wytworzyć i dostarczyć. Taka
układanka z 1000 rozsypanych puzli łatwo może wymknąć się spod kontroli. A
jeżeli ciąży nad nami presja czasu, to nieszczęście gotowe. Warto wówczas
1000 puzzli pogrupować w kategorie, te w jeszcze większe kategorie, a jeżeli
trzeba to w jeszcze większe. W ten sposób powstanie nam hierarchiczna
struktura, porządkująca 1000 drobnych elementów, czyli WBS. Wówczas
najefektywniejszym sposobem pomiaru tempa prac jest monitorowanie ile
procent klocków w danej kategorii już zostało stworzone / dostarczone /
odebrane / zaimplementowane / używane produkcyjnie etc. Widzimy w ten
sposób postęp liczony w procentach dostarczonego zakresu.
5. Aspekty techniczne - czasem technologia produkcji wymusza na nas określony
podział prac, bo np. najpierw trzeba mieć pozwolenie na budowę, potem można
kopać fundament, a następnie stawiać ściany. Warto to pokazać w opisie
zakresu, bo różne fragmenty wytwarzane są w różny sposób, przy użyciu
różnych umiejętności i przez różnych ludzi.
6. Zarządzanie ryzykiem – zdarza się, że projekt jest na tak straconej pozycji, że
kierownik projektu już na starcie wdziewa czerwony kubraczek i krzycząc
“Hohohoho!” biega z wiadrem i gasi pożary. W takich projektach warto wyróżnić
główne ryzyka, przypisać podporządkowane im kawałki zakresu i skupić się na
atakowaniu zagrożeń, które w największym stopniu wpływają nam na
najważniejsze produkty w projekcie. W ten sposób tworzymy tzw. RBS (Risk
Breakdown Structure).
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7. Przydzielenie odpowiedzialności – analogicznie, jak przy ryzykach, możemy
sobie narysować strukturę organizacyjną projektu, wyróżnić wykonawców prac i
wypunktować, co każdy z nich ma wykonać. Powstanie w ten sposób tzw. OBS
(Organization Breakdown Structure). Pokazuje on listę prac z perspektywy ludzi
odpowiedzialnych za nie. Pomaga na przykład delegować zadania, rozwiązywać
konflikty, zarządzać dostawcami itd.
8. Stworzenie harmonogramu – w końcu warto stworzyć harmonogram, a
najbardziej uporządkowanym podejściem do tego jest wprzódy spisanie tego, co
ma być zrobione. Potem do każdego punktu w WBS przypisujemy zadania, daty,
zasoby, zależności i mamy harmonogram, ale o planowaniu projektu już
pisaliśmy przy innej okazji.
WBS grupuje w logiczny sposób elementy projektu i definiuje oraz porządkuje
całkowity zakres projektu.
Dobrą metaforą jest stwierdzenie, że po
pierwsze WBS jest jak koszyk z zakupami.
Nie ważne, ile czasu poświęciliśmy na zakupy i
ile nas kosztowały, ważne co mamy w koszyku po
projekcie. Na etapie planowania WBS nie
analizujemy, w którym momencie, co będzie
dostarczane, ile będzie kosztować, kto to
wykona, jakie
pojawią się ryzyka.
WBS tworzy się, dekomponując cele projektu na
coraz mniejsze elementy zakresu, mając
jednocześnie w głowie koncepcję realizacji projektu.
Na przykład: celem projektu jest uruchomienie
witryny firmowej, ale założono w koncepcji, że
zostanie ona zintegrowana z wewnętrznym portalem
intranetowym, aby wszyscy pracownicy mogli
edytować treści. To implikuje dostarczenie poniższych
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produktów (dobrą praktyką jest definiowanie produktów w trybie dokonanym):
1. Uruchomiony portal internetowy
2. Skonfigurowane konta pracowników
3. Przeszkoleni pracownicy
4. Opublikowane treści
W kolejnym kroku rozbijamy każdy z produktów na mniejsze. Na przykład:
1. Uruchomiony portal internetowy
A. Zaprogramowane nowe moduły
B. Skonfigorwane serwery
C. Przetestowany portal
D. Opublikowany portal
2. Skonfigurowane konta pracowników
A. Skonfigurowane konta w intranecie
B. Skonfigurowane konta w internecie
3. Przeszkoleni pracownicy
A. Przeszkoleni administratorzy
B. Przeszkoleni redaktorzy
4. Opublikowane treści
A. Opublikowane treści z działu marketingu
B. Opublikowane treści z działu produktów
C. Opublikowane treści z działu technologii
D. Opublikowane treści z działu ogólne
Drugą interesującą metaforą jest porównanie WBS do drzewa: pień to cały projekt,
gałęzie to produkty, a liście to pakiety robocze, które musimy wykonać, aby
dostarczyć dany produkt. Takie podziały można ponawiać wielokrotnie, aż do
momentu, gdy możemy jednoznacznie przypisać odpowiedzialnego, da się
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wiarygodnie oszacować koszt i czas potrzebny na wykonanie, nie ma nieporozumień
co do zawartości danego produktu.
Do tak skonstruowanego WBS można w takim razie dopisać liście, czyli pakiety
robocze prowadzące do dostarczenia produktów, np.:
1. Uruchomiony portal internetowy
A. Zaprogramowane nowe moduły
i.

Zebranie wymagań funkcjonalnych

ii.

Specyfikacja zmian

iii. Rewizje specyfikacji
iv. Programowanie
a. grupy dyskusyjnej
b. bloczków strony głównej
c. ankiet
v.

Testy

vi. Testy akceptacyjne
Kryteriów podziału produktów i pakietów roboczych w ramach WBS może być
wiele, np.:
▪ Produkty (rezultaty),
▪ Funkcje,
▪ Fazy projektu,
▪ Miejsce realizacji,
▪ Zespół realizacyjny.
Wszystko zależy od logiki projektu i potrzeb informacyjnych jego uczestników.
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Dobrze ułożony WBS powinien spełniać szereg kryteriów jakościowych:
▪ zrozumiałość – pakiety prac powinny być łatwo opisywalne i łatwe do
zrozumienia, WBS służy przede wszystkim komunikacji,
▪ zarządzalność – do poszczególnych pakietów prac da się przypisać osoby
odpowiedzialne za ich wykonanie (wykonawców) oraz osoby podejmujące
decyzję,
▪ możliwość oszacowania terminów / kosztów – istnieje możliwość
oszacowania wykonania każdego pakietu prac w zakresie terminu oraz
kosztów,
▪ niezależność – pakiety prac powinny być łatwo rozróżnialne od innych, ta
sama praca nie może być zawarta w dwóch pakietach,
▪ możliwość integracji – pakiety prac powinny być możliwe do zagregowania
(w zakresie kosztów, technologii, logiki),
▪ uzasadnienie – każdy pakiet musi być powiązany z celami projektu,
▪ możliwość pomiaru – pakiety prac powinny umożliwiać dokonanie pomiaru
wykonania prac, które reprezentują,
▪ adaptowalność – pakiety prac powinny być odpowiednio elastycznie
skonstruowane tak, aby możliwa był modyfikacja WBS (dodanie nowego
pakietu lub eliminacja pakietu).
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Krzywa bólu
Koszt zmian zakresu rośnie w czasie. Dużo niższy jest na etapie inicjacji, niż na
etapie tworzenia koncepcji, niż na etapie realizacji, a już olbrzymi na etapie
testów użytkownika i eksploatacji. Wystarczy wyobrazić sobie, ile kosztuje
przesunięcie domu o 2 metry na etapie wytyczania działki budowlanej, a ile na
etapie kładzenia kafelków na balkonach.
Tak samo jest w projektach informatycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i
innych. Zmiana algorytmu na etapie zbierania wymagań kosztuje wielokrotnie
mniej, niż na etapie odbioru użytkownika. Wdrożenie innej struktury
organizacyjnej jest dużo prostsze na etapie rysowania pierwszych diagramów, niż
na etapie rekrutacji i wdrażania nowych pracowników.
Dobrze wyraża to tzw. krzywa bólu. Pokazuje ona dwa wykresy:

▪ projekt dobrze zaplanowany – na planowanie trzeba poświęcić wysiłek,
niekiedy prowadzi to do konfliktów, szczególnie gdy występuje presja klienta
lub sponsora na szybsze rozpoczęcie prac. Bowiem planowanie zajmuje czas,
ale później w trakcie realizacji stokrotnie sie zwróci, pozwalając uniknąć
wielu błędów, jak nierealny harmonogram, niewykonalna koncepcja, ryzyka
zabijające projekt, czy niska jakość.
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▪ projekt źle zaplanowany – gdy nie poświęcimy czasu na
precyzyjne planowanie, możemy na starcie odnieść wrażenie, że projekt
rusza bardzo sprawnie: ludzie od razu zabrali się za robotę, pojawia się
zaangażowanie, na horyzoncie majaczą pierwsze rezultaty. Jednak z czasem
zaczyna się okazywać, że ów horyzont coraz sprawniej… zaczyna uciekać,
piętrzące się zmiany, konflikty, problemy z dotrzymaniem terminów i innych
zobowiązań powodują systematyczny wzrost bólu. Sumarycznie projekt,
który ruszył “zbyt gładko” kosztuje nas więcej energii i emocji, niż ten,
który okupiliśmy zwiększonym wysiłkiem na początku.

Pełzania w projektach
W projektach mamy do czynienia z różnymi pełzaniami. Najbardziej
znane to tzw. scope creep, czyli pełzanie zakresu, ale ze zdziwieniem zdałem sobie
ostatnio sprawę, że jest ich więcej. Pełzanie to patologia, która przewróciła już nie
jeden projekt. Jednak zanim zajmiemy się omówieniem różnych zjawisk z tej
szufladki, trzeba wrócić do podstaw i usystematyzować, co wiemy o projekcie na
jego początku, a co na jego końcu.
Projekt zgodnie z definicją jest przedsięwzięciem dostarczającym unikalne
produkty, które jest planowane progresywnie. “Progresywnie planowany” oznacza,
że stale musimy aktualizować nasze plany w odpowiedzi na pojawiające się
zdarzenia oraz przyrost naszej wiedzy na temat projektu. Planowanie progresywne
jest koniecznością wynikającą z niskiej wiedzy o rzeczywistości w trakcie projektu.
Ta niewielka wiedza zaś wynika z tego, że projekt jest z definicji czymś
nowatorskim. Na początku niewiele wiemy, więc poziom pewności jest niski, na
koniec zaś, gdy już wszystko jest zakończone, pieniądze zostały wydane, faktury
zapłacone, protokoły podpisane, użytkownicy korzystają z efektów projektu,
poziom pewności jest maksymalny. Bowiem wszystko, co złe i dobre już się stało,
pozstaje wypić piwo.
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Pełzanie, przyjmijmy na
potrzeby tego wpisu,
to systematyczne i
powolne przesuwanie się
różnych wymiarów lub
dokonanych ustaleń
projektów.

W zarządzaniu projektami najbardziej znane jest pełzanie zakresu (ang. scope
creeping). Termin ten występuje w testach egzaminacyjnych CAPM, PMP i
utożsamiany jest z poważną patologią. Pełzanie zakresu oznacza stopniowe
narastanie zmian w zakresie projektu, które w pewnym momencie wymyka się spod
kontroli. Problem z okiełznaniem pełzania zakresu wynika z tego, że pojedyncze
zmiany są zwykle na tyle niewielkie, że przymyka się na nie oko. Natomiast
zgłaszane w sposób niekontrolowany prowadzą do katastrofy.
Przyczyn pełzania zakresu może być kilka. Do głowy przychodzi mi nierzetelność
klienta (próbuje naciągać dostawcę, aby odwlec płatność za projekt), brak wiedzy
klienta (uczy się i zmienia wymagania, więcej o tym przeczytasz w kolejnych
akapicie), brak ustalonej koncepcji realizacji projektu (zespół ciągle na nowo
odkrywa, co mógłby zrobić, aby osiągnąć cel), brak wystarczająco rzetelnego
zaplanowania zakresu (zespół przystąpił do realizacji bez wystarczająco
szczegółowego przemyślenia, co jest potrzebne, aby go wykonać).
Jak wykryć pełzanie zakresu? Jeżeli w krótkim czasie, pojawia się kilka nawet
drobnych zmian zakresu, to należ mieć się na baczność. Sygnałem ostrzegawczym
nie jest tutaj wielkość zmian, tylko ich ilość.
Jak sobie radzic? Trzeba przejąć kontrolę nad procesem zarządzania zmianami:
1. Po pierwsze każda zmiana musi przejść przez jedną osobę (zwykle
kierownika projektu) i zostać zarejestrowana – jeden bramka wejściowa.
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2. Po drugie każda zmiana powinna zostać przeanalizowana w kontekście jej
zasadności (czy na pewno musimy ją robić), wielkości i wpływu na projekt
oraz powiązań z wcześniej zgłoszonymi zmianami.
3. Po trzecie decyzję o przyjęciu zmiany do realizacji może podjąć tylko i
wyłącznie, ten kto za zmianę zapłaci, chyba, że jest to faktycznie drobna
zmiana w ramach kompetencji decyzyjnych kierownika projektu. To może
być klient (wówczas wymagane jest negocjowanie kontraktu) lub decydent
po stronie dostawcy (wówczas musimy uzyskać autoryzację).
Pełzanie oczekiwań wynika ze wzrostu świadomości i wiedzy klienta, co do
dostarczanego rozwiązania wraz z postępem projektu (patrz wykres powyżej).
Klient uczy się, obserwując prace w projekcie, i stopniowo uświadamia sobie, jak
bardzo nieprzemyślane rozwiązanie zaakceptował. Problem z tą patalogią jest
często taki, że dla klienta oczywiste jest, że nowe oczekiwania powinny być
spełnione. Typowy argument to: “Skąd ja miałem wiedzieć, że tego będę
potrzebował. To ma działać i już, a wy jesteście fachowcy od projektów i
powinniście przewidzieć to wymaganie już na początku.” Zasłanianie się ignorancją
to sprytna strategia, jednak nic nie może zdjąć z klienta obowiązku postawienia i
zatwierdzenia wymagań. Dostawca może służyć swoim zdrowym rozsądkiem,
podpowiedzią co działa z poprzednich projektów lub wykonaniem studium
wykonalności. Jednak to klient powinien wiedzieć, czego chce.
Z pełzaniem oczekiwań wiąże się jeszcze jedno negatywne zjawisko, otóż w trakcie
projektu koszt nanoszenia zmian dramatycznie rośnie (patrz wykres na górze).
Dodanie jednego piętra na desce kreślarskiej kosztuje kilka chwil pracy architekta,
dodanie tego samego na wykończonym budynku może doprowadzić do katastrofy
budowlanej. W IT koszt zmian systemu po testach jest dziesiątki razy wyższy, niż na
etapie definiowania wymagań użytkownika.
To prowadzi do paradoksalnego wniosku, że im więcej klient wie, to drożej nas to
kosztuje, ale tylko jeżeli odbiorca nie przemyślał stawianych wymagań.
Jak sobie poradzić? Ano podobnie, jak przy pełzaniu zakresu – przejąć kontrolę nad
zgłaszanymi zmianami oraz intensywnie negocjować z klientem, pokazując mu, do
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czego prowadzi brak przemyślenia wymagań. Ciekawą techniką jest tzw. przegląd
projektu (ang. project refresh). Polega ona na tym, że w rozpełzanym projekcie
pod jakimkolwiek pretekstem ogłaszamy, że konieczny jest przegląd projektu. I po
akceptacji interesariuszy, rozpoczynamy standardowe planowanie projektu. W
skrajnej sytuacji może nawet pojawić odnowiona karta projektu, w typowej
wystarczy w okresowym raporcie statusu umieścić wnioski z przeglądu dotyczące
liczby nieautoryzowanych zmian.
Kolejną odmianą pełzania jest rozrost obietnic. Jest on często powiązany z
pełzaniem zakresu i wynika z negocjacji dostawcy z klientem. W przeciwieństwie
do pełzania oczekiwań, pełzanie obietnic wynika z deklaracji dostawcy, czy to
całego projektu (kierownika projektu), czy to wykonawcy pakietu prac (kierownik
zespołu, pojedynczy wykonawca). Dostawca na bieżąco obiecuje rozmaite rzeczy
klientowi, aby uzyskać jego poparcie, podnieść cenę kontraktu itd. Skutki mogą być
opłakane, nawet jeżeli klient zgadza się zapłacić za kolejną zmianę, bo przy
rozroście obietnic może zabraknąć analizy wpływu pełzających zmian na projekt.
Co z tego, że sprzedaliśmy dodatkowe funkcje za ekstra 10% budżetu, skoro projekt
spóźni się i odsetki za zwłokę pochłoną całą marżę.
Jak sobie poradzić? Przejąć komunikację z klientem i ograniczyć rolę handlowca,
który serwuje nam rozrost obietnic. Gorzej, gdy takie pełzanie wprowadza sam
sponsor chcący zabłysnąć przed klientem. Wówczas jego trzeba edukować odnośnie
wpływu zmian, które obiecuje, na projekt.
Pełzanie jakości (tzw. pozłacanie, ang. gold plating) pojawia się na ogół w dwóch
sytuacjach:
•

Gdy jakość nie została zaplanowana – klient zakładał dużo wyższy poziom
jakościowy niż dostawca i formalnie nie została ta rozbieżność
udokumentowana. W tej sytuacji klient będzie ujawniał swoje wymagania w
miarę przedstawiania produktów projektu do odbioru. Pojawią się
komentarze typu: „No niby działa, ale czy to musi być takie brzydkie.”, „A
ja myślałem, że to będzie chodzić ciszej i że bateria dłużej wytrzyma.”
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•

Gdy mamy do czynienia z wiecznie niezadowolonym perfekcjonistą, który
pełni rolę sponsora lub klienta. Wówczas może okazać się, że nawet
najbardziej precyzyjne zaplanowanie jakości nie wystarczy, bo ów człowiek,
mając poczucie misji, może stwierdzić, że „Nie ważne, na co się
umówiliśmy, czy ty byłbyś zadowolony, gdybyś dostał takie badziewie? No,
nikt nie byłby. Jeszcze tylko raz nanieś poprawki i przyjdź do mnie, jak
skończysz.”. Pozostaje takiemu decydentowi jedynie uświadamiać wpływ
jego pełzających wymagań na pozostałe wymiary projektu, jak koszt, czas,
zakres.

W końcu pełzanie kosztów to po prostu sytuacja, gdy okazuje się, że w naszym
budżecie pojawiają się ciągle nowe pozycje kosztowe, których nie przewidzieliśmy
lub które dodaje klient. W takiej sytuacji warto sięgnąć do bazowego zakresu oraz
do kontraktu, aby ustalić za co płacimy, a za co nie. Niekiedy efektem takiej
analizy jest skasowanie projektu, bo okazuje się, że jego dokończenie spowoduje
katastroficzne straty dla firmy. No cóż, czasem warto rzucić ręcznik na ring, aby
można było rozegrać następną walkę.
A tak przy okazji na zasadzie pełzania oparta jest technika negocjacyjna stopy w
drzwi z psychologii społecznej. Więc w życiu chyba częściej mamy do czynienia z
pełzaniem, niż pozornie by się wydawało.
Z drugiej strony zdarza się, że na starcie projektu tak niewiele wiemy, że
świadomie musimy zgodzić się na rozrost zakresu wraz z odkrywaniem merytoryki
projektu. Aby z tym się uporać, możemy zastosować dwa szczególne podejścia:
1. Prototypowe – specyficzną odmianą tego podejścia do realizacji projektu
jest tzw. Agile. Prototypowe podejście zakłada wytwarzanie projektu w toku
kolejnych iteracji i przy bliskiej współpracy z klientem, który na bieżąco
definiuje czego pragnie.
2. Ewolucyjne – to podejście zaś zakłada, że na starcie projektu znamy jedynie
potrzebę biznesową, sposób wytworzenia i produkty projektu definiowane
będą w trakcie.
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Techniki monitorowania projektu
Monitorowanie projektu to obserwowanie, co się z nim dzieje, aby
podejmować działania. Postanowiłem przyjrzeć się stosowanym w praktyce
technikom pomiaru projektu, a ponieważ okazało się, że jest ich tak wiele, to
trzeba było trochę posprzątać. Ze uwagi na to, że zakres jest punktem wyjścia do
planowania projektu, poniższy rozdział umieszczony został w części Zarządzanie
zakresem.
Jeden wymiar załączonej poniżej tabelki to obszary
kompetencyjne projektów. Od razu uprzedzę, wiem, że jest
ich więcej niż zakres, koszt, jakość, czas, ryzyko i rezultat,
ale wybrałem te, które najczęściej się monitoruje. Drugi
wymiar wymyślony na potrzeby tego opracowania dotyczy
zaawansowania technik pomiaru, umownie określiłem je jako:
▪ walking around – ocena jakościowa bez odniesienia do planu typu: jak leci?,
co tam w projekcie?, z czym mamy problem, jak jest i powiedzcie mi, że
dobrze; odnosi się jakościowej oceny stanu bez porównania do wzorca,
pierwotnych założeń, czy wielkości konsumpcji czasu czy pieniędzy; poziom
walking around nie zakłada istnienia ani przywiązywania się do planu,
zakłada jedynie dokładanie wszelkich starań, aby się udało;
▪ postęp – ocena częściowo ilościowa bez odniesienia do planu, np.: ile już
zrobiono?, na kiedy będzie?; odnosi się do konsumpcji czasu, pieniędzy,
wysiłku, ale nie do tego jak sprawnie coś jest zrobione; poziom postępu
zakłada ponoszenie kosztów i czasu, aby się udało, choć niekoniecznie musi
być ustalone dokąd zmierzamy;
▪ odchylenia – ocena ilościowa z odniesieniem do planu, np.: gdzie jesteśmy w
stosunku do planu? jakie jest opóźnienie/przekroczenie?; odnosi się do
porównania założeń wstępnych z wykonaniem oraz szukania najważniejszych
różnic, czyli opóźnień, przekroczeń, niedociągnięć; z natury swej skupia
się na problemach, a nie na tym, co idzie dobrze;
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▪ efektywność – ocena wskaźników efektywności w stosunku do planu, np.:
jak jesteśmy skuteczni? jak efektywnie konsumujemy zasoby? jaka jest
pożądana efektywność?; odnosi się do wskaźników obrazujących sprawność
działania zakładaną i osiągniętą albo do trendów występujących w projekcie,
np.: czy opóźnienie narasta, czy ryzyka zaczynają dominować itp.

Wymiary projektu:
▪ zakres – podstawowym sposobem monitorowania tego wymiaru, jak i innych
na poziomie walking around jest spotykanie się i rozmawianie, czasem
dodatkowo przygotowuje się raporty stanu projektu lub tabelki z
porównaniem statusu i kondycji projektu za pomocą symbolicznych chmurek
lub świateł ulicznych (przykład możesz zobaczyć na tytułowym obrazku);
▪ na poziomie postępu pytamy, ile wykonano 5 sztuk produkt, czy
dostarczono elementy zakresu z WBS od 3.1 do 4.8 oraz na jakim
statusie są elementy zakresu, np.: 5 procedur jest na statusie
„napisany draft”, a 7 – na statusie „czeka na zatwierdzenie”;
▪ na poziomie odchyleń mówimy, że wykonano 10% ustalonej pracy,
wykonano odwiert na głębokość 2 km (57% zakładanej głębokości) albo
zbudowano 2 z 3 planowanych pięter, czy też pomalowano 30 metrów
ściany z zaplanowanych 35 metrów;
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▪ w końcu na poziomie efektywności możemy stwierdzić, że wykonano
80% zakresu w okresie lub koszcie przeznaczonym na 70%.
▪ koszt – na poziomie postępu możemy tutaj stwierdzić, że wydaliśmy 70%
środków zaplanowanych na projekt, czyli 120 000 pln, już poświęciliśmy na
ten projekt 150 osobodni, od 3 miesięcy pracuje nad tym projekt 5 ludzi;
▪ na poziomie odchyleń od planu monitorujemy stwierdzając, że
przewidywany budżet projektu wyniesie 10% więcej niż planowaliśmy,
zużyliśmy już 50 000 pln, a mogliśmy wydać 70 000 pln;
▪ na poziomie efektywności nieoceniona okazuje się metoda wartości
wypracowanej, bo można stwierdzić, że np.: CPI dla pierwszego etapu
wynosi 1,2, TCPI projektu na dzisiaj wynosi 0,9, koszt osobodnia przy
tym tempie pracy wyniesie 15% więcej niż planowano.
▪ jakość – postęp jakości można mierzyć np. w ten sposób: od momentu
wypuszczenia prototypu do klienta mamy 20 zgłoszeń z błędami, usunęliśmy
już 15 awarii krytycznych, klient ocenił użyteczność naszych na poziomie
4,7, a organizację dnia na 5,1, prototyp działa w tempie 1000 obrotów na
minutę;
▪ odchylenia monitorujemy przez stwierdzenie, że poziom błędów w
partii próbnej wyniósł 12% albo że prototyp działa w tempie o 100
obrotów na minutę za niskim, aby spełnić wymagania klienta, albo że
w procesie reklamacji rozpatrujemy 80% zgłoszeń w terminie SLA,
albo też, że 20 przejrzanych spraw była zgodna ze specyfikacją
procesu;
▪ poziom efektywności w wymiarze jakości to już domena six sigma, za
pomocą tego podejścia można np. powiedzieć, że
prawdopodobieństwo wystąpienia defektu wynosi 0,02 albo, że tylko
10 elementów z partii produkcyjnej ma szansę wyjść bez wad;
▪ czas – monitorowanie czasu jest najbardziej rozpowszechnione w
zarządzaniu projektami i tak na poziomie postępu oznajmiamy, że projekt
jest trochę spóźniony, minęło 50% czasu projektu lub skończymy projekt w
czerwcu;
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▪ podstawową techniką do mierzenia odchyleń czasu jest ścieżka
krytyczna i tak

dzięki niej można stwierdzić, że zadanie ma zapas

swobodny 5 dni, a jego start jest opóźniony o 2 dni, lub w 5 dniowym
zadaniu wykonano 3 dni pracy i pozostają 4 dni, albo też skończymy
projekt 20 dni po terminie; ponadto jeżeli projekt monitorowany jest
przez zużycie bufora, jak w podejściu łańcucha krytycznego to można
monitorwa, czy w połowie projektu nie weszliśmy przypadkiem do
strefy żółtej bufora;
▪ i znowu metoda wartości wypracowanej może być stosowana na
poziomie efektywności bowiem można stwierdzić, że w projekcie SPI
wynosi 0,95; ponadto dostępna jest prosta technika pomiaru trendu
kamieni milowych, dzięki niej możemy zidentyfikować, że na
przykład sukcesywnie narasta opóźnienie krytycznego etapu o 10 dni
miesięcznie.
▪ ryzyko – pomiar ryzyk na poziomie postępu ogranicza się do wskazania liczby
ryzyk zidentyfikowanych bez wskazania, jak się to ma do budżetu na ryzyka,
czy planu projektu;
▪ na poziomie odchyleń już możemy stwierdzić, jak bardzo ryzykowny
jest projekt w odniesieniu do założeń, np.: w kategorii ryzyk
organizacyjnych jesteśmy wyeksponowani na 500 000 pln z planem
przeciwdziałań na 300 000 pln o koszcie 50 000 pln, scenariusze
mitygacji ryzyk krytycznych wynosi 100 000 pln;
▪ na poziomie efektywności szacujemy różne scenariusze realizacji
projektu w zależności od prawdopodobnych zdarzeń, służą do tego
techniki harmonogramowania warunkowego, PERT, Monte Carlo,
analizy What-If, drzewa decyzyjne; dzięki nim może oznajmić na
przykład, że czas trwania projektu na poziomie prawdopodobieństwa
0,8 wyniesie przynajmniej 6 miesięcy.
▪ rezultat – rezultaty rozumiane są tutaj jako cele, które ma projekt osiągnąć;
należy wyraźnie rozdzielić wysiłek na wdrożenie projektu od jego
oczekiwanych skutków dla organizacji;
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▪ i tak na poziomie postępu mówimy, że wypuściliśmy produkt na rynek
niezależnie od jego sukcesu rynkowego, albo że uruchomiliśmy akcje
marketingową, albo że zakończyliśmy rozruch, czy też, że
dostarczyliśmy 10 z 15 cech produktu; odnosimy się tutaj jedynie do
zakresu, a nie efektów projektu;
▪ na poziomie odchyleń odnosimy się do planu efektów, czyli np. po 3
miesiącach realizujemy 110% planu sprzedaży lub zebraliśmy 30
zleceń o wartości 1 milion pln z zaplanowanych 2 milionów;
▪ na poziomie efektywności zaś pozwalamy na odniesienie się do innych
porównywalnych projektów za pomocą wskaźników finansowych: NPV
po 2 latach wynosi 2 miliony, uzyskaliśmy 80% zwrotu z projektu po
roku.
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Zarządzanie czasem w projekcie
Proste zaplanowanie harmonogramu projektu
Aby odpowiedzieć na pytanie kiedy zakończy się ten projekt, kierownik projektu
musi przeanalizować zależności między zadaniami, czasy ich trwania, kalendarz
oraz wiele innych czynników. Odpowiedź nie zawsze jest oczekiwana przez
sponsora

. Ale zgodnie z kodeksem etyki kierownika projektu, zła wiadomość nie

powinna być zatajana. A podjęcie się realizacji projektu w niemożliwym terminie
jest sabotażem ze strony project managera.
Projekty można harmonogramować od startu albo od końca. W praktyce
zdecydowana większość planowana jest od startu, więc narazie pominiemy tą drugą
metodę. Mówi się, że każdy projekt ma 4 wymiary:
1. Zakres
2. Koszt
3. Jakość
4. Czas
Z nich wszystkich jedynie czas jest nieodtwarzalny. Budżet można powiększyć,
zakres zredukować, a jakość obniżyć. Natomiast czasu nie da się cofnąć, ale można
go negocjować. Warto o tym pamiętać, bo praktyka pokazuje, że większość tak
zwanych deadline’ów i sztywnych zależności czasowych po krótkich negocjacjach
jednak daje się modyfikować i przesuwać. Kroki budowania harmonogramu:
Krok 1. Ustal czas trwania zadań
Dla każdego zadania, które mamy w zakresie projektu należy oszacować jego czas
trwania. Najlepiej zapytać o czasy bezpośrednich wykonawców danych zadań. Na
tym kroku nie przejmuj się zanadto tym, kiedy w kalendarzu zadanie będzie
wykonywane. Konkretny termin wyniknie z następnych kroków planowania
harmonogramu. Załóż narazie, że wszystkie aktywności zaczynają się dzisiaj.
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Krok 2. Ustal pracochłonność
Zapytaj swojego zespołu, ile pracy muszą wykonać w poszczególnych zadaniach.
Pracę liczy się w tzw. osobodniach, osobomiesiącach lub FTE (full time equivalent).
Osobodzień – praca do wykonania w jeden dzień, analogicznie jest z
osobomiesiącem, natomiast FTE to etap przeliczeniowy, czyli zaangażowanie
jednego lub więcej ludzi na poziomie jednego etatu. Na przykład 2 FTE, to 4 ludzi
na pół etatu, 2 na etat, 8 na ćwierć itd.
Warto pamiętać o jednym wzorze: czas trwania zadania = praca / liczba jednostek
pracy. Oznacza on, że jeżeli na zadanie musimy przeznaczyć 10 osobodni i mamy
dwóch pracowników na pełen etat, to zadanie wykonamy w 5 dni. Warto go znać,
bo np. MS Project korzysta z niego przy rozplanowywaniu pracy w zadaniach. Z
drugiej strony jednak w praktyce okazuje się, że dokładanie kolejnych ludzi do
zadania jednak nie skróci go proporcjonalnie.

W praktyce okazuje się, że faktyczna praca w zadaniach mija się z planem, jednak,
jeżeli stosujemy neutralne założenia, to rozkład błędów powinien być równomierny
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w górę i w dół. Po prostu tak samo często ludzie niedoszacują zadań, jak i się
przestrzelą. Jeżeli okaże się, że z jakiegoś względu praca w projekcie zwykle jest
niedoszacowana albo zwykle jest przeszacowana, to najprawdopodobniej działa
nam jakieś wspólne makro ryzyko. Przykładowo projekt jest całkowitą nowością w
firmie, sponsor wywiera silną presję i ludzie podchodzą do niego z entuzjazmem, w
wyniku szacunki pracy we wszystkich zadaniach są za małe i projekt od samego
początku zaczyna się spóźniać.
Krok 3. Ustal kolejność zadań
Pewne zadania musimy zrobić szybciej, bo sponsor lub klient sobie tego życzy, a
pewnych zadań nie można rozpocząć wcześniej, ponieważ konieczne jest
skończenie innych zadań przedtem. Zatem należy teraz ustalić właściwą kolejność
zadań. Powinniśmy w tym celu wprowadzić zależności między zadaniami, ale tylko
tam, gdzie są one niezbędne. Nadmierna ilość zależności jest jedną ze złych
praktyk początkujących kierowników projektów, w jej rezultacie harmonogram jest
jedną wielką ścieżką krytyczną.
A propos, czym jest ścieżka krytyczna (więcej o wyliczaniu ścieżki krytycznej w
kolejnym rozdziale)?
Między zadaniami w projekcie mogą występować 4
rodzaje zależności. Najbardziej typowe to tzw.
koniec do początku (finish to start), czyli sytuacja,
gdy zadanie następne może zacząć się dopiero po zakończeniu poprzedniego. Na
przykład szafki w kuchni można zacząć wieszać dopiero po pomalowaniu ścian za
nimi. Pozostałe rodzaje relacji to kombinacje, jednak są one dużo rzadziej
stosowane w praktyce harmonogramowania:
▪ finish to finish – zadanie następne może zakończyć się wraz z końcem
poprzedniego; np. dostawa komponentów powinna zakończyć się w momencie
zakończenia montażu linii produkcyjnej, aby nie było konieczności ich
magazynowania;
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▪ start to start - zadanie następne może zacząć się wraz ze startem
poprzedniego; np. start to finish - zadanie następne może skończyć się wraz ze
startem następnego.

Wymienione wyżej zależności powodują, że nasz harmonogram zaczyna rozciągać
się w czasie. Zadania powiązane zależnościami tworzą siatkę powiązań, taką jak na
obrazku. Jeżeli tak skonstruujemy zależności między zadaniami, że będziemy mieli
tylko jedno zadanie na początku i tylko jedno na końcu, to będzie można wyróżnić
sekwencję zadań, która ma najdłuższy czas trwania. To będzie właśnie ścieżka
krytyczna (na rysunku zaznaczona na czerwono) i ona wyznaczać będzie czas
trwania całego projektu, dlatego jest tak istotna.
Zatem już wkrótce dowiemy się, ile będzie trwał projekt.
Krok 4. Weź pod uwagę ograniczenia, kalendarz, dostępność ludzi i zasobów
W projekcie często mamy do czynienia z zewnętrznymi ograniczeniami, np.:
1. Klient wymaga dostarczenia pierwszego modułu na wiosnę
2. Ustawodawca założył wejście nowych przepisów w życie z końcem roku
3. Zewnętrzny dostawca ma inny projekt i w lipcu nie będzie dostępny
4. Główny technolog idzie na urlop macierzyński
5. Zespół B w projekcie pracuje w trybie zmianowym i dostępny jest 2 godziny
dziennie.
6. Koniec roku jest obciążający dla rachunkowości na tyle, że żadne prace nie
mogą być u nich prowadzone
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Tego typu uwarunkowania powodują, że nasz harmonogram trzeba jeszcze bardziej
rozsunąć w czasie albo zmienić kolejność działań. Uwzględnijmy również różne
tempo prac i kalendarz zasobów i ludzi. Na przykład ktoś może wychodzić zawsze o
15:00, ktoś przychodzi późno lub jest w innej strefie czasowej. To ma wpływ na
czas trwania zadań.

Krok 5. Skompresuj harmonogram
Krok, który nie powinien być bagatelizowany. Praktyka pokazuje bowiem, że gdy
już naniesie się na harmonogram wszystkie zadań, uwzględni dostępność ludzi i
maszyn, poprzesuwa ze względu na zależności i ograniczenia, weźmie pod uwagę
kalendarz i doda bufor strachu, to okazuje się, że projekt miałby skończyć się w
nierealnie odległym terminie. Kilka razy zdarzyło mi się, że gdy zadowolony
przedstawiłem sponsorowi termin wykonania projektu, stwierdził dyplomatycznie,
abym jeszcze raz przemyślał plan tego projektu i zaproponował jakiś tym razem
sensowny termin jeszcze w tym roku. W projekcie samym zdrowym rozsądkiem
można urwać kilka procent czasu trwania, np.: przez likwidację nadmiarowych
zależności, zrównoleglenie zadań, redukcję zakresu, dołożenie dodatkowych ludzi
do niektórych zadań itp. Więcej na temat kompresowania harmonogramu można
znaleźć.
Krok 6. Podziel na etapy
I w końcu powinniśmy się zastanowić, czy przypadkiem nie warto podzielić projektu
na części. Nie wstawić tak zwanych etapów, które pozwolą odebrać część prac,
przekazać je do użytku. Dzięki etapowaniu spada ryzyko projektu, bo nie
przejmujemy się już tym, co zostało odebrane. Niestety niekiedy wydłuża się czas,
bo czasem trzeba poczekać z pracami kolejnego etapu aż nie zamknie się
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poprzedni. Bowiem etapowanie zakłada, że nie ma prac nakładających się na dwa
etapy – są albo w jednym, albo w drugim.
I to już wszystko, możemy powiedzieć klientowi i sponsorowi, kiedy projekt się
skończy.

Wyliczanie ścieżki krytycznej krok po kroku
Po pierwsze nikt nie wylicza w praktyce ścieżki krytycznej ręcznie. Robią to
automatycznie programy zarządzania projektami, jak np. MS Project. Po drugie
uczą tego na wszystkich kursach zarządzania projektami i ta umiejętność jest
wymagana na wszelkich egzaminach certyfikacyjnych. Czemu? Bo warto wiedzieć,
skąd się wziął tak odległy termin zakończenia projektu.
Od strony teoretycznej ścieżka krytyczna to zbiór zadań wyznaczający najkrótszy
termin realizacji projektu. Oznacza to, że przesunięcie jakiegokolwiek zadania na
ścieżce opóźnia cały projekt. To, czy dane zadanie jest częścią ścieżki krytycznej,
czy nie zależy od powiązań między zadaniami. W skrajnej sytuacji wszystkie
zadania projektowe mogą znaleźć się na ścieżce krytycznej. Ma to miejsce, gdy
każde zadanie jest ze sobą powiązane w łańcuszek. Ale od początku…
Między zadaniami mogą występować zależności, najbardziej typowe do tzw.
Zakończenie do Rozpoczęcia. Mówi ona, że zadanie poprzedzające musi zakończyć
się zanim zacznie się zadanie następne.

Zadania powiązane zależnością ZR mogą następować od razu po sobie albo mieć
odstęp w postaci opóźnienia albo przyśpieszenia. Na przykład może istnieć
konieczność odczekania, aż beton dojrzeje.
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Albo można rozpocząć malowanie, zanim dokończone zostanie kładzenie tynków na
ścianach.

W harmonogramie nawet niewielkiego projektu wiele zadań może być między sobą
powiązanych. W ten sposób powstaje sieć powiązanych zadań (z angielska
nazywany PDM – Predecessor Diagramming Method). Przykład takiego diagramu
można zobaczyć poniżej (jest to potocznie nazywany wykres Gantta):

Na powyższym obrazku mamy listę zadań przykładowego projektu z zaznaczeniem
ich czasu trwania i relacji między nimi. W efekcie powstaje nam harmonogram.
Widać, że projekt budowy domu miałby potrwać około 8 miesięcy. Ale które
zadania decydują, o jego czasie trwania? Na to pytanie odpowie ścieżka krytyczna,
która można zobaczyć na innym rodzaju harmonogramu, właśnie w postaci
diagramu sieciowego takiego, jak poniżej:

www.octigo.pl

71 / 145

Zarządzanie projektami małymi kroczkami – Marcin Żmigrodzki

Diagram ów na czerwono pokazuje zestaw
zadań będących na ścieżce krytycznej. To
ich ciąg wyznacza koniec projektu. Aby
policzyć ją ręcznie należyć wykonać dwa
przebiegi po diagramie zadań:
• W przód – przechodzimy od pierwszego zadania do ostatniego po wszystkich
możliwych rozgałęzieniach, licząc najwcześniejszy czas rozpoczęcia i zakończenia
każdego zadania.
• Wstecz – wracamy od ostatniego zadania do pierwszego po wszystkich możliwych
rozgałęzieniach, licząc najpóźniejszy możliwy czas zakończenia i rozpoczęcia
każdego z nich.
Przykładowo zadanie „uzyskanie pozwolenia na budowę” najszybciej może zacząć
się 30 dnia ze względu na relację do zadania „uzyskanie warunków zabudowy”, a
zakończyć się może 60 dnia ze względu na swój czas trwania tj. 30 dni. W ten
sposób, licząc czasy początków i końców zadań, dochodzimy do końca
harmonogramu. To są tzw. Najwcześniejsze czasy zadań. Następnie zawracamy i
liczymy tzw. najpóźniejsze, czyli od końca projektu odejmujemy czas ostatniego
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zadania i wychodzi nam czas jego początku. Następnie cofamy się o jedno zadanie i
wyliczamy start i koniec i tak dalej.
Dla niektórych zadań czas startu najwcześniejszy i najpóźniejszy będą się
pokrywać. Innymi słowy ich różnica będzie wynosić zero. Te zadania znajdują się na
ścieżce krytycznej. W innych zaś zadaniach oba czasy startu będą się różnić.
Oznacza to, że zadanie w można rozpocząć w pewnym przedziale czasu. Takie
zadania nie znajdują się na ścieżce krytycznej, gdyż można je do pewnego stopnia
opóźniać, nie opóźniając całego projektu. Różnica między najwcześniejszym i
najpóźniejszym czasem startu nazywa się zapasem swobodnym zadania.
Jak stosować ścieżkę krytyczna? Ano po pierwsze warto wiedzieć, których zadań
nijak nie możemy opóźnić ze względu na wzajemne powiązania. Po drugie warto
wiedzieć, jaki jest najszybszy czas ukończenia projektu (długość ścieżki
krytycznej). Po trzecie warto wiedzieć, które zadania mają zapas swobodny niemal
równy zero, czyli są blisko ścieżki krytycznej, bowiem niewielkie opóźnienie może
spowodować, że te zadania staną się krytycznymi. W końcu warto się zastanowić,
czy niektórych zależności nie można pominąć, co może skrócić projekt.
Ścieżka krytyczna ma, o czym warto pamiętać, kilka słabości:
▪ nie uwzględnia dostępności zasobów i ludzi – ten brak wypełnia koncepcja
łańcucha krytycznego (ale to temat na zupełnie inną opowieść),
▪ zakłada, że wiemy wszystko o czasach trwaniach zadań i zależnościach
między nimi – w praktyce czasy się jedynie szacuje, a tylko część zależności
jest znana na początku, ponadto wiele zależności jest umownych (miękkich) i
można je pod pewnymi warunkami przesuwać lub wręcz znosić (patrz fast
tracking),
▪ nie uwzględnia innych ryzyk poza wydłużeniem czasu trwania zadania – tutaj
pomocna bywa generalnie zarządzanie ryzykiem.
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Dlaczego ścieżka krytyczna kłamie
Metoda ścieżki krytycznej jest jedną z najpopularniejszych technik analizy
projektu. Występuje w każdej ścieżce certyfikacyjnej, czy to PMI od poziomu
CAPM, przez PMP, po PgMP, czy PRINCE2, czy też IPMA.
CPM (Critical Path Method) w przejrzysty sposób pokazuje logikę projektu na osi
czasu. Demonstruje, jakie konsekwencje w czasie rodzą określone zależności
między zadaniami. W teorii pokazuje, ile projekt będzie trwał.
No właśnie w teorii...
CPM zostało stworzone w latach 50 równolegle z metodą PERT. Jednak wcześniej, w
latach 40, opracowano analogiczne podejście, które pomogło w szybszej realizacji
Projektu Manhattan. Współcześnie oprócz zarządzania projektami bywa stosowane
w badaniach operacyjnych. Warto pamiętać jednak, że jest to jedynie model.
Model, czyli uproszczony opis fragmentu rzeczywistości.
CPM wymaga spełnienia kilku założeń:
▪

Znamy listę wszystkich zadań w projekcie.

▪

Znamy czasy trwania tych zadań.

▪

Znamy wszystkie zależności między zadaniami.

▪

Zależności są nienaruszalne, tzn. jeżeli przyjmiemy, że zadanie B ma się

zacząć na 2 dni przed końcem A, to dopiero wtedy się zacznie.
▪

Zasoby są dostępne w dowolnym momencie i w dowolnej ilości wymaganej

przyjętym czasem trwania zadań.
Zatem, w ilu projektach:
•

Nie pojawiły się żadne dodatkowe zadanie w jego trakcie;
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•

Nie zmieniły się czasy trwania zadań;

•

Nie pojawiły się nowe zależności, albo nie zostały zignorowane istniejące;

•

W danym momencie wymagany zasób okazał się niedostępny, albo musiał

robić kilka zadań naraz.
Właśnie, z mojego doświadczenia żaden projekt nie spełniał tych założeń. Żaden,
choć podczas pracy jako szef działu projektów przez moje ręce przeszło około 500
projektów, a wcześniej i później kolejnych kilkadziesiąt.
CPM, podsumowując, zakłada, że rzeczywistość jest pełni znana i niezmienialna.
Tylko, że wówczas nie mielibyśmy już do czynienia z projektem. Wszak projekty
dostarczają innowacyjne produkty i powstają stopniowo wraz z poznawaniem ich
środowiska.
Do powyższych zarzutów dodałbym jeszcze parę zastrzeżeń:
Wartość opóźnienia wcale nie jest liniowa. Oznacza to, że niekoniecznie opóźnienie
zadania na ścieżce krytycznej o jeden dzień, zaowocuje opóźnieniem projektu o
ten sam dzień. Często jeden dzień stracony w trakcie projektu powoduje
rozsypanie się całego harmonogramu i dużo większe opóźnienia na końcu.
Ryzyka miewają przekrojowy i skumulowany wpływ na czas zadań. Przykładowo,
gdy rozchoruje się nam główny specjalista w zespole, wiele zadań może ucierpieć,
a jeszcze jak pozaraża resztę ekipy, to już dramat.
Relacje między zadaniami zmieniają się dynamicznie i w dużej mierze oparte są na
dostępności ludzi, aktualnym stanie wiedzy o technologii projektu i wymaganiach.
Dzisiaj możemy nie robić zadania A, bo cały dzień myślimy o zadaniu B, ale jutro
dzięki wyciągniętych konkluzjach dwa razy szybciej ukończymy A.
Nie zawsze czas jest najważniejszy. Czasem chodzi o… satysfakcję klienta albo inne
aspekty projektu.
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Cała metoda łańcucha krytycznego opiera się na krytyce CPM. Wśród ciekawszych
spostrzeżeń można wymienić zjawisko ukrywania buforów w zadaniach.
Czasem nie warto definiować wszystkich zadań, aby niepotrzebnie nie fiksować się
na konkretnym rozwiązaniu. Szczególnie w projektach zahaczających o badania i
rozwój. W takich sytuacjach lepiej założyć coś, zrealizować pierwszy etap,
przeanalizować efekty i dopiero wówczas zaplanować etap kolejny.
Zdrowy rozsądek. Jeżeli projekt składa się z kilkunastu, bądź kilkudziesięciu zadań
i kierownik projektu zna się na jego materii, to zależności między zadaniami są
oczywiste i może nie być konieczne rysowanie diagramu sieciowego.
W końcu skoro większość kierowników projektów zna CPM i w wielu przypadkach
stosuje, to dlaczego większość projektów się spóźnia.
Krytykując CPM, wcale nie chcę zniechęcić do jej stosowania. Wprost przeciwnie
zachęcam, ale zalecałbym krytyczne spojrzenie. Można łatwo wpaść w pułapkę
poczucia kontroli, które w trakcie projektuj okazuje się iluzoryczne. Szczegółowo
rozpisany model daje wrażenie, że projekt będzie prosty. Podobnie jak na globusie
Nowa Zelandia może leżeć o dwa palce od Polski. Ale to tylko model, czyli
uproszczony obraz wycinka rzeczywistości.
Aby uzupełnić ten tekst o parę ciepłych słów, mógłbym powiedzieć, że CPM jest
przejrzysta i dość prosta w przygotowaniu i interpretacji. Jeden rzut oka i wiemy,
kiedy mógłby się skończyć projekt. ☺
Kiedy ścieżka krytyczna jest niezastąpiona? Sądzę, że w projektach składających się
z dziesiątek zadań między którymi istnieje wiele NIENARUSZALNYCH i
OCZYWISTYCH zależności, które na dodatek trzeba zakomunikować wielu ludziom.
Wówczas najlepszą formą prezentacji jest diagram zależności lub wykres Gantta.
To pozwoli zespołowi i otoczeniu uzyskać wspólne rozumienie logiki projektu. Ale
potem i tak życie zweryfikuje założenia.
Literatura:
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•

http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_path_method

7 metod kompresji harmonogramu
Do technik pozwalających skrócenie harmonogramu możemy zaliczyć:
Fast tracking
Technika, razem z następną, często pojawiająca się na egzaminie na PMP (Project
Management Professional). Polega na szybszym rozpoczęciu zadań, bez oczekiwania
na koniec zadań poprzednich. Problem z nią polega na tym, że skracając w ten
sposób harmonogram podnosimy ryzyko.
Przykładowo można rozpocząć programowanie modułu przed zatwierdzeniem
projektu technicznego, ale bierzemy wówczas na siebie ryzyko, że klient
wprowadzi zmiany, które będą nas kosztować dodatkową pracę.
Crashing
Ta technika polega na dołożeniu dodatkowych zasobów do wykonania zadania, aby
przyspieszyć jego realizację. Czyli na przykład przeznaczeniu większej ilości
kopaczy do kopania rowu. Jednak zgodnie z maksymą “dziewięć kobiet w miesiąc
dziecka nie urodzi” przyspieszenie zwykle nie jest proporcjonalne do dołożonych
zasobów. Tak więc crashing powoduje nadmierny wzrost kosztów w stosunku do
uzyskanych oszczędności czasu.
Ponadto, jak podają niektórzy autorzy, w pewnych zadaniach dołożenie nowych
zasobów, gdy zadanie już jest spóźnione, powoduje dodatkowy przyrost opóźnienia.
Może to wynikać z konieczności poniesienia dodatkowego kosztu na koordynację i
rozplanowanie zadań na większą liczbę ludzi oraz czasu potrzebnego na
wprowadzenie nowych ludzi w tematykę projektu. Tak jest na przykład przy
wytwarzaniu oprogramowania.
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Redukcja zakresu
Czasem przychodzi chwila, gdy project manager uświadamia sobie, że wszystkiego
nie da się zrobić na czas. Projekt od kilku miesięcy zmierzał ku klęsce, kolejne
katastrofy powodowały, że człowiek coraz bardziej wierzył swoim coraz bardziej
nierealnym nadziejom. Jest to moment swego rodzaju oczyszczenia, takie
katharsis projektowe. Od tego momentu de facto można przestać się martwić, a
można zacząć działać.
Największym wyzwaniem jest przekonanie interesariuszy projektu, że muszę z
czegoś zrezygnować, aby można było się skupić na najbardziej priorytetowych
elementach zakresu. Z pomocą tu przychodzi naturalna zdolność każdego
kierownika projektu do bezbolesnego rozwiązywania konfliktów i technika zwana
etapowaniem

.

Etapowanie do podział harmonogramu projektu na odcinki. Dzięki niemu sponsor i
klient może dokonywać częściowych odbiorów, przejmować do używania
najpilniejsze części zakresu, ograniczać ryzyko, zarządzać przepływami gotówki
itd.
Zdjęcie zadań ze ścieżki krytycznej
Zgodnie z teorią grafów w każdym
harmonogramie można wyróżnić grupę zadań,
których sekwencja wyznacza czas trwania
całego projektu, jest to najdłuższa ścieżka
zadań – ścieżka krytyczna. Na załączonym
obrazku są to czerwone zadania.
Aby skrócić harmonogram, wystarczy usunąć
jakieś zadania z owej ścieżki. Można to zrobić
np. przez usunięcie jakiś zależności, można
skrócić czas trwania zadań krytycznych, można zastosować pozostałe wymienione
tu techniki. Na naszym przykładzie relacja, która mówiła zacznij zielone zadanie
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dopiero po zakończeniu czerwonego, została usunięta. Więc zielone teraz może
zacząć się wcześniej, co skróciło cały projekt. O dwóch rzeczach należy jedynie
pamiętać:
▪ całkowity czas trwania projektu może skrócić tylko skrócenie czasu trwania
ścieżki krytycznej, więc przy kompresji trzeba się skupić przede wszystkim na
tych zadaniach,
▪ skracać ścieżkę krytyczną warto tylko do momentu, gdy inna sekwencja zadań
nie stanie się dłuższa, czyli nie zmieni nam się ścieżka krytyczna; stąd warto
znać również sekwencje zadań, które są blisko ścieżki krytycznej, jeżeli chodzi
o czas trwania.
Ponadto warto mieć na uwadze, że każda
zmiana ścieżki krytycznej może powodować
ryzyko, bowiem z jakiś powodów wcześniej
wstawiono dane zadanie w to miejsce. Gdyby
na początku nie było potrzeby takie
zaplanowania harmonogramu, zadanie nie
znalazłoby się wszak na ścieżce krytycznej. W naszym przykładzie czerwona ścieżka
po przesunięciu zielonego zadania wygląda, jak na rysunku.
Zmiana kalendarza
Ta technika polega po prostu na zachęceniu ludzi do siedzenia po godzinach lub
przyjścia w wolne dni. Wówczas w miesiącu dysponujemy większą liczbą dni
roboczych. Osobiście jestem zwolennikiem pracy w nadgodzinach jedynie w
szczególnych sytuacja, jak na przykład awaria, bliski deadline z dużym ryzykiem
przekroczenia. Praca ponadwymiarowa na dłuższą metę może doprowadzić do
spadku motywacji i wypalenia pracowników.
Zwiększenie motywacji zespołu
W sytuacji, gdy powodem przeciągających się zadań jest brak motywacji zespołu
do zaangażowania się w pracę lub brak woli dogadania się w trudnych kwestiach,
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dodatkowa kontrola może spowodować, że zespół odkryje na nowo, czym jest chęć
do pracy.
Dodatkowo kontrola oczywiście zadziała tylko, gdy przyczyną wydłużenia
harmonogramu jest marnowanie czasu, nieefektywna praca, brak motywacji
zespołu. W innych przypadkach może mieć działanie odwrotne, czyli właśnie
spowoduje spadek motywacji. Oczywiście motywować można nie tylko negatywnie,
ale i pozytywnie. Pozytywne działa rzecz jasna lepiej, bo dłużej. Dłużej, bo
przekłada się na motywację wewnętrzną. Ja chcę wydajnie pracować, bo uważam,
że to jest dobre postępowanie. Gdy znika kij, moja chęć do roboty może przejść,
gdy zjem marchewkę, pozostaję dalej najedzony i zadowolony.
Stworzenie agresywnego harmonogramu
(metodyka łańcucha krytycznego)
Osobnym rozdziałem jest zastosowanie metodyki łańcucha krytycznego. Ujmując
jej założenia w wielkim skrócie, można powiedzieć, że zakłada się usunięcie
buforów z każdego zadania i dodanie ich po odpowiednim przeliczniu do całego
projektu. Według zwolenników tej koncepcji może to spowodować skrócenie czasu
trwania projektu nawet o jedną czwartą.
W internecie można znaleźć wiele stron opisujących łańcuch krytyczny, my też
mamy na koncie stworzenie gry symulacyjnego uczącej tej metodyki. To gra
szkoleniowa Most.
Na koniec rozważań o zarządzaniu czasem projektów warto wspomnieć jeszcze, jak
to się robi z perspektywy oprogramowania. A chyba najpopularniejszy program dla
kierownika projektu obok programu do poczty elektronicznej, to MS Project.
Nauczymy się tego na przykładzie pewnego harmonogramu.
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Planowanie harmonogramu za pomocą MS Project
Wstępne ustawienia
Najpierw weź tuzin zadań i MS Projecta.
Po uruchomieniu programu powinieneś
zobaczyć ekran taki, jak poniżej.
Z lewej strony mamy typowe zadania,
które tymczasowo można pominąć. Nie
przydadzą się przy prostym harmonogramie, a domyślne ustawienia MS Project są
odpowiednie w 90% przypadków.
Za wyjątkiem dwóch górnych opcji.
Pierwsza “Ustawianie daty rozpoczęcia
harmonogramu” pozwala nam ustalić, od
którego momentu ma być wyliczany
harmonogram: w przyszłości, bądź w
przeszłości, domyślnie jest to data
dzisiejsza. Druga opcja to “Definiowanie ogólnych godzin pracy”, MS Project ma
standardowy kalendarz dnia od 9 do 18 z przerwą godzinną od 13 do 14. Jeżeli nie
interesuje nas rozliczanie pracy z dokładnością poniżej jednego dnia, to zostawmy
to tak jak jest. Jeśli zaś chcemy rozliczać poszczególne godziny, to warto ustawić
właściwy kalendarz. A teraz zamknijmy boczny panel za pomocą czerwonego
krzyżyka w rogu.
Wprowadzanie zadań
Wprowadzamy zadania do drugiej
kolumny, po prostu wpisując ich nazwy i
klikając ENTER po każdym. Następnie
wybieramy zadania, które są
podzadaniami i klikamy przy nich
strzałkę w prawo “Zwiększ wcięcie“.
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Przykładowo podzadaniami “Przygotowanie inwestycji” są “Uzyskanie warunków
zabudowy” oraz “Uzyskanie pozwolenia na budowę“. Podzadanie od zadania
nadrzędnego (zwanego też
zadaniem sumarycznym) różni
się tym, że w zadaniu
nadrzędnym nie można
wprowadzić czasu, ani pracy.
Wynikają one z czasu i pracy
zadań podrzędnych. Inaczej
mówiąc nadzadanie zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się najwcześniejsze
podzadanie i kończy, gdy kończy się ostatnie podzadanie. Praca nadzadania jest zaś
sumą pracy wszystkich jego podzadań. Poniższy obrazek pokazuje jak teraz
wygląda lista zadań.
Budowa harmonogramu
W kolumnie trzeciej zaś wpisujemy czas trwania zadań w dniach (tylko podzadań,
jak wspominałem). W tym momencie okazało się, że wykres zadań na osi czasu
(tzw. Gantta) przedstawia zbyt dużą szczegółowość czasową. Zmniejszyć jego skalę
można przez naciśnięcie lupy ze
znakiem minus na pasku zadań. Po
dwukrotnym kliknięciu mamy widok z
dokładnością do tygodnia i widzimy
naraz około 8 miesięcy. Widać to na
kolejnym obrazku poniżej.
Powoli zaczyna się wyłaniać harmonogram projektu. Teraz wystarczy uzupełnić go
o zależności między zadaniami. W naszym przykładzie użyjemy tylko relacji
Zakończenie do Rozpoczęcia (ZR). Aby to zrobić, wystarczy w kolumnie
“Poprzedniki” wpisać numer zadania poprzedzającego. Można też alternatywnie
przeciągnąć zadanie poprzedzające na następne na wykresie Gantta. Możliwe jest
także wprowadzanie zależności między zadaniami sumarycznymi, wówczas
przesunięciu ulegnie cała grupa zadań.
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Harmonogram już mamy prawie gotowy.
Możemy teraz powiedzieć, kiedy
zakończy się nasz projekt. MS Project po
wprowadzeniu zadań z czasami trwania i
zależności automatycznie wyliczył
ścieżkę krytyczną i ma ochotę teraz nam pokazać. Aby ją zobaczyć, wystarczy w
menu MS Projecta kliknąć Widok >> Diagram siecowy albo Widok >> Wykres
Gantta - śledz. Przy jednym i drugim zadania na ścieżce krytycznej oznaczone są
na czerwono. Jak widać nasz projekt jest jedną wielką ścieżką krytyczną, co
wynika z tego, że wszystkie zadania są powiązane w jeden łańcuszek. W praktyce
oznaczałoby to duże ryzyko dla terminu projektu, bowiem opóźnienie
jakiegokolwiek zadania natychmiast opóźni projekt.
Przypisanie zasobów
Ostatnim krokiem jest określenie, kto
będzie wykonywał zadania. W tym celu
należy kliknąć opcję Widok >> Arkusz
zasobów. W tabelce wpisujemy przykładowe imiona wykonawców zadań. Następnie
wracamy do widoku harmonogramu Widok >> Wykres Gantta i klikamy dwa razy w
każde zadanie podrzędne i w okienku wybieramy zakładkę Zasoby. Dla każdego
wiersza wybieramy osobę spośród uprzednio wpisanych. Możemy wpisać domyślne
100% zaangażowania, albo mniejszą wartość, np. 50%, jeżeli ktoś robi zadanie na
pół etatu. Szybszą metodą wpisywania jest wybieranie z listy wyboru Nazwy
zasobów w ostatniej kolumnie na widoku Gantta.
I harmonogram gotowy! Teraz możemy zacząć mierzyć postęp prac w projekcie.
Monitorowanie postępu
Aby tego dokonać, najprostszą metodą
jest kliknąć dwa razy w zadanie. I na
zakładce Ogólne wpisać odpowiedni

www.octigo.pl

83 / 145

Zarządzanie projektami małymi kroczkami – Marcin Żmigrodzki

procent postępu prac. MS Project pokaże na wykresie czarny pasek na niebieskim
pasku zadania, które długość odpowiada wpisanym procentom. Jeżeli w trakcie
realizacji projektu okaże się, że zmieni się czas trwania, zależności między
zadaniami lub pojawią się nowe zadania, to program automatycznie przeliczy cały
harmonogram i narysuje nowy.
Na koniec warto wspomnieć, że MS Project oferuje wiele funkcji analitycznych
harmonogramu projektu. Przykładowa opcja Projekt >> Informacje o projekcie >>
Statystyka pokazuje podstawowe informacje o datach harmonogramu oraz liczbie
dni pracy zaplanowanych, wykonanych i pozostałych w całym projekcie.

Zarządzanie jakością w projekcie
Czymże jest jakość?

Niegdyś zastanawiałem się nad tym,
jak studentom kursu zarządzania projektami zobrazować jakość. Jakość jest chyba
jednym z bardziej ulotnych pojęć w naszej branży i dobra wizualizacja mogłaby
bardzo pomóc. A z pomocą przyszedł mi mój wysłużony telefon.

www.octigo.pl

84 / 145

Zarządzanie projektami małymi kroczkami – Marcin Żmigrodzki

Rozumienie tego terminu zmieniało się na przestrzeni lat. W trakcie epoki
industrializacji i długo po niej, jakość była zdolnością do dostarczania towaru o w
miarę stałych cechach. Auta, czy pociągi po prostu jeździły, bank państwowy po
prostu udzielał kredytów i oferował konta, a poczta zwykle dostarczała przesyłki,
telefon działał, hotel dawał schronienie przed deszczem i zimnem. Istotna była
powtarzalność cech produktu lub usługi, przy czym różnie definiowana. Z reguły z
perspektywy możliwości produkcyjnych i kosztów. Jeżeli trudno było zmieścić się w
standardzie, wystarczyło jedynie przesunąć próg tolerancji w dół. Skoro pociągi się
spóźniały, to należy zmodyfikować rozkład jazdy, albo go w ogóle zdjąć. Taką
jakość można zdefiniować jako “powtarzalne cechy wyrobu“. Trik tkwił w tym, aby
tak zdefiniować specyfikację, by zmieścić się w niej po niskim koszcie i bez
większego wysiłku. To podejście działało, dokąd rynek był w stanie wchłonąć
dowolny, w miarę trwały produkt, gdy podaż rządziła.
Z czasem do myślenia o jakości dodano element uczenia się i optymalizowania.
Pojawiła się koncepcja Plan-Do-Check-Act. Czyli sprzężenia zwrotnego, pt. Wymyśl,
co zrobisz-Zrób-Zobacz, czy działa-Jak nie, to popraw. Na kanwie takiego myślenia
wyrosła idea ISO. Zakładano, że producent wymyśli sobie, co to znaczy wytwarzać
dobrze, opisze to, a następnie będzie się starał. Innymi słowy jakość w takim
nurcie to “zgodność wyrobu ze specyfikacją“. Specyfikacja może nie odzwierciedla
potrzeb klienta, ale zawsze staramy się jej dotrzymać. Robimy brzydkie ekspresy
do kawy, powolne komputery, nieciekawe samochody. Nie ważne. Ważne, że każdy
z naszych wyrobów jest taki sam i że mamy to precyzyjnie opisane.
Kolejnym krokiem było uznanie, że to klient ma rację, cokolwiek nie wyobrażałby
sobie pod tym pojęciem. Skoro klient uważa, że warto korzystać ze starego
telefonu, bo przez tydzień dzwoni bez ładowania, to to jest jakość. Skoro klient
chętnie dopłaci, gdy motocykl będzie wyjątkowo głośny, wielki i trudnosterowny, to
to jest jakość. Jakość w skrajnej postaci może zaowocować ślepą wiernością
konsumentów, zwaną kultowością. Taka definicja jakości jest utożsamiana z
“satysfakcją klienta” i już. Jak Jemu się podoba, to znaczy, że mamy jakość.
Sztuką jest odkryć, co doceni klient i dotrzymać takiego zobowiązania w każdym
wypuszczonym produkcie.
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Jakość współcześnie ma jeszcze jedno znaczenie – “brak marnotrawstwa“. Niekiedy
używa to na to rozumienie terminu „jakości wewnętrznej”, w odróżnieniu od
„jakości zewnętrznej”, czyli satysfakcji klienta. Szereg technik japońskich i
amerykańskich odwołuje się do tego rozumienia, jak np. lean, six sigma, toyota
production system, poka yoke, statystyczna kontrola procesu. Chodzi o to, aby za
pierwszym razem wykonać idealny wyrób bez zbędnych ruchów, przestojów i strat.
Jeżeli każda czynność, którą podejmujemy, przynosi wartość, to mamy do
czynienia z jakością. Oznacza to, że w firmie nie ma żadnych: ścinków, dopasowań,
zatwierdzeń na drugą rękę, poprawek, podmianek, reklamacji, kuwet ze sprawami
oczekującymi na realizację, poszukiwania potrzebnych informacji, przenoszenia z
miejsca na miejsce, nadmiarowych stanów magazynowych ale i braków itp.
Wracając do metafory z początku na temat definicji jakości, mogę odwrócić
problem i stwierdzić, czym ona nie jest. A nie czuję jej, gdy kupuję urządzenie za
kilkaset złotych, reklamowane jako najnowocześniejszy i najlepiej wyposażony
gadżet, który spełni wszystkie moje potrzeby. Nie spełnia, jak się okazuje po kilku
miesiącach, tej kluczowej, dla której go kupiłem. Telefon wytrzymuje niecały dzień
bez ładowania i nie ma zasięgu, pralka przestaje suszyć, choć po to kupiłem
droższy model, a program do obsługi poczty zawiesza się na kilka minut przy
każdym odebraniu e-maili.
A czymże jest jakość w projekcie? Jest to temat na cały odrębny wpis, ale teraz
wspomnę jedynie, że jest czymś, co zakłada się, że będzie na początku, z czego
najłatwiej zrezygnować w trakcie, a co najtrudniej odzyskać na końcu projektu.
No więc moim studentom pokazuję mój stary
telefon (jego obrazek możesz zobaczyć na
początku tekstu) i mówię, jak to trzeci już raz
w ciągu ostatnich 5 lat wyjmuję go z szafy i
zaczynam używać, dopóki nie kupię kolejnego
nowoczesnego aparatu (tu wyjmuję kolejną
nowoczesną komórkę, która robi wszystko tylko
nie dzwoni – zdjęcie obok), bo wysiadły w niej
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po dwóch latach bateria, ekran i kilka guzików. Smutne, że producentem starego i
nowego jest ta sama firma.
A propos, przeczytałem w Internecie, że firma designerska Lekki wprowadziła na
rynek odświeżony model Nokia 3210. A propos kultowości, podobno na świecie
sprzedano już 160 milionów egzemplarzy tego aparatu.

Definicja jakości w projekcie
Kontynuując rozważania zawarte poprzednim rozdziale, warto odnieść się do
pojęcia jakości w samym zarządzaniu projektami, gdyż niestety podobnie często
zakłada się, że ryzyk nie ma, co zakłada się, że jakość jest. Tak po prostu, więc po
co tym zarządzać.
Jakość z grubsza ujmując, ma dwa poziomy i trzy procesy. Poziom zarządzania i
wykonania. Oraz proces planowania, zapewnienia i kontroli.
Poziom zarządzania
Poziom zarządzania związany jest z tym, jak planujemy, koordynujemy,
motywujemy i kontrolujemy realizację zadań. Na tym poziomie nie mówimy o tym,
ile metrów rowu zespół wykopie, na kiedy zainstaluje system lub przeszkoli
użytkowników. Na tym poziomie umawiamy się, kto i jakie decyzje będzie
podejmował oraz jakich informacji potrzebuje, aby decydować trafnie. Na
przykład, do kogo zgłaszać ryzyka, gdy je zauważą, komu przekazać
zapotrzebowanie na cegły, kto może zmienić budżet projektu i powołać nowych
członków zespołu itp.
Jakość wówczas można rozumieć jako zgodność tego jak zarządzamy z tym, jak się
umówiliśmy wcześniej. Czy na przykład komitet sterujący jest w stanie podjąć
decyzję o zatwierdzeniu dodatkowego zakresu w ciągu dwóch dni, czy też czekamy
na nią dwa miesiące? Czy prognozy przekazywane przez logistykę są na czas i
trafnie odzwierciedlają przyszłe zapotrzebowanie na surowce?
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Tu dygresja, prowadząc dziesiątki szkoleń Massawa odkryliśmy, że jednym z
głównych czynników sukcesu w naszej grze jest uzgodnienie najpierw przez zespół,
jak będzie projekt zarządzany, jaki będzie podział ról i zasady komunikacji. A
dopiero po tym przejście do układania klocków lego, remontowania statków i
wydawania pieniędzy. No cóż, panuje przekonanie, że 90% błędów w produktach
wynika z błędów zarządzania.
Poziom wykonania
Nie da się zapewnić, ani skontrolować jakości, dopóki jej się nie zaplanuje! Tak,
jak nie można dostarczyć czegoś, czego nie zamówiono. Najpierw trzeba uzgodnić,
czego oczekuje się wytworów projektu, a dopiero później można oczekiwać, że
spełnią one ów poziom. W prowadzonych przez nas projektach oczekiwaliśmy, że
jakość wytworzonych produktów będzie wysoka, podczas gdy nie starcie nikt nie
zastanowił się, co to znaczy.
Z planowaniem jakości jest zupełnie analogicznie, jak z planowaniem pozostałych
wymiarów projektu. Trudno odpowiedzieć na pytanie, o ile projekt jest spóźniony,
jeżeli nie potwierdziliśmy sobie, na kiedy ma być wykonany. Nie da się określić, czy
projekt przekroczył budżet, jeżeli nie zaplanowało się, ile będzie kosztował. Jeżeli
w kontrakcie nie zapiszemy, jaki zakres prac mamy dostarczyć, ciężko będzie się
dogadać z klientem, czy już wszystko, czego oczekiwał zostało wykonane. Skoro to
takie oczywiste, to dlaczego tak rzadko (takie jest moje doświadczenie) jakość w
projektach jest pomijana na etapie planowania i jednocześnie krytycznie
wymagana na etapie kontroli? Nie wiem…
Obszary zarządzania jakością w projekcie
Jakość wykonania ma 3 obszary (wg PMBOK 3 procedury):
1. Planowanie - jest to umówienie się, co rozumiemy pod pojęciem jakości i
jakie elementy będą dla nas krytyczne. Tak, jak tylko niektóre zadania
opóźniają cały projekt (tzw. ścieżka krytyczna), to tylko niektóre wymogi
jakościowe są istotne dla rezultatu biznesowego. Najważniejsze w tym
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punkcie to zidentyfikować, które to są. Pamiętam pewien projekt, w którym
wdrażano nowy produkt sprzedawany przez telefon. Zaplanowano wdrożenie
systemu informatycznego, motywacyjnego, napisano procedury, stworzono
materiały szkoleniowe. Po wdrożeniu sprzedaż zupełnie nie szła. Dopiero po
jakimś czasie przypomniano sobie, że dla sukcesu konieczne jest, aby proces
sprzedaży telefonicznej zajmował nie więcej niż 3 minuty. Przeprowadzono
testy i okazało się, że w ogóle nie dotrzymujemy takiego czasu. Rozpoczęto
działania optymalizujące proces i zgodnie z oczekiwaniami sprzedaż zaczęła
rosnąć. Jednak w tym momencie okazało się, że w życie weszły przepisy
prawne, które wymuszały dodatkowe sprawdzanie klienta, co spowodowało,
że czas procesu skoczył do ponad 10 minut. Konkurencja zaś była w stanie
utrzymać niskie czasy. Projekt został skazany na klęskę. Gdyby z góry
przeanalizować ten wymóg jakościowy i przewidzieć zmianę regulacji,
projekt nigdy nie powinien zostać uruchomiony.
2. Zapewnienie - to działania, które mają doprowadzić do tego, aby w trakcie
realizacji projektu jakość był osiągnięta. Trudno zebrać te działania pod
jeden parasol, bo sięgają one wszelkich aktywności: od wyboru właściwego
dostawcy i konstrukcji kontraktu, ułożenia procesu odbioru i testów
użytkownika, po zaplanowanie zadań prototypowania w harmonogramie,
budżetu na zapasowe materiały i właściwe szkolenia klientów. Ważne jest
tutaj, aby pamiętać, że w każdym punkcie, w którym pojawia się ryzyko
spadku jakości, przeprowadzić działania, które zapobiegną temu. Warto
pamiętać, że prewencja jest zawsze tańsza i mniej ryzykowna od
korygowania błędów jakościowych. Najtaniej jest tak wykonywać, aby nie
dopuścić do powstania błędu. A realizacja reklamacji po projekcie jest
najdroższą opcją, jaką może wybrać project manager, chociaż, prawdę
mówiąc, wtedy go już zwykle nie ma, bo zainkasował premię projektową i
zajął się kolejnym przedsięwzięciem.
3. Kontrola - to sprawdzenie, na ile uzyskany poziom jakościowy wyrobów
odpowiada zaplanowanemu. Najbardziej oczywisty rodzaj kontroli to odbiór
końcowy przez klienta. Są też techniki bardziej zaawansowane, jak
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statystyczna kontrola procesów, próbkowanie statystyczne, analiza błędów
FMEA.
Na koniec rozważań warto pamiętać, że możemy mieć do czynienia z kilkoma
poziomami jakości:
•

Oczekiwana - na tym poziomie klient nawet nie pyta o jakość, bo domyślnie
zakłada, że ona jest. Na przykład zakładamy, że auto będzie jeździć, system
księgowy będzie pozwalał na fakturowanie, a kuchenka będzie piec.
Natomiast klient gwałtownie zaprotestuje, gdy zauważy, że ten poziom nie
jest dotrzymany.

•

Zamówiona - na tym poziomie klient wprost deklaruje, jakich cech
jakościowych oczekuje. Dla swojej pewności często zawiera je w kontrakcie.
Niekiedy dla zrealizowania swoich wyjątkowych wymagań jest w stanie za
nie więcej zapłacić. Na przykład oczekujemy, że auto nie spali więcej niż 10
litrów w mieście i nie będzie się psuć przez pierwsze 2 lata, system będzie
szybki nawet przy dużej liczbie użytkowników, a kuchenka energooszczędna.

•

Niespodziewana - na tym poziomie klient nie oczekuje takiej jakości, nawet
często nie przyjdzie mu do głowy, że coś takiego można by osiągnąć. Ale gdy
już dostanie ją, to okaże wielkie zadowolenie z tego tytułu. Jakość
niespodziewana zapewnia w największym stopniu długotrwałą lojalność
klientów. Problem tylko z tym, aby odgadnąć, z czego klient będzie
zadowolony nawet, gdy teraz tego nie artykułuje. Taki poziom bywa
nazywany z oczywistych względów “Wow quality!“. Na przykład okaże się, że
nasze auto wjedzie pod oblodzoną górę jak rasowa terenówka, system
informatyczny będzie miał możliwość dostosowania interface’u użytkownika,
aby przypominał w użyciu poprzedni system, a kuchenka będzie miała układ
pochłaniania zapachu spalenizny.

www.octigo.pl

90 / 145

Zarządzanie projektami małymi kroczkami – Marcin Żmigrodzki

Zapewnienie jakości w projekcie
Napotkałem kiedyś pewną firmę, w której zapewnienie jakości było głównym
priorytetem w zarządzaniu projektami. O ile pozostałe wymiary, jak koszt, zakres i
czas były w miarę pewnie planowalne, to jakość pozostawała wyzwaniem.
Jednocześnie była czynnikiem dającym przedsiębiorstwu długoterminową przewagę
na rynku. Ku zaskoczeniu samego kierownictwa proces zapewnienia jakości okazał
się tam wiodącym procesem zarządzania projektem, gdy już skończyliśmy mapować
ich procesy projektowe. Zanim produkt docierał do klienta przechodził przez serię
prób, testów i projektów, aby upewnić się, że spełni wymogi funkcjonalnej. Te
testy, próby, koncepcje były stałym elementem zakresu i harmonogramu każdego
projektu.
W innej firmie kontrola jakości stanowiła połowę kosztów rozwiązania
informatycznego, bo taki był budżet na testy. Jednak rynek, na którym ta firma
działała umożliwiał ponoszenie takich kosztów ze względu na wysokie ceny. Jakość
doprowadzono do poziomu nie tylko odpowiedzialności konkretnych pracowników
za linijkę kodu, ale i odpowiedzialności karnej członków zarządu za wady w ich
oprogramowaniu. Bowiem ów software miał chronić ludzkie życie. To jest
dopiero totalna kontrola!
W jaki sposób spowodować, aby wytwory projektu faktycznie były wysokiej jakości?
W tym celu najlepiej posłużyć się przykładem. Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo,
które musi swój wyrób wyprodukować dobrze za pierwszym razem, inaczej klient
zerwie kontrakt i znajdzie innego wykonawcę. Załóżmy, że od momentu
dostarczenia efektów projektu nie ma miejsca na poprawki, dopasowania,
obejścia, sztuczki, ręczną obsługę, prowizorki, dodatkowe testy, odbiory
użytkownika końcowego i tym podobne poprawiacze jakości. Odbiorca nie ma
zamiaru niczego sprawdzać, po prostu od razu chce użyć tego, co mu dostarczono.
Co musiałby zrobić kierownik projektu w takiej sytuacji?
Jakoś może być przede wszystkim zaszyta w procesach produkcyjnych. Gdy
mówimy o jakości w projekcie, mówimy z reguły o tym:

www.octigo.pl

91 / 145

Zarządzanie projektami małymi kroczkami – Marcin Żmigrodzki

•

co to znaczy, że coś jest dobrze zrobione (planowanie jakości),

•

jak dobrze coś będzie wykonane (również planowanie jakości),

•

co zrobimy, aby usunąć wady (kontrola jakości),

•

co zrobimy, aby te wady w ogóle nie wystąpiły (zapewnienie jakości),

•

i ile możemy na te czynności przeznaczyć czasu oraz pieniędzy (i znowu
planowanie jakości).

W praktyce mniejsze znaczenie ma jakość procesów zarządzania projektami,
chyba, że w tym obszarze mamy do czynienia z totalnych chaosem. Ludzie kłócą
się, brakuje jednoznacznych decyzji, nie wiadomo, jaki jest status projektów, a
czasem nie wiadomo, jakie projekty są zautoryzowane do wykonania. Większe
znaczenie ma jakość produkowania i zarządzania produkcją.
1. Czyli w pierwszej kolejności musimy zastanowić się nad tym, co i w jaki
sposób będzie wytwarzane w naszym projekcie. Informację o tym dostarczy
nam WBS, czyli precyzyjny opis zakresu. Wystarczy wybrać najistotniejsze
elementy zakresu na nich skupić uwagę. Jeżeli to jest projekt informatyczny,
to pewnie najważniejszy jest system informatyczny. Jeżeli szkoleniowy, to
pewnie jakość szkoleń. Jeżeli organizacyjny, pewnie wartość biznesowa
wprowadzonych zmian.
2. Następnie warto ustalić, co dla klienta oznacza wysoka jakość tych
produktów. Zaangażowanie klienta do definiowania jakości nieustannie jest
źródłem niespodzianek i zdziwień, dlatego warto go zapytać. Istnieje szereg
formalnych technik definiowania jakości jak np. CTQ, jednak w najprostszym
wypadku wystarczy rozmowa w wyniku, której otrzymamy miary definiujące
krytyczne dla jakości cechy produktów projektu. Przykładowo system
komputerowy powinien być szczególnie wydajny w module X, bo korzysta z
niego konsument końcowy. Szkolenia powinny realizować określone cele w
skali Kirk Patricka. A zmiana organizacyjna powinna zaowocować
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efektywnymi usługami dla klientów końcowych oraz określonym poziomem
zadowolenia pracowników.
3. Po zaplanowaniu jakości w kluczowych obszarach można przejść do analizy,
jak zabezpieczyć się przed jej brakiem. O tym poniżej.
Jedno z pierwszych pytań przy planowaniu zapewnienia jakości, które warto sobie
zadać, to kto będzie za nią płacił, bo wysoka jakość kosztuje. Jej brak, wiadomo,
jeszcze bardziej, ale często oficjalnie klient (zewnętrzny bądź wewnętrzny) nie
zamierza za nią płacić tylko zakłada, że jakość jest obecna z definicji. Skoro już
ustalimy, kto zapłaci, można przystąpić do planowania jak za te pieniądze
zapewnić wysoką jakość. Jakość, jak już napisano, można zapewniać przez
unikanie błędów albo przez kontrolę i ich poprawianie. To pierwsze jest dużo
tańsze zwykle, jednak trudno zakładać, że uda się wykluczyć wszystkie problemy.
Najlepiej tu posłużyć się przykładem.

Na powyższym obrazku widać, że zanim pakiet prac może zostać wyprodukowany w
przykładowym projekcie, niekiedy zespół musi wykonać szereg przygotowań, jak
stworzenie prototypu, czy symulacji, decyzje kupić, czy tworzyć samemu. W takim
projekcie sporo zmian kosztu i harmonogramu może wynikać z konieczności
zapewnienia najwyższej jakości. No bo przecież tworzenie prototypu może
zajmować tygodnie i kosztować tysiące złotych. Może się okazać, że lepsi dostawcy
są dużo drożsi lub akurat nie mają czasu na nasze zamówienie. Ponadto na każdym
z kroków ponosi się dodatkowy wysiłek dokumentowania wymagań, rezultatów,
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wniosków, testów, zmian itd., aby wysoka jakość nie umknęła gdzieś po drodze.
Zatem w zakresie, harmonogramie i budżecie projektu muszą znaleźć się pozycje
związane bezpośrednio z zapewnieniem wysokiej jakości, w przeciwnym wypadku
trudno oczekiwać, że ona samoistnie się pojawi. Jak nie wstawimy zadania
formalny odbiór specyfikacji, to może ona pomijać istotne wymagania, jak
pominiemy prototypowanie, to produkt może się rozpaźć, jak zapomnimy o testach
końcowych, to produkt może posiadać błędy i tak dalej.
Jedno z pytań przygotowujących do testu na certyfikat PMP brzmi: Jak sprawić,
aby jakość w projekcie była zapewniona. Poprawna odpowiedź to: Spowodować,
aby jakość stała strategicznym priorytetem dla całej firmy. I jest to smutna
prawda. W organizacji, w której nie oczekuje się jakości, ludzie nie będą widzieli
powodu, aby wyjątkowo się starać. Może oprócz grupki zapaleńców, którzy we krwi
mają osobiste mistrzostwo we wszystkim, co robią. Jest to niestety rzeczywistość
wielu współczesnych przedsiębiorstw. I takim wnioskiem proponuję zakończyć serię
wpisów na temat jakości w zarządzaniu projektami.
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Zarządzanie kosztem w projekcie
Ile to nas jeszcze będzie kosztować? 10 kroków do efektywnego
monitorowania projektów za pomocą metody wartości
wypracowanej
Czy to, że wydaliśmy więcej pieniędzy na projekt to dobrze, czy źle? Jak szybko
zużywamy pieniądze? O ile musielibyśmy stać się efektywniejsi, aby
zmieścić się w budżecie? Na takie pytania odpowiada metoda wartości
wypracowanej. Bardzo precyzyjna technika monitorowania postępu
projektu za pomocą analizy tempa wydawania pieniędzy.
Metoda wartości wypracowanej (earned value lub EVM) to sprytny sposób, jak
precyzyjnie ocenić postęp projektu na bazie tempa konsumpcji budżetu. Postęp
projektu ocenia się w niej w dwóch wymiarach:
▪ harmonogramu – jak szybko projekt realizujemy,
▪ budżetu – jak drogo nas kosztuje.
W y o b r a ź m y, ż e m a m y
projekt

z harmonogramem

takim, jak pokazany na
obrazku. Na paskach zadań
napisałem

cyfry

reprezentujące koszt zadania
w danym tygodniu. Na
przykład zadanie pierwsze
będzie kosztować 8 zł. i
trwać 2 tygodnie. Zatem
koszt całego projektu wyniesie 96 zł.
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W dolnej części uwidoczniono zsumowany koszt projektu w każdym tygodniu, np. w
tygodniu drugim koszt wyniesie 32 zł., bo 4+8+20.
Załóżmy, że taki plan został zatwierdzony i projekt uruchomiono.
5 tygodni później…
Minęło 5 tygodni i kierownik projektu został poproszony o dostarczenie informacji o
jego stanie (projektu, nie
kierownika). Okazało się, że
w tygodniu 3 projekt
kosztował więcej, tj. 20 zł.
zamiast 8 zł., a w tygodniu 4
mniej – 6 zamiast 8, znowu w
tygodniu 5 więcej – 20
zamiast 13.
Zadano pytanie, czy projekt
jest w dobrej kondycji, czy złej. Czy to źle, że sumarycznie wydaliśmy więcej
pieniędzy po 5 tygodniach?
Na kolejnym obrazku pokazano planowane wydatki i wykonane wydatki po 5
tygodniach, ale w sposób narastający.
Okazuje się, że nie można
formułować pochopnych
wniosków. Bo z jednej strony
faktycznie projekt kosztował
więcej bo zamiast 65 zł. to
82 zł. Ale nie wiemy, czy
przypadkiem prace nie
postępowały tak szybko, że
wykonano nieproporcjonalnie
więcej zadań.
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Dopiero rozrysowanie poszczególnych zadań daje nam pełny obraz postępu prac,
bowiem okazuje się, że pewne zadania wykonywane są szybciej, a inne zaś wolniej,
niż planowano. Pokazano to na kolejnym obrazku.
Jak widać zadanie nr 5 w
trzecim tygodniu mocno
przyśpieszyło, ale niestety
jest dużo droższe (miało
kosztować po 3 za każdy z
dwóch tygodni trwania, a
kosztuje 15 w pierwszym i 1
w drugim tygodniu). Zadanie
nr 6 trwa tyle samo, ale jest
tańsze. Zaś zadanie nr 7
mogło rozpocząć się wcześniej, stąd dodatkowy koszt w tygodniu szóstym.
Zatem aby móc ocenić stan projektu, należy wyliczyć jeszcze jedną wartość. Tak
zwaną wartość wypracowaną. Innymi słowy należy policzyć, jaki jest postęp zadań,
ale obliczony po stawkach “bazowych”, czyli przyjętych na początku projektu.
BCWS / PV oraz ACWP / AC
Wcześniej należy jednak
jeszcze wspomnieć o dwóch
parametrach. Tak zwany
BCWS (Budgeted Cost of
Work Scheduled) lub PV
( P l a n n e d Va l u e ) t o n i c
innego, jak nasz bazowy
koszt projektu na dany
tydzień, w omawianym przykładzie jest to tydzień 5. Ten parametr mówi o tym, ile
zadań planowano wykonać w przeliczeniu na stawki z początku projektu, czyli
bazowe. W naszym przykładzie BCWS = 65.
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Drugi z parametrów to ACWP (Actual Cost of Work Performed) lub AC (Actual Cost).
Jest to suma faktycznie wydanych pieniędzy na zadania. W naszym przykładzie na
dotąd wykane prace wyłożono 82 zł., czyli ACWP = 82. Dla wyliczenia ACWP nie
bierzemy pod uwagę żadnych założeń z początku projektu, tylko patrzymy na
rzeczywiste koszty, które
ponieśliśmy niezależnie od
tempa prac.
Wartość wypracowana
Zaś wartość wypracowana to
suma wykonanych prac w
projektach wyliczona z
zastosowaniem stawek z początku projektu. Określa się ją skrótem BCWP
(Budgeted Cost of Work Performed) lub EV (Earned Value).
Przy wyliczaniu BCWP trzeba
z jednej strony wziąć pod
uwagę stawki bazowe, a z
drugiej strony faktycznie
dokonany postęp prac. W
naszym przykładzie
ignorujemy to, że zadanie nr
5 jest dużo droższe, tylko
stosujemy stawkę z początku
projektu, czyli 6 zł. jako
koszt całego zadania. Zatem BCWP = 75.
Na kolejnym rysunku pokazano BCWP w sposób narastający.
Mając wyliczone BCWS, ACWP oraz BCWP możemy przystąpić do analizy kondycji
projektu. Służy do tego kilka wskaźników wyliczanych na ich bazie.
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Analiza kondycji projektu
Tak, jak na początku wspomniano, EVM pozwala ocenić stan projektu w dwóch
wymiarach: harmonogramu i budżetu. Stąd mamy dwa główne wskaźniki:
▪ SPI (Schedule Performance Index) = BCWP / BCWS
▪ CPI (Cost Performance Index) = BCWP / ACWP
SPI w naszym przykładzie równa się 75 / 65 = 1,15. Oznacza to, że tempo prac jest
o

15%

większe

od

zakładanego, czyli dobrze

.

CPI w naszym przykładzie
równa się 75 / 82 = 0,91. To
oznacza,

że

tempo

konsumpcji budżetu jest o 9%
większe od zakładanego,
czyli źle, bo nie starczy nam
pieniędzy.
Analogicznie można wyliczyć,
ile złotówek więcej
wydaliśmy na prace i ile złotówek szybciej robimy. Służą do tego wskaźniki:
▪ SV (Schedule Variance) = BCWP – BCWS

www.octigo.pl

99 / 145

Zarządzanie projektami małymi kroczkami – Marcin Żmigrodzki

▪ CV (Cost Variance) = BCWP – ACWP
W naszym przykładzie SV = 75 – 65 = 10, czyli zrobiliśmy zadań za 10 zł. więcej niż
planowano. Natomiast CV = 75 – 82 = -7, czyli wydaliśmy na wykonane zadania 7 zł.
więcej niż planowano, zatem zabraknie na w budżecie conajmniej 7 zł.
Jeżeli w projekcie regularnie, np. co tydzień, dokonywana jest analiza jego
kondycji, to można wyrysować taki wykres, jak na obrazku obok. Ilustruje on, jak
zmienia się efektywność projektu w czasie. Dzięki niemu możemy na przykład
zaobserwować, w którym tygodniu wystąpiły problemu i czy cały czas pogarszają
nam efektywność, czy też były tylko chwilowe.
Prognozowanie budżetu projektu
EVM pozwala jeszcze na jedną rzecz, można bowiem dokonać prognozy budżetu
projektu na bazie aktualnej efektywności postępu prac. Prognoza budżetu nazywa
się EAC (Estimate At Completion) i wylicza się ją jednym z dwóch wzorów:
▪ EAC = ACWP + praca pozostała do wykonania
▪ EAC = początkowy budżet projektu / CPI
W pierwszym z wzorów po prostu dodajemy do siebie dotąd poniesione koszty i
koszty pozostałe. W naszym przykładzie jest to 82 + 25 = 107. Drugi z wzorów
bierze pod uwagę naszą aktualną efektywność kosztową i koryguje o nią
początkowy budżet, czyli w omawianym przykładzie 96 / 0,91 = 105. Wyniki z obu
metod różnią się, ponieważ są to tylko prognozy tworzone przy różnych
założeniach.
Interpretacja
Generalnie przyjmuje się, że
SPI i CPI poniżej 1, to źle.
Natomiast powyżej 1, to
dobrze. Analogicznie SV i CV
poniżej 0, to źle, a powyżej
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0 – bardzo dobrze. W tabelce obok pokazano interpretację tych czterech
wskaźników w zależności od wartości. Jeżeli SPI i CPI = 1 albo SV i CV = 0, to
jesteśmy dokładnie w planie bazowym.
Siłą metody EVM jest to, że pozwala bardzo szybko ocenić stan projektów i
porównać je do siebie, wystarczy spytać kierownika projektu o CPI i SPI. A
następnie w razie potrzeby można zejść bardzo głęboko z analizami do
pojedynczego zadania i ustalić, co konkretnie spowodowało przekroczenie budżetu
lub czasu.
Podsumowanie
EVM służy jedynie do monitorowania realizacji projektu. Nie służy do planowania,
czy koordynacji zadań. Jest to technika raportowania kondycji na bazie
efektywności zużywania pieniędzy w projekcie na zaplanowane wcześniej prace.
Moim zdaniem EVM sprawdza się przede wszystkim w projektach, w których
znaczna część prac realizowana jest na podstawie faktur i umów z zewnętrznymi
dostawcami. Tam, gdzie przelewa się rzeczywiste pieniądze w naturalny sposób
można wyliczyć efektywność kosztową czy budżet. W projekcie, w którym
zasadniczą część prac stanowi wysiłek etatowych pracowników w praktyce łatwiej
jest przeliczyć osobodni wykonana kontra pozostałe.

Korzystanie z wartości wypracowanej w MS Project
Naturalnym uzupełnieniem wpisu na temat stosowania metody wartości
wypracowanej jest krótki samouczek, jak wykorzystać do jej wyliczania MS Project.
Być może pamiętacie przykład z artykułu o planowaniu harmonogramu w MS
Project, rozwiniemy go tutaj dalej o elementy earned value.
Dla przypomnienia, mieliśmy wówczas do dyspozycji projekt z
tuzinem zadań ułożonych w harmonogram, taki jak poniżej.
O samej technice wartości wypracowanej (EVM – earned value
method) pisaliśmy już kilkakrotnie. Wiadomo, że jest ona świetnym
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narzędziem monitorowania tempa realizacji projektu w kontekście budżetu i
harmonogramu.
Załóżmy, że mamy harmonogram taki, jak pokazany na poniższym obrazku, czyli
jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni krok, tj. budowanie harmonogramu
projektu.

Teraz powinniśmy wprowadzić koszt każdego z zasobów. W tym celu wchodzimy na
arkusz zasobów (znajduje się w menu pod Wykresem Gantta) i wpisujemy stawki,
jak poniżej w kolumnie Stawka zasadnicza.

Jak klikniemy dwukrotnie w zadanie i wybierzemy zakładkę zasoby, to zobaczymy,
ile to zadanie będzie kosztować. Teraz zapiszmy plan bazowy.
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Zapisanie planu bazowego w praktyce oznacza, że uzyskaliśmy zatwierdzenie planu
projektu przez komitet sterujący. Dla przypomnienia ów plan bazowy będzie
naszym punktem odniesienia przy mierzeniu odchyleń.
Klikając opcję Informacje o projekcie, a następnie Statystyka w menu Projekt,
dowiemy się, że projekt kosztować będzie 2600 godzin i 52 000 zł., zaś trwać
będzie 325 dni.
Przyjmijmy, że nasz projekt ruszył. Minęło pół roku (mamy 27 stycznia) i okazało
się, że:
•

zadanie sumaryczne Konstrukcja budynku ruszyło zaraz po zadaniu
Przygotowanie inwestycji, nie czekając na Przygotowanie terenu;

•

zadania Uzyskanie warunków zabudowy, Uzyskanie pozwolenia na budowę i
Wykonanie projektu budynku zostały wykonane w całości w terminie i w
budżecie;

•

zadanie Zdjęcie warstwy wierzchniej wydłużyło się znacznie, bo do 75 dni,
ale udało się je skończyć;

•

kolejne zadania jeszcze się nie rozpoczęły i zaczną się dopiero w przyszłym
tygodniu;

•

za to zadanie Murowanie ścian będzie dużo krótsze, bo wykona je dwóch
pracowników, jednak mogą je zacząć robić dopiero po Zdjęciu warstwy
wierzchniej.

•

Ręczne przeliczenia tylu zmian zajęłyby sporo czasu, natomiast MS Project
zrobi to automatycznie. Wystarczy teraz, że w Raportach wybierzemy
Koszty, a następnie Wartość wypracowaną, aby zobaczyć, że (w nawiasach
skróty nazw terminów z earned value):
o Rzeczywiste koszty, które ponieśliśmy po pół roku to 28 800 zł. (AC,
ACWP, RK, RKPW);
o Według budżetu powinniśmy zapłacić dotąd 30 160 zł. (PV, BCWS, WP,
BKPH);
o Natomiast wypracowaliśmy wartość 18 064 zł. (EV, BCWP, WW, BKWP).
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Oznacza to, że wydaliśmy na prace o 1 736 zł. więcej, niż mieliśmy oraz że
powinniśmy wykonać prac za 12 096 zł. więcej niż naprawdę wykonaliśmy, licząc po
stawkach z początku projektu. Czyli jesteśmy poza harmonogramem i poza
budżetem.

Harmonogram po zmianach obrazuje poniższy rysunek:

Załóżmy dalej, że minęły kolejne 2 miesiące (mamy 27 marca) i udało się znacznie
nadgonić projekt. Czas wykonania zadań mocno się skrócił dzięki szybszej pracy, a
w przypadku Montażu instalacji dołożeniu zasobów. Jak teraz wygląda projekt?

Dla przejrzystości dodaliśmy do tabelki z zadaniami dwie kolumny prezentujące
wskaźnik wydajności kosztowej (WWK, CPI) oraz wydajności harmonogramowej
(WWH, SPI). Dodanie kolumn jest proste – wystarczy prawym klawiszem myszy
przycisnąć na nagłówku kolumny i wybrać odpowiednią z listy. Jak widać projekt
bardzo mocno przyśpieszył, a niektóre zadania jak Murowanie ścian robione są 4,8
razy taniej. W porównaniu z efektywnością zadań przygotowania terenu (0,33)
wygląda to naprawdę imponująco.
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To by było na tyle demonstracji jak skorzystać z earned value w MS Project.
Podstawową zasadą jest przypisanie kosztów do zasobów, a tych z kolei do zadań
oraz zapisywanie planu bazowego, aby MS Project był w stanie porównać wartości
bazowe do rzeczywistych.

Wskaźniki finansowe oceny wartości projektu
Projekty analizuje się z perspektywy ich rentowności. Po to, aby móc
wybrać projekty bardziej dochodowe od tych mniej. Istnieje kilka
typowych wskaźników wymienianych przez różne standardy
zarządzania projektami.
ROI
Najprostszy z nich to ROI (return on investment). Jest to dobry, bo jest prosty w
rozumieniu. Wystarczy podzielić dochód przez koszty. Wskaźnik przedstawia w
procentach wielkość pieniędzy zarobionych na projekcie w stosunku do wydanych.
To zjawisko wynika z faktu, że wraz z postępem projektu rośnie nasza wiedza o
tym, co może się wydarzyć. Wszak po 4 miesiącach może okazać się, że nasza firma
nie ma wystarczających środków na koncie, a po 6 miesiącach, że warto 10krotnie
zwiększyć skalę akcji marketingowej, bo projekt okazał się prawdziwym hitem
rynkowym.
NPV
Net Present Value jest wskaźnikiem, który pokazuje w pieniądzu, ile zarobi dla nas
projekt po pomniejszeniu zysku o koszt pieniądza. NPV jest nieco precyzyjniejszy
od ROI, bo pozwala na porównanie projektów małych z dużym, projektów z
korzystnym cashflow, do tych z niekorzystnym, projektów z długim czasem zwrotu
do tych z krótkim.
IRR
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Wewnętrzna stopa zwrotu (internal rate of return) mówi nam o tym, przy jakiej
stopie zwrotu NPV dla projektu = 0. Innymi słowy, o ile procent trzeba pomniejszyć
(zdyskontować) przepływy gotówkowe w projekcie, aby NPV = 0. Czyli jak
atrakcyjna powinna być alternatywna inwestycja, aby nie opłacało się realizować
danego projektu.
Przykładowo, jeżeli projekt w 1 miesiącu kosztować będzie 100 zł., a w 2 miesiącu
zarobi dla nas 1000 zł., to NPV przy przykładowym 10% dyskoncie wyniesie 735 zł, a
przy 0% dyskoncie wyniesie 900 zł. Natomiast IRR takiego projektu wyniesie 900%,
czyli przy stopie dyskonta 900% NPV = 0. Innymi słowy, gdyby koszt pieniądza
wynosił 900% miesięcznie lub więcej, to tego projektu nie opłacałoby się
realizować i lepiej byłoby pieniądze włożyć na taką lokatę.
ROV
O wycenie opcji realnych (real option valuation) już pisaliśmy, natomiast warto go
tutaj przytoczyć na koniec. Wskaźnik ma jedną podstawową trudność jest złożony
w liczeniu i niewielu decydentów poza rynkiem inwestycyjnym rozumie, jak z niego
korzystać. Natomiast ROV oprócz radzenia sobie ze wszystkimi aspektami IRR, NPV i
ROI dodatkowo potrafi pokazać:
•

Prawdopodobieństwo osiągnięcia określonego wyniku.

•

Elastyczność decyzyjną.

ROV wycenia na podstawie prawdopodobieństwa różnych wariantów działania
wartość tego, że mamy możliwość podjąć określoną decyzję. Czyli możemy
zarówno wpisać, że spodziewany zwrot jest niepewny i wyliczyć wpływ tej
niepewności na wynik. Jak i oszacować wartość tego, że w pewnym momencie
zatrzymujemy projekt i decydujemy, co dalej z nim.
Podsumowując, popularność wskaźnika finansowego zależy mocno nie od tego, czy
jest wiarygodny, ale czy jest łatwy w wyliczeniu i interpretacji. Zdecydowanie
najbardziej rozpowszechniony jest ROI, a prawie nikt nie słyszał o ROV. A to właśnie
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ROV ma szansę pokazać wartość dobrego planowania i kontroli projektów i to na
bardzo twardym – finansowym poziomie.
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Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Po co zarządzać ryzykiem?
Zastanawiając się jak po raz drugi podejść do wdrożenia procesu zarządzania
ryzykiem projektowym w pewnej bliskiej mi organizacji, przyszło mi do głowy, że
musimy sobie odpowiedzieć najpierw: po co to robić.
Powody formalnego zarządzania ryzykiem w projektach mogą być takie
(przynajmniej moim skromnym zdaniem):
1. Kontrola problemów w projektach przez nadzór projektów, zwykle komitet
sterujący.
Ten powód wynika z potrzeb jednostki, która płaci za projekty lub wymaga
stosowania określonych standardów. Takiemu nadzorowi łatwiej jest monitorować
duży portfel projektów, skupiając się jedynie na faktycznych i potencjalnych
odchyleniach od przyjętych planów bazowych, tzw. zarządzanie przez wyjątki.
Wówczas nie zastanawia się, co zrobiono w projekcie w ostatnim okresie, tylko,
jakie decyzje należy podjąć, aby projekt wrócił na zaplanowane tory.
2. Eskalacja problemów w projektach w górę by uzyskać przeciwdziałanie albo
przerzucić odpowiedzialność za ryzyko.
W tej sytuacji zgłaszający lub koordynujący proces ryzyk zmuszony jest złożyć
wniosek o wsparcie w zapobieżeniu lub minimalizacji ryzyka do innej jednostki.
Formalny proces zarządzania ryzykiem staje się wówczas kanałem komunikacji.
Powodem dla komunikowania ryzyk bywa też niekiedy chęć zabezpieczenia się
przed obciążeniem winą za nie. Taki członek zespołu projektowego zdaje się
mówić: “no, trzasnęło! ale ja od początku mówiłem, że się nie uda, więc to innych
wina!”. Mało konstruktywne, ale można napotkać firmy, w których tak to działa.
3. Bezwład decyzyjny i trwanie w czasie realizacji przeciwdziałań i planów
awaryjnych.
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Zdarza się, że wdrożenie przeciwdziałania wymaga czasu. Podobnie czasu może
wymagać przygotowanie planu awaryjnego. Działanie z wyprzedzeniem, czyli
planowanie reakcji na ryzyka, pozwala zaoszczędzić cenny czas, gdy awaria jest
blisko lub gdy już wystąpiła. Problemem oprócz braku czasu, może być
niedostępność zasobów potrzebnych do poradzenia sobie z ryzykiem, akurat w
chwili, gdy wystąpi.
4. Wykorzystanie wiedzy o problemach i skuteczności przeciwdziałań w innych
projektach.
Chyba jedną z większych korzyści formalnego zarządzania ryzykiem jest dzielenie
się wiedzą. Przewrotnie nie pomoże to projektowi, w którym ryzyko wystąpiło, ale
może uratować kolejne projekty, w których wystąpi podobna sytuacja. Problemem
jest to, że często kolejne projekty realizują inni ludzie, którzy nie zderzyli się z
danym problemem. Zatem wiedza o możliwych problemach i skuteczności
przeciwdziałań często może okazać się bezcenna.
5. Zwiększenie komunikacji w zespole dot. identyfikacji problemów.
Formalny proces zarządzania ryzykiem projektowym może zachęcić, szczególnie w
większych zespołach o silniejszych barierach komunikacyjnych, do zaangażowania
się w identyfikację ryzyk. Dzięki niemu kapitan statku (czytaj kierownik projektu)
zamiast jednej pary oczu może dysponować wieloma, co znacznie ułatwia
ominięcie raf i gór lodowych (w zależności, po jakich wodach żegluje). Wydaje mi
się, że należy sobie też odpowiedzieć, w czyim interesie leży zgłoszenie ryzyka i
kto ma podjąć decyzję na podstawie informacji o ryzyku. Jeżeli na wejściu procesu
brak osoby, która czerpałaby korzyść z dostarczania informacji o ryzykach, a na
wyjściu nikt nie korzysta z takiej wiedzy, to powstaje pytanie, komu ów proces ma
służyć, kto będzie zmotywowany do jego realizacji.
Podsumowując, nieuwzględnienie powyższych czynników powoduje (nomen omen)
ryzyko, że wdrożenie całego procesu może skończyć się niepowodzeniem lub
jedynie częściowym sukcesem. Takie przemyślenia przyszły mi do głowy, gdy po raz
drugi przymierzałem się do wdrożenia tego procesu w bliskiej mi organizacji. Za
pierwszym razem powodem uruchomienia go była potrzeba nadzoru, aby być na
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bieżąco z problemami w projektach (punkt 1). To nie zadziałało m.in. dlatego, że
na wejściu zabrakło zmotywowanych osób do zgłaszania ryzyk. W drugim podejściu
pojawiła się potrzeba zgłaszania ryzyk ze strony jednego z głównych wykonawców
prac w projektach, któremu opóźnienia pojawiające się przed jego pracami,
powodują kumulację opóźnień na jego pracach. Wygląda to, jak typowe zjawisko z
teorii ograniczeń – krytyczny zasób nie ma na czas podawanych produktów do
przetworzenia. W związku z tym przyszło mi do głowy, żeby skupić się tylko i
wyłącznie na jednej kategorii ryzyk – wpływających na ten krytyczny zasób.

Dlaczego nie zarządzamy ryzykiem?
Czy zdarzyła się wam kiedyś taka rozmowa?
Prezes: Ten projekt za 5 miesięcy musi być skończony.
PM: Jasne, ale mam pewne obawy co do terminu.
Prezes: Powiedz mi tylko, czy damy radę, czy nie.
PM: Nie wiem, jest wiele uwarunkowań i sporo rzeczy nie wiemy.
Prezes: Jasne, jak zawsze. Ale daj mi jakiś zgrubny termin. Możesz nawet dodać
rozsądny bufor.
PM: Zdefiniuj rozsądny.
Prezes: Taki, żebym go zaakceptował.
PM: No dobra… Potrzebujemy na to 3 miesiące, z mały
marginesem mogę powiedzieć - 31 maja plus na bufor jeden
miesiąc.
Prezes: Oki, super. Przekażę do klienta, że projekt będzie w wakacje.
Po takiej rozmowie obie strony rozchodzą się w poczuciu zgody i świetnie
spełnionego obowiązku. Zaplanowali projekt. Nie chcę tu pisać o pobieżności takich
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planów, rzetelności planowania, udziale zespołu itp. Chcę zwrócić uwagę na jeden
fakt, obie strony podały konkretny termin zakończenia projektu, który ma
uwzględniać wszelkie nieprzychylne zdarzenia, jakie nastąpią, bo dodaliśmy bufor,
a nawet dwa.
Nikt nie próbuje się nawet zastanawiać nad tym, na ile prawdopodobne jest
osiągnięcie danej daty, co jest konieczne, albo czego nie wiemy na drodze do jej
osiągnięcia. Prośba o określenie prognozy w punkt wyklucza dywagacje na temat
precyzji szacowania, wiarygodności szacunków oraz scenariuszy, w których te
szacunki mogą zostać spełnione.
Prawdopodobnie dlatego ucinamy takie dyskusje, bo taniej jest na szybko
odpowiedzieć 31 maja, niż zastanawiać się na warunkowymi scenariuszami
wydarzeń. Żądanie podania jednoznacznej prognozy” w punkt” wyłącza potrzebę
poniesienia wydatku energetycznego na takie analizy. Najtańsza strategia
szacowania to: “podam cokolwiek, dodam bufor i się zobaczy”. Jednak taka
strategia poważnie ogranicza uczenie się na własnych błędach oraz
przygotowywanie się na niespodziewane sytuacje. Skoro z perspektywy dzisiaj
przyszłość jest pewna, to po co marnować czas na dywagacje. Jutro już nie
będziemy wszak pamiętali, jak bardzo się myliliśmy.
A co by stało się, gdyby wspomniana rozmowa przebiegała tak:
Sponsor: Ten projekt za 5 miesięcy musi być skończony.
PM: Analiza rozkładów czasów zadań pokazuje, że na 55% powinno nam się udać
skończyć 30 kwietnia, a na 70% – 31 maja. Jednak dalsze podniesienie
prawdopodobieństwa powoduje, że musimy uruchomić scenariusze awaryjne.
Sponsor: Ile będzie mnie kosztować dodatkowe 5% pewności?
PM: Za każde 5% pewności zakończenia 31 maja musimy zapłacić 10 000 pln pod
warunkiem, że zapłacimy na starcie projektu. Koszt ów dotyczy tego i innych
powiązanych zasobami projektów.
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Sponsor: Nasza polityka zarządzania zakłada podejmowanie decyzji na poziomie
80%, więc zwiększę ci budżet o 20 000 pln. Daj mi znać, gdy rozkład
prawdopodobieństwa ukończenia projektu zmieni się powyżej 5%.
PM: Nową wiedzę będę miał za miesiąc, gdy zaangażuję zespół, wtedy też
zmniejszę błąd szacowania. Standardowo u nas na etapie inicjacji wynosi on +/50%, a na etapie planowanie +/- 20%.
Sponsor: Oki, super, w takim razie przekażę klientowi, że akceptujemy odsetki
ustawowe w wysokości 5000 pln za miesiąc.
Inaczej? Pewnie, ale niestety spróbujcie sobie zwizualizować, jak wielkiej
dojrzałości zarządzania wymaga taka rozmowa. Nie tylko sponsor musi ufać
metodyce, ale i metodyka musi pozwalać na zarządzanie procesami projektowymi
na poziomie ilościowym i gromadzenie na tej podstawie wiedzy, czyli mamy tu
stopień dojrzałości procesów 5.
Moja hipoteza jest taka, że, ponieważ sponsorzy nie są zainteresowani tym, jaka
jest niepewność szacunków, PMi nie mają potrzeby zarządzania ryzykiem. W
efekcie przyjmujemy harmonogramy, budżety, zakresy, o których nie wiemy, czy
będziemy w stanie zrealizować. Nawet nie wiemy, jak bardzo nie wiemy. A dzieje
się tak dlatego, że generalnie w biznesie nie planuje się warunkowych scenariuszy
z analizą alternatyw, tylko przyjmuje jeden (być może najlepszy) i go realizuje do
momentu osiągnięcia sukcesu… lub porażki. Dopiero wtedy przychodzi pora na
kolejny scenariusz i cykl się powtarza. Dzięki temu, że co któryś scenariusz okazuje
się sukcesem rynkowym, firma nie bankrutuje. Gdy więcej scenariuszy staje się
porażką, firma zaczyna zaliczać straty.
Antidotum może być planowanie projektu według scenariuszy, jednak pierwej
moim zdaniem wymaga zmiany podejścia sponsora projektu. Kluczem jest zmiana
pytania z “Na kiedy skończysz, podaj mi konkretną datę?” na “Jaki jest rozkład
prawdopodobieństwa, że skończysz w określonym przedziale czasu?“.
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Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem krok po kroku
Ryzyko to sytuacja przyszła, niepewna, która ma wpływ na projekt. Przyszła
oznacza, że jeszcze się nie wydarzyła. Niepewna oznacza, że prawdopodobieństwo
wystąpienia jest mniejsze niż 1. W przeciwnym wypadku mówimy o zmianie.

Poniżej wyjaśniono kilka podstawowych pojęć związanych z tym tematem tak
przystępnie, jak nam się tylko udało.
Projekty są niepewne ze swojej natury, ponieważ zajmują się sprawami
innowacyjnymi, wobec których nasz poziom wiedzy jest niewielki. Im wyższy
poziom niepewności, tym większa szansa wystąpienia ryzyk.

Ryzyko poprzedzone jest zdarzeniem, które je zwiastuje, to tzw. trigger.
Monitorowanie ryzyk opiera się właśnie na śledzeniu tychże, aby jak najwcześniej
wyłapać, że ryzyko się pojawi. Gdy ryzyko się pojawi, będzie miało określony
wpływ na projekt. Warto go precyzyjnie określić w kontekście każdego z wymiarów
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projektu. Tu warto wspomnieć, że pojawienie się ryzyka, czasem wywołuje łańcuch
zdarzeń. Są to tzw. ryzyka wtórne.

Jak zespół projektowy zabiera się za zarządzanie ryzykiem? Otóż analizuje się,
jakie zdarzenia mogą wystąpić w projekcie (to tzw. identyfikacja ryzyk), następnie
zastanawia się, jaki będzie ich wpływ na projekt (to ocena ryzyk), w końcu
przygotowuje plany opisujące, co zrobić przed i po wystąpieniu ryzyk. Na
podstawie kosztów tych planów przygotowuje się rezerwy na ryzyka.
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Plany reakcji na ryzyka mogą oddziaływać na nie przed jego wystąpieniem, jak i
po. Różnica polega na tym, że działając przed wystąpieniem określonej sytuacji,
możemy również wpływać na jej prawdopodobieństwo.
Po zrealizowaniu plany reakcji na ryzyko rzadko się zdarza, że zredukowaliśmy
wpływ ryzyka na projekt do zera. Takie ryzyko, które pozostaje po zadziałaniu
planem reakcji, nazywane jest ryzykiem resztkowym (rezydualnym).
Prawdopodobieństwo ryzyka w trakcie życia projektu może się zmieniać.
Początkowo może być ono nieznaczne (w strefie zielonej), z czasem może się
zwiększyć na skutek różnych zdarzeń (żółta), potem okoliczności znowu mogą je
obniżyć, a w końcu zdarzenie może stać się na tyle prawdopodobne, że wejdzie do
strefy czerwonej. Wreszcie, gdy naprawdę wystąpi, jego prawdopodobieństwo
wyniesie 100%. Wówczas stanie się zmianą.
Koszty projektu można podzielić na kilka części z perspektywy zarządzania
ryzykiem:
• budżet na prace w projekcie (tu nie ma żadnych ryzyk),
• budżet na ryzyka (suma kosztów planów reakcji na ryzyka oraz kosztów
samych ryzyk, które i tak wystąpią mimo reagowania na nie),
• rezerwa na “w razie co” (contingency reserve), czyli rezerwa na ogólną
ryzykowność projektu,
• rezerwa poza projektem na ewentualne sytuacje w projekcie – rezerwa
zarządowa.
Parę słów o nich:
• Plan prac w projekcie jest z kategorii “znane znane”, tj. wiemy co wystąpi i
jaki to będzie miało wpływ,
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• Budżet na ryzyka to “znane nieznane” – zgadujemy, co wystąpi, natomiast
nie mamy pełnej pewności odnośnie tego,
• Rezerwa na ryzyka (contingency) to “nieznane nieznane” – nie wiemy, co
wystąpi, ale zdrowy rozsądek i doświadczenie z poprzednich projektów
nakazuje się przygotować, bo zawsze coś “wyskakuje”,
• Rezerwa zarządowa

na ogólną niepewność projektów. Dla porządku

niepewność od ryzyka wyróżnia fakt, że ryzyka można identyfikować,
kwantyfikować (oceniać) i przygotowywać konkretne scenariusze na nie.

5 prostych kroków jak uczynić projekt kuloodpornym –
wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
Nie istnieją projekty całkowicie odporne na strzały. Zawsze może trafić się sytuacja
zupełnie nieprzewidziana. Jednak okazuje się, że większość „nieprzewidzianych”
sytuacji jest od początku wpisana schemat projektu i tylko brak właściwego
planowania i reagowania powoduje, że po raz dziesiąty w nie wpadamy.

www.octigo.pl

116 / 145

Zarządzanie projektami małymi kroczkami – Marcin Żmigrodzki

Przykłady? Pełno ich:
▪ Nieterminowy, chaotyczny dostawca nie zmieni się dlatego, że rozpoczęliśmy
z nim nowy projekt.
▪ Niestabilna technologia będzie taka cały czas, dopóki z niej nie
zrezygnujemy.
▪ Niekompetentny członek zespołu projektowego pozostanie taki, aż ktoś go
nie nauczy.
▪ Zbyt ambitne szacunki kosztów i terminów podawane przez handlowca będą
dalej zbyt ambitne aż ktoś je przekalibruje.
▪ Produkt końcowy będzie miał te same defekty, dopóki nie zmieni się jego
całej konstrukcji.
▪ Dopóki klient będzie ciągle zmieniał zdanie nie da się zamknąć zakres i
terminy będą uciekały wprzód z prędkością wystrzału.
▪ Brak motywacji do pracy w firmie przenosi się na wszystkie projekty robione
z danym zespołem.
▪ Niejasnych celów stawianych przez sponsora nie da się obejść
dopieszczeniem zakresu.
▪ Opór organizacji przed zmianami przy jednoczesnym braku wsparcia zarządu
może skutecznie storpedować każdy wewnętrzny projekt.
Walka z ryzykiem ma dwa elementy:
1. Zmniejszanie niepewności
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2. Reagowanie na nową wiedzę o rzeczywistości, którą uzyskaliśmy w punkcie
powyższym.
Aby uprościć rozważania, wyróżniłbym kilka kroków radzenia sobie z ryzykami.
Ważne, że większość z nich jest do wykonania na długo przed pierwszym wbiciem
„łopaty w ziemię”. Zastrzeżenie uprzedzające: wiem, że metodyki zarządzanie
ryzykiem definiują w nieco inny sposób, ale sądzę, że tak łatwiej będzie
zrozumieć, o co w tym chodzi.
Krok 1. to Zmniejsz niepewność, na ile to możliwe
Rzeczywistość jest niepewna, gdyby tak nie było grałbym kilka razy w tygodniu w
totolotka (pomijam fakt, że wygrywałbym za każdym razem złotówkę, a Totalizator
Sportowy zbankrutowałby po miesiącu, wszak wszyscy inni obywatele też by grali).
Duża niepewność oznacza, że zbiór wariantów działania dostępny dla kierownika
projektu jest bardzo rozległy, niekiedy nawet tak wielki, że nie znany. Dzięki
zdobywaniu nowej wiedzy może on eliminować warianty, które się nie przydarzą i
skupić się na tych prawdopodobnych. Na skrajnym przykładzie szacowania czasu
zadania wygląda to tak:
- Ile zajmie Ci napisanie programu do zarządzania emocjami? – zapytał kierownik
projektu.
- Dotąd robiliśmy programy magazynowe, księgowe, portale internetowe, witryny,
system BI, nawet do zarządzania pocztą. Natomiast z emocjami nie miałem i nie
mam za wiele do czynienia. – odparł lider programistów.
- Wiem, bo znam twoją żonę. Natomiast to jest prosta sprawa – klient chciałby być
szczęśliwy i wiedzieć, kiedy jest. – odparł nie zrażony kierownik.
- Czas wykonania takiego zadania może zawierać się w przedziale 2 minuty
(zainstalujmy mu grę Angry Birds na komórce) do 10 lat (poczekajmy na pewne
technologie skanowania mózgu, które podobno mają pojawić się w najbliższej
przyszłości).
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Jednak po zdefiniowaniu przez klienta kilku założeń poziom niepewności może
drastycznie spaść.
- No chodzi o to, że klienci wchodzą na witrynę, czytają różne artykuły i trzeba
zrobić aplikację, która zareaguje zanim klient zamknie okno przeglądarki. Wówczas
wyskoczy buzia doradcy klienta i zapyta, jak go jeszcze uszczęśliwić.
- Aaaaa. To powiedziałbym od 2 miesięcy do roku. – odpowiedział programista.
Idąc dalej, wykonanie analogicznych zadań pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć
niepewność. Analogicznych, bo robionych z tym samym klientem, na podobnym
rynku, w tej samej technologii id.
- Wiesz, co. Okazało się, że dla innego klienta dwa lata temu robiliśmy już coś
takiego. Znalazłem archiwum tego projektu, w tym stare harmonogramy. Różnica
polega na tym, że okienko ma wyskakiwać zanim klient zamknie przeglądarkę, a
nie po tym. To z resztą była główna przyczyna niepowodzenia tamtego projektu. –
ciągnął dalej kierownik projektu.
- Z tego, co widzę, wówczas to zadanie zajęło 5 miesięcy dla 3 osób. Dodałbym
szacunek na algorytm na szybsze wyskakiwanie okienka – tak z miesiąc i możesz
wysłać ofertę do klienta. – zakończył programista.
W ten sposób w miarę wzrostu wiedzy zawęża się nasza zdolność do
przewidywania. Ale uwaga, nic za darmo. W trakcie tego zawężania przyjmujemy
szereg założeń – czyli zdań, które uznajemy, że pozostaną prawdziwe do końca
projektu, np. że klient będzie rzetelnie płacił za projekt. Dobrą praktyką jest
zapisywanie wszelkich założeń i regularna analiza ich prawdziwości, bowiem każde
założenie może przestać być prawdziwe, np. klient popadnie w tarapaty finansowe
w związku z recesją.
W jednej z naszych gier szkoleniowych (Mayday Mayday) uczestnicy zostają
postawieni przed wyzwaniem planowania projektu, o którym nic nie wiedzą. Nie
wiedzą, ile zajmie dane zadanie, co zrobić po nim, ilu ludzi zaplanować itd. Jakąż
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to budzi irytację! Ojojoj! J Ale po pierwszych protestach zaczynają planować w
ciemno. Pierwszy projekt jest z reguły spalony, nijak się ma do harmonogramu, ale
kolejne bazują na wiedzy uzyskanej przy nim. Te już zaczynają być trafione, zaś
pod koniec drugiego dnia przy dziesiątym projekcie już nie mamy do czynienia z
ryzykiem tylko z powtarzalnymi projektami o stałej zmienności. Nabyta wiedza
ujarzmia ryzyka pojawiające się i okazuje się, że działają one według ukrytego
początkowo wzorca. Wystarczy się nauczyć środowiska, a nawet zagrożenia stają
się sprzymierzeńcami. Wszak głodny lew może równie dobrze zapolować na naszą
konkurencję, jeżeli wiemy, jakie ma zwyczaje łowieckie.
Paradoksem projektów jest to, że najważniejsze decyzje zapadają na ich początku,
a najwięcej wiemy, gdy projekt się już skończy i nic nie można zmienić.
Krok 2. zatem oznacza Szukanie analogii w przeszłości.
Największą studnią wiedzy o możliwych sytuacjach są wcześniej zrealizowane
projekty. W większej firmie na pewno ktoś już potknął się na podobnym zadaniu lub
korzystać z usług danego dostawcy. Ale i w mniejszej ze względu na węższy zakres
działania i liczbę dostawców lub klientów występuje taka powtarzalność.
Dobrze, gdy firma (nie projekt!) zrobi sobie bilans typowych ryzyk. Środowisko, w
którym działamy jest dużo trwalsze, niż projekt, który pojawia się i znika. W ten
sposób powstaje lista kontrolna ryzyk, przykład poniżej:

Kategoria

Ryzyko

ryzyka

Brak wsparcia
sponsora
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Organizacja może nie chcieć projektu z
Opór organizacji
przed zmianą

Sponsor
projektu i

tysięcy różnych powodów.
Zaplanować właściwie komunikację i
szkolenia. Potwierdzić ze sponsorem
konieczność realizacji projektu.

organizacja

Irracjonalna niekiedy, ale całkowicie realna
niestety.
Presja sponsora na
nierealne terminy

Żmudne rozmowy ze sponsorem,
przeprojektowanie harmonogramu, cięcie
zakresu, podział na etapy, dodanie ludzi do
zespołu i wiele innych mogą pomóc, ale
może być ciężko.

Brak
zaangażowania
użytkownika

Może uda się nie robić projektu. Jeżeli nie,
to należy poszukać wsparcia sponsora, bo w
końcu po coś ten projekt został
uruchomiony.
Klient nie rozumie swoich wymagań, nie
wie, czego chce.

Klient
Niekompetentny i
niedecyzyjny
klient

No cóż, nie wolno ruszyć dalej dopóki
wymagania nie zostaną zdefiniowane i
potwierdzone przez klienta, zatem też i
harmonogram trzeba wydłużyć.
Może warto przewidzieć zrobienie prototypu
zanim ruszymy z pracami dalej.
Już parę razy sparzyliśmy się na tej firmie,
są nieterminowi i niesolidni.

Niewiarygodny

Z okazji nowego projektu nie zmienią się

dostawca

nagle w prymusów, więc zawczasu trzeba
poszukać nowego, to oczywiście wpływa na

Dostawca

harmonogram a niekiedy na budżet.
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Brak mocy
przerobowych
dostawcy

Nasz ulubiony partner jest zawalony
projektami, a kolejny wcale nie jest jego
priorytetowym. Warto zatem urealnić
terminy z dostawcą albo znaleźć innego.
To może wprowadzić duuuuuuży poziom
niepewności (patrz krok 1). Prototypy,
konsulting, badania, szkolenia, testy i
wielkie bufory w harmonogramie i budżecie

Technologia

Nowa dla nas

projektu mogą pomóc.

technologia

Najgorzej, że w trakcie projektu może się
okazać, że dana technologia nie nadaje się
do celów projektu. Wówczas niekiedy trzeba
zacząć od nowa. Outsourcing pewnych
zadań z drugiej strony może też pomóc.
W przypadku projektów rozwojowych
zagrożona może okazać się wartość
biznesowa. Po prostu nowo wprowadzany
produkt może się nie sprzedać, nowa

Biznes

Uzasadnienie
biznesowe

kampania reklamowa nie zainteresuje
klientów.
W tym wypadku projekt nie powinien się
rozpocząć dopóki nie upewnimy się, że
wiemy po co go robimy i co można dzięki
niemu osiągnąć, czyli potrzebny jest dobry
model biznesowy.
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Zespół nie robił dotąd podobnego projektu,
więc planował projekt metodą „ekspercką”.
To ryzyko czasem jest trudno zidentyfikować
bowiem nie zawsze nie wiemy tego, czego
nie wiemy. Inaczej mówiąc możemy być zbyt
pewni i nieświadomi własnej
Niewiarygodne

niekompetencji. Najprostszą metodą jest

szacunki czasu lub zapytać kilku a nie jednego eksperta, mówi
kosztu

się, że istnieje 93% prawdopodobieństwo, że
prawdziwa prognoza będzie zawierać się
między szacunkami 5 losowo wybranych
ekspertów. Inna metoda to podzielić zakres i
zadania na mniejsze i wówczas oszacować
pojedyncze komponenty (tzw. podejście
bottom-up).
Tzw. „goldplating” może przejawiać się w
chęci technologów do pobawienia się

Zespół
projektowy

Tendencja do
pozłacania

nowymi zabawkami, testowania nowych
rozwiązań.
Tutaj przyda się kontrola nad zapędami
technologów, aby skupili się na realizacji
celów.
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Gdy rotacja w firmie pikuje lub gdy
organizacja prowadzi zbyt wiele projektów,
możemy nie mieć zagwarantowanej stałej
obsady przez cały projekt. Dotyczy to
niekiedy również samego kierownika
Rotacja w zespole projektu.
albo

Jeżeli projekt jest priorytetowy dla firmy, to

niekompetentny

poprosić o pomoc sponsora, gdy nasz zespół

zespół

dostaje inne wrzutki. Gdy nie jest, to
założyć, na ile czasu realnie możemy mieć
danego pracownika. Ocenić, ile potrwa
wprowadzenie nowego specjalisty do
zespołu i natychmiast zarządzać zmianą, gdy
pojawi się symptom jego odejścia.

Szukanie analogii pozwala na znaczne zmniejszenie niepewności szacunków pracy,
kosztu, czasu. Wystarczy gromadzić dane o zadaniach i etapach przez kolejne
projekty, aby dostrzec, że podobne prace zwykle trwają podobną ilość czasu i
zjadają podobną ilość budżetu. Że zwykle dany specjalista pracuje w wolnym
tempie, a inny w 30% szybszym.
Zatem kolejny krok 3. to Twórz listę założeń i weryfikuj ją regularnie.
Przy okazji analizy rzeczywistości i planowania projektu nieświadomie tworzymy
szereg założeń. Dobrze je udokumentować, bowiem zakrzywiają naszą percepcję
otoczenia. Założenie to stwierdzenie na temat rzeczywistości, które powinno
okazać się prawdziwe, np. stwierdzenie „Musimy wziąć parasol.” obarczone jest
założeniem „Będzie padał deszcz.”
- To na pewno się uda! – wykrzyknął sponsor po spotkaniu z kierownikiem projektu.
- Mamy przerąbane. – powiedział do swoich podwładnych kierownik projektu i
westchnął ciężko, gdy wrócił od sponsora. – Wszystko jest nie tak.
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- Wystarczy przycisnąć dostawcę, to się spręży. Chłopaki zostaną w kilka kolejnych
sobót w pracy. Na szybko zrobi się prowizorkę, a po przekazaniu do klienta
podkręcimy jakość. – sponsor pomyślał sobie w zaciszu swojego gabinetu. Fakt, że
zapomniał wspomnieć o tym kierownikowi projektu, nie zaprzątał mu uwagi, bo
przecież wszystko się ułoży.
- Klient chce produkt w niemożliwym terminie, a po drodze musimy
zaimplementować całą, nową platformę technologiczną, bo inaczej nigdy nie
uzyskamy wysokiej jakości. Ponadto przed nami zaległe urlopy, które musimy
wykorzystać do końca roku, co dodatkowo opóźni harmonogram. – pomyślał
kierownik projektu nad trzecim kubkiem kawy.
Tak duża rozbieżność percepcji sytuacji wynika często właśnie z wprowadzenia
ukrytych założeń. Planując powyższy projekt, należałoby skonfrontować założenia
sponsora i kierownika projektu, bo obaj w głowie mają zupełnie inaczej
zaplanowane przedsięwzięcie.
No i najważniejsze każde założenie może się nie ziścić, a to oznacza, że jest ono
świetnym symptomem ryzyka. Wystarczy postawić sobie pytanie: „A co jak tak się
nie stanie?”. Zakładamy 40 godzinny tydzień pracy, a tu trach! święto Trzech Króli
wskakuje. Przyjmujemy, że mamy z głowy najtrudniejsze pakiety robocze, bo
zleciliśmy je zewnętrznemu wykonawcy, a tu okazuje się, że on też nie ma
kompetencji, a zlecenie wziął, bo inaczej by zbankrutował. Ukryte założenia to
ukryte ryzyka, jawne założenia, to jawne ryzyka, z którymi można próbować się
zmagać.
Krok 4. Działaj, gdy widzisz problem lub szansę
Dobry kierownik projektu zarządza nim przez pryzmat zmian i ryzyk. Wyobraź sobie
jazdę samochodem z NAWIGACJĄ DOSKONAŁĄ. Takie ustrojstwo zna nie tylko każdy
łuk, warunki pogodowe, ale również wie, jakie pojazdy pojawią się zakrętem.
Zatem szyby stają się niepotrzebne, chyba tylko, żeby luzacko wyglądać przez
okno.
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Wówczas kierowca powinien brać bieżący zakręt, patrząc na ekran NAWIGACJI
DOSKONAŁEJ, która pokazuje mu dwa kolejne zakręty. Nie ma sensu przyglądać się
właśnie pokonywanemu, bowiem jego analiza została wykonana dwa skręty temu.
Dzięki prowadzeniu, patrząc w przyszłość, łatwiej jest optymalnie dostosować kąt,
pozycję, prędkość, bieg i inne parametry auta.
W osobnym wpisie opowiem o typowych strategiach radzenia sobie z ryzykami, z
resztą informacje o nich można znaleźć w dziesiątkach miejsc w Internecie
włącznie z dokumentacją metodyk PRINCE2 i PMBOK® Guide.
Postawienie właściwego kroku jest dużo łatwiejsze, gdy mamy na to czasu, niż gdy
działamy pod presją czasu. Z dystansem czasu wyraźniej widać, który wariant
działania jest najlepszy spośród tysięcy przewijających się przez projekt, niż gdy
śniegowa lawina pędzi za nami.
Badania nad zachowaniem naczelnych (nie tylko człowieka) pokazują, że człowiek
ma dużo większą awersję do unikania ryzyka, niż do sprawdzania nowych okazji.
Natomiast rzeczywistość nie jest złośliwa. Jej nie obchodzi nasz projekt, to
smutne, bo przecież jest to najwspanialszy projekt świata. Prawda jest taka, że
czasem uderzy w nas piorun, a czasem błyskawica oświetli drogę. Rozkład
pozytywnych i negatywnych sytuacji jest podobny. A często to samo zdarzenie ma
oba kierunki wpływu. Wystarczy wyobrazić sobie podjęcie jakiegokolwiek kontraktu
przez firmy: szansa na zarobek pieniędzy i ryzyko poniesienia kosztów.
Zdarzenia zdarzają się, a od nastawienia zespołu projektowego zależy, co z nimi
zrobi. Czy będzie tylko unikał zagrożeń, czy zacznie eksplorować szanse.
Natomiast, jeżeli skupi się tylko na negatywnych sytuacjach, to w najlepszy
przypadku ma szansę ograniczyć negatywny wpływ. Natomiast, gdy próbuje
skorzystać z szans może odzyskać nieco straconego pola walki.
Krok 5. Pozostaw spuściznę następnym projektom
Mówi się, że 90 % błędów w projekcie istnieje w nim od samego początku, tylko z
czasem się ujawniają. Dzięki właściwemu planowaniu można by ich uniknąć.
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Jednocześnie jak już wspomniano największą wiedzę o projekcie mamy po
zakończeniu projektu. Ale można ją wykorzystać dopiero w kolejnym projekcie,
wszak wówczas bieżący projekt jest już tylko przeszłością.
Zatem krytyczne dla organizacji jest uczyć się na błędach. Nauka to z jednej strony
gromadzenie informacji, a z drugiej wykorzystywanie ich do podejmowania
lepszych decyzji.
Narzędziem gromadzenia informacji są raporty poprojektowe, analizy post mortem,
dane projektów w systemach zarządzania portfelem projektów, notatki ze spotkań.
Wojsko nie bez powodu robi po zakończonej operacji tzw. after action review, aby
nauczyć się, jak lepiej zaplanować kolejne akcje.
Nie można przewidzieć rzeczy totalnie nieprzewidywalnych, ale pozostałe 90% tak,
bowiem zdarzają się regularnie w tym samych warunkach. Tylko nam po prostu
jeszcze takie warunki się nie przydarzyły... Albo nie uczymy się na błędach.
Spuścizna z analizy ryzyk może przybrać formę odświeżonego rejestru ryzyk z
wypisanym faktycznym wpływem ryzyka, strategiami, które zadziałały i które
wbrew początkowym założeniom wcale nie zadziałały. Taka tabelka staje się
świetną listą kontrolną dla następnych projektów (przykład zademonstrowano
wcześniej).

Strategie ryzyk na przypadkach z projektu
Twój szef kazał ci wykonać nikomu niepotrzebną prezentację w projekcie. Jedynym
jej celem jest zakamuflowanie błędnych decyzji popełnionych przy jego
planowaniu. Zamiast spędzić dwa dni nad jej przygotowaniem postanowiłeś
popchnąć sam projekt do przodu.
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Niestety za 30 minut masz spotkanie, na której szef szumnie zapowiedział
przedstawienie najbardziej strategicznych zagadnień i lekcji z twojego projektu. Ty
masz być mówcą. Co robisz?
A. Unikanie ryzyka. Cofasz się w czasie do początku projektu i nie pozwalasz na
zatwierdzenie nierealnego budżetu oraz włączenie do zespołu niekompetentnego
dostawcy mimo, że “przecież jest taki sympatyczny”.
B. Transfer ryzyka. Zlecasz poprowadzenie spotkania najbardziej gorliwemu
członkowi twojego zespołu, sprzedając mu to jako niesłychaną okazję pokazania się
na forum dyrektorskim.
C. Akceptacja ryzyka. Idziesz na spotkanie, udając, że to wcale nie ty masz je
prowadzić. Może jak będzie dużo ludzi, nie zauważą Cię i spędzą godzinę na
ustalaniu agendy. Pamiętaj zabrać smartfona, abyś się nie nudził.
D. Łagodzenie ryzyka. Ta strategia może przyjąć dwie formy:
D.1. Redukcja wpływu. Lanie i tak się odbędzie, ale przygotowanie listy winnych
może pomóc rozładować koncentrację na twojej osobie.
D.2. Redukcja prawdopodobieństwa. Przygotowujesz listę zastępczych tematów
pod nazwą “hot topics”. Na początku spotkania wstajesz i proponujesz, aby w
pierwszej kolejności omówić owe sprawy niecierpiące zwłoki. Być może większości
uczestników nie starczy cierpliwości i wyjdą przed twoją prezentacją.
Ad.D.1. Uwaga na ryzyko wtórne. Ludzie z listy mogą się zemścić na kolejnym
spotkaniu projektowym.
Tyle o zagrożeniach, a teraz szanse. Odpowiednio poprowadzone spotkanie może w
końcu zwrócić uwagę zarządu na dogorywający projekt i zapewnić jego lepsze
finansowanie oraz pozbycie się niechlujnego dostawcy.
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E. Eksploracja ryzyka. Spotkanie w zaproponowanej formule nie ma sensu, ale
gdyby zaprosić na nie członków zarządu i zmienić jego przebieg może znacznie
pomóc w przeplanowaniu projektu i popchnięciu go naprzód. Zatem idziesz do
prezesa i przekonujesz go o potrzebie przeglądu stanu projektu. Następnie na jego
prośbę zwołujesz alternatywne spotkanie w nieco innym składzie. Swojego szefa
informujesz, że prezes zaskoczył wszystkich i w związku z tym trzeba przenieść
spotkanie na termin dogodny dla niego.
F. Wzmocnienie ryzyka. Zwiększasz wpływ merytorycznego spotkania przez
włączenie prezesa w przygotowanie prezentacji. Szefowi nie pozostaje nic innego,
jak podporządkować się wymaganiom swojego przełożonego.
G. Dzielenie się ryzykiem. W przygotowanie prezentacji włączasz dyrektora działu
zaangażowanego w projekt, proponując mu uwzględnienie jego potrzeb w
przygotowywanej prezentacji.
Ad.F i G. Uwaga na ryzyko wtórne. Szef może poczuć się pominięty i będzie mu
przykro.

Inne tematy
7 zasad efektywnych spotkań
Jak często zdarza się, że uczestniczymy w długotrwałych, bezproduktywnych
spotkaniach, z których nic nie wynika. Jest to świetna okazja do pogrania na gry
zręcznościowe albo nawet w naszą Symulację projektu

. Jednak z perspektywy

biznesu to kompletne marnotrawstwo. Lektura pewnej książki przyniosła ciekawe
spostrzeżenia dotyczące efektywnych spotkań.
Nie spotykaj tylko dlatego, że akurat jest poniedziałek.
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Spotykaj się tylko, gdy masz agendę spraw do omówienia i decyzji do podjęcia.
Celem spotkań jest podejmowanie decyzji, czyli wybór między dostępnymi
wariantami działania. Aspekty społeczne spotkań dużo lepiej załatwia ekspres do
kawy.
Nie chodzi o to, że regularne spotkania są błędem, tylko o to, że regularne
spotkania powinny być wcześniej przygotowane, w przeciwnym wypadku
spotykanie się tylko po to, aby wypełnić rytuał jest bezużyteczne.
Każde spotkanie kończ przeglądem Zadań do wykonania.
Dobrą praktyką jest upewnienie się, że wszyscy zrozumieli, czego się od nich
oczekuje i akceptują nałożoną odpowiedzialność. Zajmie to pół minuty, ale
naprawdę warto odczytać na głos wszystkie Zadania i choć spojrzeć głęboko w oczy
każdej osoby wyznaczonej do jego wykonania.
Unikaj organizowania spotkań bez Zadań do wykonania.
Ilość podjętych decyzji oraz rozplanowanie dalszych działań świadczy o
efektywności spotkania. Zatem jak ognia należy unikać spotkać bez celu.
Dodatkową wartością jest wzrost szacunku i uznania wobec menadżera, który
szanuje czas swoich ludzi.
Prowadź spotkania na stojąco.
Osobiście mam wątpliwości co do tego punktu, ale wiele źródeł literaturowych
stwierdza, że prowadzenie spotkań na stojąco ma wpływ na obciążenie nóg
uczestników, co ma prowadzić do ich skompresowania w czasie.
Natomiast bezrefleksyjne stosowanie tej zasady może prowadzić do
wielogodzinnych stojących przemówień a la Fidel Castro. Efekt totalnie odwrotny
od zamierzonego.
Nie zwołuj spotkań tylko po to, aby zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa.
Wielu menadżerów albo nie ma pojęcia, czym zajmują się ich ludzie, albo żyje w
ciągłej obawie o swoją pozycję w firmie. Spotkania dla nich mają cel budowania
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pewności siebie, satysfakcji z bycia szefem lub poczucia kontroli. Spotkania
polegające na odpytywaniu pracowników, co robią w danej chwili ma sens tylko,
gdy ta wiedza jest również potrzebna reszcie zespołu. W przeciwnym wypadku
wygodnie jest opracować system monitorowania postępu prac albo spotykać się
indywidualnie.
Nie planuj spotkań na pełne godziny.
Ludzie mają tendencję do myślenia w pełnych jednostkach, np. ile ci to zajmie?
tydzień, za ile wychodzimy? daj mi 5 minut, ile to będzie kosztować? około 100 tys.
zł. etc. Spotkanie powinno trwać tyle, ile powinno, aby zrealizować agendę i ani
minuty dłużej.
Zawsze dokonuj pomiaru efektu spotkania
Najbardziej oczywistą miarą są rozwiązane problemy, podjęte decyzje, czy
rozplanowane Zadania do wykonania. Czasem spotkanie ma bardziej ulotne
przeznaczenie, wówczas miara będzie bardziej subtelna, np. zmiana postaw ludzi
lub przekazanie wiadomości. Wówczas należy się zastanowić, jak sprawdzić, czy
cele spotkania zostały osiągnięte, tj. czy odczytana prezentacja faktycznie wyjaśni
ludziom to, co powinna wyjaśnić, albo czy rzeczywiście przekona ludzi do nowej
inicjatywy.
Powyższy artykuł jest swobodnym tłumaczeniem fragmentu książki na temat
egzekucji kreatywnych przedsięwzięć: Making Ideas Happen.
Źródło: Scott Belsky, Making Ideas Happen, s. 79

Zarządzanie konfliktem – podstawy
Konflikt jest traktowany w praktyce zarządzania projektem jako rozbieżność opinii.
Konflikt jest merytoryczny i pozwala na wypracowanie lepszych rozwiązań. Ze
względu na intensywność komunikacji, ryzykowność projektów, różnorodność ludzi
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współpracujących w projektach, konflikt jest częstym zjawiskiem w trybie pracy
projektowej. Należy odróżnić zatem konflikt od kłótni.
Wyróżnia się kilka podejść do rozwiązywania konfliktu:
• Unikanie (withdrawing/avoiding) – polega na nieangażowaniu się w konflikt
przez zmianę tematu, odsunięcie go w czasie po to, aby nie powodować
negatywnych emocji. Unikanie konfliktów wcale nie jest najlepsza strategią,
jest wręcz jedną z najgorszych, bowiem odsunięcie konfliktu w czasie
powoduje jedynie wzrost kosztów. Problem nie zniknie, a zamieciony pod
dywane, uderzy za jakiś czas ze zdwojoną siłą. “Nie poruszałbym dzisiaj
kwestii wad technicznych rozwiązania, żeby niepotrzebnie się nie kłócić.”
• Wygładzanie (smoothing/accomodating, brak tu dobrego tłumaczenia) –
polega na skupianiu się nie na tym, co dzieli, a na tym, co łączy. “Słuchajcie
mamy tylko 50% budżetu rozbieżności, może skoro narazie nie możemy się
dogadać co to takiej błahostki, porozmawiajmy o tym, na kiedy uda nam się
zrobić ten projekt.” Ta technika polega na wmawianiu, że rozbieżność nie
jest tak duża lub nie jest specjalnie istotna dla projektu.
• Szukanie kompromisu (compromising) – to znajdywanie opcji środkowej, tzw.
krakowskim targiem, np. “my zejdziemy 25%, wy podniesiecie o 25% i się
spotkamy.” Technika o tyleż nieefektywna, że powoduje, iż obie strony
przegrywają coś, aby się dogadać. Wywieranie presji (forcing) – w tym
podejściu ktoś o przewadze władzy narzuca swoje stanowisko reszcie. W tej
technice jedna strona wygrywa, ale drugie niestety mniej. “Ja tu jestem
szefem i będzie tak, jak mówię, albo zabierajcie się z mojej piaskownicy.”
• Współpraca (collaborating) – metoda opierająca się na dłuższym procesie
współpracy, w którym wypracowywane jest najlepsze rozwiązanie z
możliwych. Strony konfilktu siadają razem i zaczynają wspólnie kombinować,
jakby tu znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby wszystkich. Bardzo
pozytywne i efektywne podejście.
• Konfrontacja (confronting) – jasne przedstawienie wszystkim stronom, co
jest kością niezgody i przeanalizowanie wszystkich dostępnych opcji.
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Najbardziej efektywne podejście do konfliktów. Każdy mówi, co mu nie
pasuje i w ramach tego wypracowuje się wariant działania spełniający
wszystkie wymagania. Jeżeli nie można takiego znaleźć, to zagadnienie
pozostaje otwarte.
Dobrą praktyką radzenia sobie z konfliktami jest:
• skupianie się na bieżącym problemie, a nie przeszłych zaszłościach
• skupianie się na faktach, a nie na intencjach
• skupianie się na merytoryce problemu, a nie cechach osobowości.

Różne sposoby, by skończyć
Czasem przedwcześnie, a niekiedy powoli, rzadziej zgodnie z planem. Na różne
sposoby można skończyć projekt. Słowo skończyć może oznaczać zupełnie różne
rzeczy dla różnych ludzi. To samo przedsięwzięcie dla jednych na końcu może
oznaczać fanfary i dumny przemarsz pod łukiem triumfalnym, a dla innych wiatr
hula po cmentarzu w październikowy wieczór.
Poniżej przypomniałem sobie typowe sposoby kończenia projektów, jakie można
napotkać w praktyce.

Typowe sytuacje:
1

Zejście na zawał – nagłe skasowanie projektu przez komitet sterujący

2

Zdechły pies – powolne umieranie miesiącami

3

Wyparcie – projekt? jaki projekt?! o co chodzi?

4

Przedwczesny sukces

5

Płynne przejście do pracy bieżącej

6

I najnudniejsze – planowe zakończenie prac
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Zejście na zawał to sytuacja, w której nagle ktoś stwierdza „Nie mamy czasu na
takie bzdury. Zamykamy.” Często tak się dzieje, gdy kluczowy decydent
uświadamia sobie, że w firmie jest prowadzony projekt bez jego autoryzacji. Gdy
kilka lat temu przejmowałem biuro projektów w pewnym banku zrobiliśmy
inwentaryzację aktywnych projektów. Po raz pierwszy stworzono oficjalną listę
przedsięwzięć. Następnie członkowie zarządu zostali zapytani, których projektów
sponsorami chcą być. Po takim przeglądzie zostało 20% projektów bez sponsorów.
Nikt nie chciał się pod nimi podpisać. W miesiąc skasowaliśmy kilkanaście
projektowych sierot niezależnie od zaawansowania prac, a niektóre z nich były na
etapie wyboru dostawcy i negocjowania umów. To był zawał. Wbrew pozorom
zejście na zawał jest metodycznym zamknięciem projektu. Pozwala uniknąć
pułapki myślowej „sunken costs”, a po polsku „Tak dużo już włożyliśmy w to potu i
pieniędzy. Wiem, że to beznadziejny bubel, ale szkoda, by się zmarnowało.” W
konsekwencji niech ten miś zgnije, gdy go skończymy, wszak to jest miś na miarę
naszych możliwości.
Zdechły pies to projekt, który od dłuższego czasu maszeruje ku klęsce, jednak
każdy boi się go ruszyć. Wyobraźmy sobie wielką inwestycję, albo bardzo
nagłaśnianą inwestycję, której nie da się skończyć. Bo problemy techniczne, bo
mocno niedoszacowane budżety i czasy, bo brak jakiejkolwiek wartości. Co może
zrobić menadżer, który ją autoryzował i popierał? Robił sobie zdjęcia na tle
nieprzeciętej wstęgi i podawał ręce członkom zespołu. Teraz, kiedy już wiadomo,
że to nigdy nie było wykonalne lub użyteczne, najlepszym sposobem jest
dyplomatycznie odsunąć się od projektu.
„Kiedyś podjęliśmy decyzję o wydaniu tych pieniędzy na największą karuzelę
świata. I jesteśmy dumni z tego, że w terminie czworo naszych dzieci zdołało się
nią przejechać. Jak tylko usuniemy błędy techniczne, to na nowo ją uruchomimy.
Teraz jednak chciałbym opowiedzieć państwu o naszym najnowszym dziecku –
Mamucia piaskownica!” – bagatelizowanie problemu i przekierowywanie uwagi na
inne tematy, to syndrom projektu radośnie pędzącego ku klęsce.
Tytułowy termin wprowadził Edward Yourdon w swojej świetnej książce
„Deathmarch„. Tam też znajdziecie szczegółowy opis, jak zachowują się ludzi w
takim projekcie, nie tylko wspomniany przeze mnie sponsor. Najważniejszy wniosek
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jest taki, że przy tym typie zamknięcia, na końcu i tak pozostaje kierownik
projektu, który okazuje się winny wszystkiemu. Dla firmy najlepiej byłoby, gdy
odszedł, bo wtedy zwali się winę na niego i po oczyszczeniu organizmu z
ropiejącego wrzodu będzie można rzucić się na nowe wyzwania.
Wyparcie pojawia się wtedy, gdy temat projektu nagle znika z agend spotkań.
Okazuje się, że nikt nie ma czasu o nim pogadać. To może być związane z marszem
ku klęsce, ale też z nagłą zmianą układu sił w organizacji, np. prezes sponsorujący
dany projekt odszedł z firmy, a nowy nie zna się na tym, albo nie chce w razie
sukcesu oddawać staremu glorii. Jeżeli projekt jest uzasadniony biznesowo i
wykonalny, to głupio go kasować. Ale gdyby nieopatrznie okazał się sukcesem, to
niewłaściwe byłoby chwalenie byłego sponsora. Zatem postanawia się,
niewerbalnie, ignorować fakt istnienia projektu, może sam umrze z braku
konstruktywnych decyzji. Bowiem projekty, jak wody, potrzebują decyzji. Bez
decyzji giną z pragnienia.
Przedwczesny sukces pojawia się, gdy przed zakończeniem prac obwieści się
koniec, wypije szampana, rozda premie, bukiety i całusy, a następnie zapomni, że
ostatnie 10% zakresu projektu zabiera zazwyczaj 90% czasu. Paradoks polega na
tym, że właśnie w tych ostatnich 10% może ukrywać się większość problemów
zamiatanych od dłuższego czasu pod dywan. A kto ma ochotę rozmawiać o
problemach, gdy miesiąc temu na konferencji prasowej lub spotkaniu firmowym
ogłoszono koniec prac. Obwieszczenie przedwczesnego sukcesu może skutecznie
wyeliminować rzeczywisty sukces. Aby nie wyjść na niewiarygodnych menadżerowie
mogą starać się ukryć niedostarczony zakres i związane z nim koszty.
Płynne przejście do bieżących zadań zdarza się często przy projektach
wdrożeniowych, gdy zespół najpierw dostarczał nowe usługi i infrastrukturę, a
następnie zaczyna z niej korzystać. To naturalne przesunięcie obowiązków
projektowych do obszaru procesowego. Generalnie zauważam tu jeden poważny
problem, gdy kierownik projektu jest jedyną osobą, która może realizować zadania
na dostarczonej infrastrukturze (narzędzia, maszyny produkcyjne, komputery).
Wtedy pojawia się presja, aby wspierał dany obszar nawet po projekcie. A jeżeli
nie chce wspierać, to zawsze można wmówić, że projekt się jeszcze nie skończył,
bo nie wszystko jest przetestowane lub trzeba wypuścić 68 próbnych partii
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produktów. W takim podejściu zazwyczaj brakuje również podsumowania nauczek
poprojektowych.
Zdarza się czasem sytuacja odwrotna, że zespół wręcz nie chce się rozstawać z
projektem i sam będzie udawał, że projekt wciąż się toczy. W rzeczywistości zaś
będzie realizował procesy na dostarczonej infrastrukturze. Gdy sponsor tego nie
wychwyci, to zespół może latami brać budżet na taki „projekt”.
Planowe zakończenie prac jest najmniej ciekawe. Zespół weryfikuje zakres, klient
potwierdza odbiory, następnie organizowana jest sesja analizy wniosków z projektu
i pisany raport poprojektowy. Jeżeli były zakupy, to weryfikowana jest
dokumentacja kontraktów. Na koniec całość zostaje zarchiwizowana w systemie
zarządzania projektami. I ludzie przenoszą się do nowych zadań.
Ale ponieważ takie podejście jest nudne, to moim zdaniem rzadziej się zdarza.
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O firmie Octigo i naszych grach
szkoleniowych
Firma Octigo sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem i
prowadzeniem gier szkoleniowych z zakresu zarządzania
projektami oraz optymalizacji procesów. Nasze gry były
wielokrotnie nagradzane przez Project Management Institute
w USA oraz w Polsce.
Octigo jest autoryzowanym PMI R.E.P.
Wśród naszych produktów edukacyjnych znajdują się między innymi takie, jak:
Koloseum – przygotowanie do PMP
Pięciodniowy intensywny kurs przygotowujący do
certyfikacji PMP wzbogacony symulacja projektu
Koloseum oferujący szereg unikalnych korzyści:
•

Wysoka atrakcyjność szkolenia uzyskana dzięki użyciu wielu form dydaktycznych:
wykład, warsztaty, ćwiczenia, pytania kontrolne, strategiczna gra symulacyjna,
narzędzia online, egzamin próbny

•

Intensywna forma – szybko
angażowany uczestnik w następujące
po sobie bloki o różnorodnej formule
kształcenia

•

Po t w i e r d z o n a b a r d z o w y s o k a
satysfakcja uczestników z
uczestnictwa w szkoleniu

•

60% czasu to interaktywne formy
szkolenia - bardzo praktyczne
podejście do nauki
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•

Octigo autoryzowanym przez Project Management Institute dostawcą szkoleń PMI
R.E.P., nazwa w katalogu szkoleń PMI – OCTIGO-PMP

•

Możliwość zbierania 35 PDU

•

Certyfikowani trenerzy - PMP i PgMP, PRINCE2

•

Czterokrotni laureaci nagród PMI Award

•

Ponad 300 slajdów materiałów szkoleniowych przekazywanych wraz ze szkoleniem

•

Darmowy podręcznik zarządzania projektami (w PDF)

•

Kompletny test próbny PMP 200 pytań

Link do strony WWW: http://octigo.pl/programy-szkoleniowe/pmp-prep-course/
Koloseum – podstawy zarządzania projektami
“PM Fundamentals in a nutshell,
presented in an organized, structured,
concise, fun way!”
“A ‘must’ training for all PMs that can be
hard to follow is changes in a ‘really
interesting’ training, where theory and
practice are merged in a perfect way.”
Alternatywne szkolenie wzbogacone
symulacją Koloseum, którego celem jest nauczenie podstawowych technik i
procesów zarządzania projektami.
Szkolenie w interaktywny sposób wprowadza w
zagadnienia projektowe i jednocześnie
pozwala na przećwiczenie nabytej wiedzy w
praktyce.

Link do strony WWW: http://octigo.pl/programy-szkoleniowe/podstawyzarzadzania-projektami/

Szkoła Project Managera – studia podyplomowe
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“Uśmiech przy słowie Szkoła w pełni oddaje specyfikę zajęć świetna atmosfera i co
najważniejsze nauka przez doświadczenie, osobiste i prowadzących, a to
bezcenne! Miernikiem tego jest niezwykle szybko upływający czas. Jak tak dalej
pójdzie będę musiała powiedzieć: <wszystko co dobre szybko się kończy>”
“Zajęcia prowadzone są świetnie, cała tematyka jest dla mnie kompletną nowością
i sam fakt, że nie czuję się znudzona, jak po wykładzie świadczy o jakości
prowadzenia.

Natomiast nadal jestem pod wrażeniem Waszego zawodowego

doświadczenia, którym dzielicie się ”
Jedyne w Polsce specjalistyczne studia podyplomowe kładące nacisk nie tylko na
wiedzę, ale i na umiejętności kierownika projektu. Studia zawierające gry
strategicznie wielokrotnie nagradzane przez Project Management Institute.
•

Po ukończeniu nauki uczestnik uzyskuje państwowe świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych o specjalności zarządzanie projektami.

•

Jest to jeden z najbardziej przekrojowych i pełnych programów nauczania
zagadnień zarządzania projektami.

•

Unikalnym wyróżnikiem jest to, że ponad 50% czasu uczestnicy spędzają na
warsztatach i grach szkoleniowych, co czyni zajęcia dużo atrakcyjniejszymi i
jednocześnie pokazuje praktyczną stronę zarządzania. Nasze gry
symulacyjne ma za sobą już blisko 1000 uczestników.

•

Gry zawarte w programie były wielokrotnie nagradzane przez PMI jako
najlepsze szkolenia zarządzania projektami na świecie.

•

Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania projektami.

•

Metodyka nauczania oparta jest na najlepszych praktykach szkoleń
biznesowych.

•

Program przeszedł wieloletnią weryfikację w różnych grupach odbiorców.

•

Program został maksymalnie skompresowany, aby jak najwięcej treści
dostarczyć w minimalnym czasie.

Link do strony WWW: http://octigo.pl/programy-szkoleniowe/szkola-projectmanagera/

Massawa – komunikacja i współpraca w projekcie
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“Najlepszy warsztat w jakim uczestniczyłem, pozwala się rozwinąć, uczy jak radzić
sobie w trudnych i niespodziewanych sytuacjach. Niesamowicie poprawia
komunikację w zespole. Mógłbym tak dalej wymieniać, ale nie oddam tej
atmosfery zaangażowania i radości z wykonanego zadania. Po prostu trzeba to
przeżyć:) naprawdę warte polecenia nawet jak pracownik ma być na 2 dni
oderwany od swoich obowiązków to poniesiony koszt zwróci się szybciej niż można
się spodziewać.”
“Cała gra była genialna.”
W 2007 roku Project Management Institute uznał Massawę za najlepsze na świecie
szkolenie z zarządzania projektami (PMI Award 2007).
Gra szkoleniowa Massawa symuluje realizację złożonego
projektu budowlanego (uczestnicy układają kilka tysięcy
klocków Lego). Ów projekt jest jednak tłem dla
zasymulowania procesów komunikacji i współpracy w grupie
projektowej. Uczestnicy szybko zapominają o tym, że znajdują się na sali
szkoleniowej i wchodzą w role i postawy, które reprezentują na co dzień w
projektach. Dzięki temu, że jest to jedynie zabawa, łatwiej jest im nabrać
dystansu do popełnianych błędów i zreflektować się.
To narzędzie dla każdej firmy, która swój rozwój opiera na działaniach
projektowych. Potrzeba skutecznego zarządzania projektami jest podłożem do
wykorzystania warsztatu do zmiany postaw i kompetencji uczestników gry.
Głównym aspektem jest zapoznanie uczestników z zasadami i możliwościami
metodycznej pracy z projektami w praktyczny sposób. Jest to przede wszystkim
zmiana nastawienia pracowników wobec procedur i metodyki zarządzania
projektami. Komunikacja w projekcie i aspekty pracy interpersonalnej stają się
kluczowe w każdej grupie projektowej. Rozwój tych kompetencji to klucz do
sukcesu projektów.
Link do strony WWW: http://octigo.pl/programy-szkoleniowe/massawa/

Mayday Mayday – zarządzanie ryzykiem w projektach
„Bardzo mi się podobała zarówno gra, jak i prowadzenie. Super
koncepcja!”
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W 2009 roku Project Management Institute po raz drugi nagrodził nas za szkolenie
zarządzania projektami. Tym razem było to Mayday Mayday.
Szkolenie Mayday, Mayday porusza zagadnienia podstaw zarządzania ryzykiem w
projektach. Adresowane jest do osób o przynajmniej podstawowej wiedzy z
prowadzenia projektów. Połączenie teoretyczno-praktyczne różnych form zajęć
pozwala na efektywne przekazanie wiedzy i szybkie jej utrwalenie przez
praktyczną ilustrację i wpływ na postawy uczestników. W trakcie ośmiogodzinnego
warsztatu uczestnicy realizują zadanie związane z faktycznymi problemami w
ryzykownych projektach. Całość jest symulacją i grą strategiczną odzwierciedlającą
pracę z wieloma bardzo ryzykownym projektami równocześnie. Interaktywna praca
na warsztacie zapewne oprócz doskonałej zabawy oraz możliwość obserwacji w
praktyce, jakimi prawami rządzi się ryzykowny portfel
projektów, również możliwość rozwoju kompetencji
merytorycznych.
Link do strony WWW: http://octigo.pl/programyszkoleniowe/mayday-mayday/

Park Rozrywki – zarządzanie portfelem projektów
„Dla mnie najbardziej interesujące było podejmowanie decyzji dotyczących
wyboru najkorzystniejszych projektów i szybkie reagowanie na pojawiające się
zdarzenia (szanse/zagrożenia). Według mnie super gra! Myślę, że ma ona ogromne
szanse być kolejną najlepszą grą z zarządzania projektami na
świecie.”
Gra szkoleniowa Park Rozrywki wprowadza uczestników w
zagadnienia zarządzania portfelem projektów. W przystępny
sposób przedstawia perspektywę zarządu na projekty i w
praktyce demonstruje, jak zarządzać takimi inwestycjami.
W pewnym mieście funkcjonuje duży park rozrywki. Właśnie został
przez właściciela mianowany nowy zarząd na jeden rok. Ma prosty
cel: zarobić jak najwięcej pieniędzy, rozbudowując park rozrywki za
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właśnie zakończył się trwający dwa lata kryzys. Konsumenci w pierwszej kolejności
oszczędzali na przyjemnościach, w tym odwiedzinach parków rozrywki. W okolicy
działa jeszcze kilka konkurencyjnych parków. Na szczęście nasze przedsiębiorstwo
dzięki elastyczności kosztowej wyszło z tego trudnego okresu obronną ręką i ma
szansę, dzięki śmiałym inwestycjom, przejąć dużą część udziałów w rynku. Czy mu
się uda, zależy od zarządu firmy.
Link do strony WWW: http://octigo.pl/programy-szkoleniowe/park-rozrywki/

Koloseum – wprowadzenie do zarządzania projektami
W 2013 roku PMI przyznał nagrodę szkoleniu Koloseum dla
najlepszego szkolenia z zarządzania projektami na świecie.
Warsztat symulujący prowadzenie historycznego projektu
zgodnie z metodyką PRINCE2 albo PMBOK® Guide
Cesarz postanowił wybudować teatr w jednej z prowincji
imperium. Celem projektu jest postawienie koloseum wraz z
otaczającą infrastrukturą, aby zapewnić cesarstwu zyski z
przedstawień walk gladiatorów tradycyjnych i morskich. Mianowano was
budowniczymi i waszym zadaniem jest wznieść teatr, domy gladiatorów,
akwedukty oraz wytrenować gladiatorów.
Warsztat Koloseum jest świetnym uzupełnieniem programów szkoleniowych
zarządzania projektami oraz programów wdrażania metodyki projektowej w firmie.
Pozwala spojrzeć na zasady i narzędzia metodyki z perspektywy praktycznej.
Pozwala również uświadomić sobie faktyczne funkcjonowanie procesów i podział
ról oraz odpowiedzialności, dzięki temu łatwiej jest zaadaptować je do realiów
przedsiębiorstwa i uniknąć ryzyka porażki przy wdrażaniu tej
metodyki.
W ciągu dwóch dni warsztatu uczestnicy budują z kilku
tysięcy klocków model amfiteatru, poznają historię tej
budowli, a przede wszystkim uczą się w praktyce stosowania
metodyki.
Link do strony WWW: http://octigo.pl/inne-produkty/koloseum/
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Whisky – zarządzanie procesami
”Gra rewelacyjna, świetna zabawa, która obrazuje nie tylko
przepływ produkcji i konsekwencje związane z decyzjami, ale
również pozwala na odkrycie charakteru uczestników gry i
potencjału w nich drzemiącego.”
“Wiedza bardzo przydatna, mam nadzieję, że pomoże mi to we
wdrażaniu projektu z optymalizacji procesów w Biurze Finansów.”
Japońska korporacja przejęła upadającą gorzelnię whisky. Niewielka fabryczka
zlokalizowana w urokliwych górach Szkocji ma świetną markę podpartą tradycjami,
jednak ze względu na brak elastyczności i rosnące koszty znalazła się na skraju
bankructwa. Uczestnicy szkolenia wchodzą w role nowo zrekrutowanego
kierownictwa tego zakładu z misją przywrócenia jej świetności.
W trakcie dwóch dni szkolenia uczestnicy doświadczają zarządzania produkcją
butelek whisky, a przy okazji uczą się takich technik jak: SMED, Kanban, 5s, analiza
procesów, pomiar cyklu, taktu, przejścia, definiowanie jakości, pomiar poziomu
sigma, analiza zmienności procesów i wiele innych.
Kanwą symulacji jest tworzenie butelek z kolorowym piaskiem przez sekwencję
procesów produkcyjnych. Dzięki tak skonstruowanej mechanice gry uczestnicy
mogą zaobserwować zmienności jakości, czasów procesów, strat w sposób ciągły –
po prostu piasek rozsypuje się na stole.
Szkolenie Whisky jest doskonałym uzupełnieniem i demonstracją zarządzania
procesami za pomocą metodyki Six Sigma oraz Lean.
Link do strony WWW: http://octigo.pl/programy-szkoleniowe/whisky-zarzadzanieprocesami/

Aplikacja na iPhone i Android
Program zawiera ponad 300 pytań (w tym pełny próbny test PMP
po angielsku), ponad 200 artykułów, lekcje, testy, ponad 100
ilustracji po polsku na temat podstaw zarządzania projektami.
Poniżej przedstawiono listę funkcji aplikacji:
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Więcej na temat aplikacji: http://octigo.pl/inne-produkty/aplikacja-na-iphone/
O autorze tego podręcznika
Doktor z zakresu zarządzania, PgMP i PMP, ACP, PRINCE2 Foundation, Lean Six Sigma
Black Belt.
Autor kilkudziesięciu artykułów na temat zarządzania, wykładowca na wielu
konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma,
wieloletni kierownik projektów, później dyrektor departamentu
zarządzania projektami i procesami w banku, menadżer
programu six sigma, aktualnie wiceprezes firmy produkcyjnej,
zdobywca nagrody PMI Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 za
najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami oraz
PMI Poland Chapter Product Award 2010, ISAGA 2104 Award dla
Massawy, i w końcu kierownik studiów magisterskich i

www.octigo.pl

144 / 145

Zarządzanie projektami małymi kroczkami – Marcin Żmigrodzki

podyplomowych z zarządzania projektami oraz six sigma. Ponadto kierownik
projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010.
Zapraszam do kontaktu: marcin.zmigrodzki@octigo.pl. +48 512 364 075

Ta publikacja chroniona jest prawem autorskim na zasadach Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie
niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska opisanych : http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/pl/legalcode. Skrót licencji: dozwolone jest kopiowanie i dystrybucja pod warunkiem podania źródła
(www.octigo.pl) i autorstwa (Marcin Żmigrodzki). Dopuszczalne jest użycie wyłącznie dla celów niekomercyjnych.
Dopuszczalne jest tworzenie utworów pochodnych, jednak koniecznie z podaniem źródła i zachowaniem tej samej licencji.
Zdjęcie na pierwszej stronie zrobione przez Nate Steiner (http://www.flickr.com/photos/nate/).
Opis program MS Project był zrobiony dla MS Project 2003. MS Project jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
PMBOK Guide jest zastrzeżonym znakiem handlowym Project Management Institute.
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