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WSTĘP

Wg raportu Chaos Report przygotowywanego przez Standish Group w 2015 roku jedna trzecia
projektów kończy się sukcesem. 52% projektów opóźniło się, przekroczyło budżet lub nie zrealizowało
zamówionej funkcjonalności. 19% zakończyło się klęską, co oznacza, że nie dostarczyły spodziewanej
wartości lub zostały skasowane przed końcem.
Chaos Report to regularnie ponawiane badanie jakości prowadzenia projektów. Od kilkunastu lat firma
Standish Group zadaje różnym organizacjom te same pytania dotyczące liczby projektów kończących się
sukcesem. Poniżej tabelka pokazuje wyniki tych badań.
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PRZYKŁADOWE PROBLEMY W PROJEKTACH

Przykładowe problemy z projektami mogą być takie, jak poniżej:
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▪

Nie wiadomo, jakie projekty są realizowane w firmie – wszyscy mówią, że robią jakiś projekt, a
firma już straciła kontrolę co chcemy robić, a czego nie.
▪

Projekty się spóźniają – tyle tematów jest pilnych, a projekty ciągle są opóźnione. Jaki byśmy
termin nie postawili, i tak nie zostanie dotrzymany. Szczególnie irytujące są spóźnienia tematów
najbardziej priorytetowych i to mimo powiedzenia ludziom, jak są dla mnie ważne.

▪

Marża na projektach jest zbyt niska i nie obejmuje wszystkich kosztów – w ofercie wyceniamy
klientowi realizację na dobrej marży, a w trakcie projektu tysiące rzeczy wychodzi, które tą
marżę pochłaniają. Duża część projektów zamyka się na poziomie niemal zerowego dochodu, a
gdyby doliczyć koszty organizacyjne, reklamacyjne itp. to okazałoby się, że jest jeszcze gorzej.

▪

Ważne projekty nie posuwają się naprzód mimo, że ludzie są ciągle zajęci tematami, które są
nieistotne dla firmy – zamiast się rozwijać skupiamy się na sprawach bieżących.

▪

Ciągle ktoś z kimś się kłóci w projektach i często trzeba interweniować – ludzie dyskutują o
nieistotnych dla firmy problemach, a mówienie wszystkim, że komunikacja jest dla nas
najważniejsza nie przynosi skutku.

▪

Klienci narzekają na jakość dostarczanych prac w projektach – ten problem wstawiłem
prowokacyjnie. Moim zdaniem zarządzanie jakością za wyjątkiem naprawdę dużych i drogich
projektów jest bardziej domeną procesów produkcyjnych niż zarządzania projektami. Czyli
jakość wytwarzania powinna być zarządzana na poziomie ogólnofirmowym. W taki sposób
definiuje to też PRINCE2. Jeżeli robimy dużo projektów informatycznych, to zapewnienie jakości
powinno być częścią prac działu IT. Jeżeli robimy projekty konstrukcyjne, to jest to obszar
zainteresowania działu produkcji.

Zdarza się, że projekty jak muchy w lecie, pojawiają się w dużych ilościach. Gdy mamy wiele
równoległych przedsięwzięć, dobrze jest podejść do zarządzania nimi w sposób uporządkowany, czyli
zarządzać tzw. portfelem projektów. Organizacja portfela ma kilka obszarów, poniżej wymieniono
najbardziej typowe z nich:
•

Role,

•

Zasoby,

•

Zarządzanie.

Źródłem inspiracji przy podnoszeniu dojrzałości zarządzania może być tzw. metodyka projektowa. Jest
to zbiór zasad, które powinny doprowadzić do szczęśliwego końca większości projektów. Wiodące
metodyki to PMBOK (Project Management Body of Knowledge), PRINCE2, istnieje też szereg
szczegółowych metodyk związanych z różnymi dziedzinami działalności przedsiębiorstw, np. produkcją
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oprogramowania. Metodyka mówi na przykład, co powinien robić sponsor projektu, jakie informacje
powinien zawierać plan projektu, jakie obowiązki kierownik projektu. Jednak metodykę od procedury
firmowej różni to, że abstrahuje ona od konkretnego biznesu i organizacji. Natomiast firma powinna
opracować własne standardy działania inspirowane zasadami metodyki (procesy projektowe), na bazie
których będą pracowali ludzie. Czyli metodyka mówi, że teoretycznie kierownik projektu planuje projekt,
natomiast procesy projektowe konkretyzują, że najpierw musi pójść do klienta i zebrać wymagania w
postaci dokumentacji funkcjonalnej, następnie zatwierdzić tą dokumentację z technologiem w aspekcie
wykonalności projektu itd.

ROLE

Projekt potrzebuje sponsora, o czym już rozmawialiśmy kilka rozdziałów temu, w przeciwnym wypadku
mówimy o syndromie projektu sieroty. Syndrom projektu sieroty, czyli brak aktywnego wsparcia
sponsora jest uznawany za jedną z głównych przyczyn niepowodzenia projektów na świecie. I w mojej
skromnej opinii, jeżeli zdarzyłoby mi się być odpowiedzialnym jako kierownik projektu za takie
przedsięwzięcie, uciekałbym jak płotka przed szczupakiem.
Teraz wyobraźmy sobie wiele projektów ze swoimi sponsorami, a okaże się, że sponsor projektu A
oprócz nadzoru swojego tematu może dostarczyć zasoby do projektu B i C. Z kolei sponsor projektu B
potrzebuje autoryzacji budżetu od sponsora A. Ponieważ sponsorzy to menadżerowie wysokiego
szczebla, to zachodzą między nimi liczne zależności decyzyjne. Aby uporać się z decyzjami na temat
dostępu do zasobów ludzkich, sprzętowych, pieniężnych, sponsorzy formują grupę roboczą do nadzoru
nad wszystkimi projektami, tzw. komitet sterujący. Poniższe obrazki pokazują symbolicznie przemianę
osobno działających sponsorów projektów, w jedno ciało, komitetu sterujący, nadzorujące całą pulę
zasobów projektowych.
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Na poniższym obrazku pokazano funkcjonowanie sponsorów połączonych w komitet sterujących i
wspartych od strony analitycznej przez biuro projektów.

Gdy taki komitet sterujący powstanie, każdy kierownik projektu zaczyna raportować do całego komitetu,
a nie tylko do wybranego sponsora. Czasem, gdy projektów jest więcej, a sponsorzy nie mają ochoty na
zbieranie i aktualizowanie danych o projektach, powołują tzw. biuro projektów lub inaczej PMO (ang.
project management office).
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Z drugiej strony sponsorzy wolą, by projekty choć różne, były prowadzone podobnie. Tak jest łatwiej
kontrolować i planować działania firmy. Prawdę mówiąc, z perspektywy sponsora, to projekt wygląda
trochę jak kupka monet, którą trzeba spalić w piecu, aby wytopić jeszcze większą kupkę monet. To, co
się dzieje w środku, to zdaniem wielu sponsorów tylko chaotyczna bieganina bandy dzieciaków za
wspólną piłką.
O ile rola sponsora jest w miarę jednoznacznie określona, to w zależności od typu organizacji, w której
pracujemy, pozostałe rolę mogą mieć różne zakresy kompetencji. Przykładowo kierownik projektu może
być z jednej strony asystentem organizującym sale spotkań i spisującym notatki, a z drugiej strony może
pełnić funkcje równe dyrektorom i odpowiadać w imieniu firmy za cały kontrakt z klientem. Najlepiej o
definicję roli spytać sponsora.

ZASOBY

Projekty potrzebują rozmaitych zasobów firmy, jak ludzie, maszyny, pomieszczenia, podwykonawcy, a
przede wszystkim pieniądze. Te zasoby są jak przykrótka kołderka, gdy pokryją jeden projekt, może
zabraknąć na inny. Zatem warto zarządzać nimi razem. Sukcesem jest nie tyle zrealizowanie jednego
projektu w ciągu roku, ale ich jak najlepszej kombinacji. Co więcej, mniej istotne jest, czy projekt będzie
zrealizowany idealnie, choć dotyczyć będzie przeciętnego pomysłu. O wiele bardziej istotne jest, czy
będziemy robić najlepszy pomysł na świecie, choć być może zarządzając nim nie optymalnie.
Połączone zasoby wszystkich projektów nazywane są pulą. Ich permanentną cechą jest to, że jest ich za
mało. Toteż komitet sterujący zmuszony jest do ustawiania priorytetów projektów, jedne mogą być
robione szybciej kosztem innych. Ponieważ komitet składa się z głównych menadżerów firmy, to tym
samym ma pieczę nad całością zasobów i może sprawniej podejmować odpowiednie decyzje. W
praktyce te decyzje na ogół przybierają taką postać: „PM, masz to zrobić do końca marca!”, albo
„Dostaniesz tą maszynę na dwa tygodnie od jutra. Dasz radę skończyć?”, albo inaczej „Przygotuj cały
plan i czekaj na okazję. Projekt A pewnie się spóźni, więc masz szansę wskoczyć na jego miejsce.” Zatem
największym wyzwaniem w zarządzaniu pulą zasobów projektowych jest współdzielenie ich z pracami
bieżącymi oraz wieloma konkurującymi projektami.
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ZARZĄDZANIE PORTFELEM

Istnieje wiele podejść do planowania portfela projektów, ale dla uproszczenia przytoczymy to, które
najłatwiej pojąć, czyli krok po kroku. Celem planowania portfela, jest jak już wspomniano przed chwilą,
upakowanie najlepszych projektów w ciągu roku. Ograniczeniem jest dostępność zasobów oraz
atrakcyjność pomysłów na projekty.

Poniżej przedstawiono właśnie takie proste podejście do

zaplanowania portfela, a przy okazji do wdrożenia podstawowej metodyki projektowej.
Wyobraźmy sobie, że firma Żuczek tworzy oprogramowanie na zlecenie klientów. W firmie obecne są
zespoły kierowników projektów, analityków, programistów i testerów oraz wdrożeniowców. Zatem
większość prac w tej firmie jest w jakimś stopniu innowacyjna i może wpadać w tryb projektowy.

Krok 1. Ustal, jaka praca jest projektem, uzgodnij wzór karty projektu

W przedsiębiorstwie może być wiele zadań, ale niektóre nie warto łączyć w większe jednostki, nazywane
projektami. Niektóre są tak małe i realizowane na bieżąco, że nie warto wprowadzać dodatkowej
biurokracji. Jednocześnie warto uzgodnić, że praca zakwalifikowana jako projektowa wymaga
formalnego uruchomienia przez zatwierdzenie tzw. karty projektu. Na obrazku poniżej metaforycznie
ukazano prace w postaci poziomych belek w sytuacji, gdy robiona jest na bieżąco, bez jej
uporządkowania.
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W firmie Żuczek uznano, że drobne zlecenia od klienta będą realizowane na bieżąco w formie procesu
zleceń programistycznych, a nie projektów. Aby uniknąć nieporozumień, ustalono, że zlecenie ma
pracochłonność maksymalnie 5 osobodni. Projekt natomiast ma powyżej 5 osobodni. To oznacza, że
wszelkie prace powyżej tej granicy powinny mieć kartę, być regularnie raportowane i będą omawiane
na spotkania komitetu sterującego.
Dobrze jest przyjąć, że gdy już uznamy coś za projekt, to zanim to uruchomimy, ktoś spisze tzw. kartę
projektu. Taka karta zawiera plan projektu, o którym już mogliśmy przeczytać na początku książki.
Niekiedy ma ona postać faktycznie jednej kartki A4, innym zaś razem składać się może z kilkudziesięciu
stron. Szczegółowość planowania zależy od złożoności przedsięwzięcia i potrzeb decydentów, przede
wszystkim komitetu sterującego. Poniżej symbolicznie zilustrowano sytuację, gdy praca została
zgrupowana w dwa projekty i listę drobnych zleceń.

Krok 2. Zrób listę projektów, zidentyfikuj sponsorów, skasuj sieroty

Teraz warto przespacerować się po firmie i ustalić, jakie projekty są realizowane. Ponieważ udało nam
się uzgodnić definicję projektu, nie powinno być problemu z ich identyfikacją. Najlepiej jest przepytać
kierowników i dyrektorów, jakie projekty się w ich działach toczą.
Skutecznym narzędziem odnajdywania projektów są też warsztaty tzw. strategiczne. Gromadzi się
kompetentnych pracowników na jeden lub dwa dni w sali z pięknym widokiem za oknem i brakiem
zasięgu telefonów w środku, a następnie zbiera i omawia pomysły na projekty.
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Gdy już mamy listę projektów w arkuszu kalkulacyjnym, umawiamy się na spotkanie z potencjalnymi
sponsorami. Prosimy ich o podpisanie się pod projektami, które należą do nich. Jeżeli wszystkie projekty
z listy znajdą swojego sponsora, to mamy szczęście. W praktyce w większych organizacjach bardzo
często sporo projektów na liście okazuje się być sierotami, to znaczy, że żaden sponsor się do nich nie
przyznaje. Tadam! Mamy pierwszą korzyść wdrożenia portfela projektów. Kasujemy wszystkie sieroty i
robimy miejsce dla inicjatyw naprawdę strategicznych. Nierzadko aż 30% projektów idzie pod nóż, bo
okazują się oddolnymi przedsięwzięciach bez autoryzacji naczelnego kierownictwa.

Krok 3. Uruchom spotkania komitetu sterującego co 2 tygodnie

Teraz warto ze sponsorami umówić się regularne spotkania komitetu sterującego (KS). Regularność jest
szalenie ważna, bowiem kierownicy projektów potrzebują wiedzieć, że ich sprawy zostaną załatwione w
przewidywalnym terminie, tj. na najbliższym spotkaniu KS.
Agendy na te spotkania przygotowuje administrator portfela projektów (biuro projektów) i to ta osoba
również upewnia się, że wszystkie wnioski uzyskają jakąś decyzję. Na takich spotkaniach oprócz
decydowania dokonuje się również przeglądu aktywnych i najbliższych projektów. W najprostszym
przypadku kolejni kierownicy projektów pojawiają się na forum i opowiadają. W bardziej
zaawansowanym biuro projektów zbiera raporty statusu i przygotowuje zbiorczą prezentację. W jeszcze
bardziej fachowym podejściu system zarządzania projektami prezentuje aktualny stan.

Krok 4. Ustal standardowy cykl życia projektów

Skoro zamierzamy raportować kondycję różnych projektów, to warto sprowadzić je do wspólnego
mianownika, aby określony status znaczył wszędzie to samo. Na przykład, gdy ktoś mówi, że wdrożenie
zostało zakończone, to powinno być oczywiste, że w firmie są odpowiednie protokoły, użytkownicy
zostali przeszkoleni, a odpowiedzialność nad rozwiązaniem przekazano do klienta. I dzieje się tak samo
niezależnie od projektu. Albo, gdy ktoś mówi, że zamknął planowanie, to nie pojawi się nagle dyrektor
finansowy z zastrzeżeniem, że nie widział jeszcze budżetu tego projektu. Można to osiągnąć przez
wprowadzenie tego samego cyklu życia projektu, innymi słowy zbioru etapów.
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Na przykład w firmie Żuczek przyjęto, że projekt składa się z następujących etapów: planowanie,
negocjacje, specyfikacja, programowanie, testy, wdrożenie. Aby zamknąć planowanie potrzeba
uzgodnić WBS ze wszystkimi działami, zatwierdzić budżet u dyrektorów oraz u właściciela, oraz zdobyć
szacunki pracochłonności zadań od osób, które będą je robiły i zapisać wszystko w arkuszu kalkulacyjnym
w formie wykresu Gantta. Dopiero wtedy KS zgodzi się uruchomić etap negocjacji.
Dobrym pomysłem jest ustalenie listy kontrolnej, które pozwala na zamknięcie poprzedniego etapu i
uruchomienie kolejnego. Biuro projektów wystarczy, że przepyta kierownika projektu, czy wykonał
wszystkie punkty z takiej listy, aby upewnić się, czy KS może otrzymać informację o zamknięciu etapu.

Rysunek przedstawia przykładowy zbiór etapów projektu i listy kontrolne pozwalające na zamknięcie
każdego z nich.
I tu dygresja. Krótkofalowo u menadżerów pojawia się tendencja do pójścia na skróty. Gdy projekt
zaczyna się opóźniać, narasta chęć do rozpoczęcia kolejnego etapu zanim zamknie się poprzedni. Na
przykład „Jeżeli zrobiliście już połowę dokumentacji, to dajcie ją na produkcję, aby już zaczęli robić. A w
międzyczasie dokończycie resztę.” Krótkofalowo to może dawać wrażenie całkiem dobrych rezultatów.
Jednak jeżeli równolegle firma realizuje pięć, dziesięć, albo dwadzieścia projektów, i w każdym z nich
idziemy na skróty, zaczynając kolejny etap zanim skończymy poprzedni, to może pojawić się chaos. Poza
tym może okazać się, że dalsza część dokumentacji zmienia założenia produkcji już rozpoczętej i trzeba
będzie coś robić od nowa. A tego nie przewidywały nasze prognozy. Jeżeli tak się okaże we wszystkich
dwudziestu projektach to nagle mamy chaos do kwadratu, bo ludzie, którzy mieli zająć się następnymi
zadaniami ciągle siedzą i poprawiają poprzednie. W efekcie wszyscy są poważnie zajęci, zadania z wielu
projektów nie są podomykane, a ludzie nieustannie przełączają się między nimi, wpadając w
wielozadaniowość. I tak mamy chaos do sześcianu. Długoterminowo dobrze jest przyjąć zasadę, że
staramy się robić dobrze za pierwszym razem, co oznacza, że nie wypuszczamy półproduktów do
następnego etapu.
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Krok 5. Stwórz plan portfela na najbliższy rok, tzw. mapę drogową

Na pierwsze spotkanie komitetu sterującego warto przynieść plan portfela projektów na najbliższy rok,
tzw. mapę drogową lub action plan. Jak przygotować action plan?
1. Spisz projekty w tabelce, wystarczy ich nazwa i jedno zdanie opisu. Dodaj jeszcze unikalny numer
do każdego projektu.
2. Poproś sponsorów, aby ustalili priorytety i posortuj projekty od najważniejszych.
3. Dopisz kolumny reprezentujące najważniejsze działy biorące udział w projektach i zapytaj ich
kierownictwo, ile pracy przewidują na każdy projekt. Mamy w ten sposób pracochłonność
całego portfela.
4. Zapytaj szefów działów, ilu ludzi miesięcznie mogą wypożyczyć do projektów. Wpiszą te
wartości na górze tabelki. To będzie dostępność puli zasobów.

Projekty (posortowane wg ważności)
Dostępność dla projektów miesiącu
[osobodni]
Razem [osobodni]
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5
Projekt 6
Projekt 7

A

Zespoły [osobodni]
B
C
D
E

120
57
4
2
30
5
1
10
5

60 1200
76 195
5
10
4
10
40 100
6
2
1
5
15
23
5
45

360
237
50
40
40
60
4
20
23

240
48
2
3
10
10
1
10
12

F
120
37 Razem
1
72
2
61
2
222
10
93
7
19
10
88
5
95

5. Do tabelki dopisz kolumny reprezentujące kolejne miesiące w roku. Gdyby zrobiło się
nieprzejrzyście, możesz założyć osobną tabelkę. Wspólnie ze sponsorami zacznij rozkładać pracę
w projektach na kolejne miesiące tak, aby nie przekroczyć zadeklarowanej dostępności.
Oczywiście rób to, poczynając od najbardziej priorytetowych projektów. W poniższym
przykładzie znajdziemy tabelkę z zaplanowanymi dwoma projektami z portfela.

Projekty [posortowane wg ważności] Razem
Projekt 1
72
Projekt 2
61
Projekt 3
0
Projekt 4
0
Projekt 5
0
Projekt 6
0
Projekt 7
0

11

1

2
4
2

5
4

3
10
10

Praca w miesiącach [osobodni]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25
25
2
1
0
0
0
0
0
5
5
30
3
2
0
0
0
0
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Poniżej przykład tabelki z pracą w projektach rozbitej dodatkowo na zaangażowane zespoły.

Projekty [posortowane wg ważności]
Projekt 1
Projekt 1
Projekt 1
Projekt 1
Projekt 1
Projekt 1
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 2
Projekt 2
Projekt 2
Projekt 2
Projekt 2
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5
Projekt 6
Projekt 7

A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F

Razem
72
4
5
10
50
2
1
61
2
4
10
40
3
2
0
0
0
0
0

1

2
4
4

5

3
10

Praca w miesiącach [osobodni]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25
25
2
1
0
0
0
0
0

5
10
25

25
2

2
2

4

10

5

5

30

5

5

30

1
3

2

0

0

0

0

4
10
3
2

6. Gdy już skończysz planować wszystkie projekty, przejrzyj jeszcze raz cały portfel wspólnie ze
sponsorami, aby wyeliminować oczywiste błędy, albo uzyskać ich decyzję, że trzeba dołożyć
zasobów, aby skończyć coś szybciej. Czasem też okazuje się, że na końcu listy znajduje się jakiś
niepozorny projekt, który ze względu na dostępność zasobów dałoby się wcisnąć wcześniej.
7. W końcu odnajdź wszelkie projekty, których nie można rozpocząć w analizowanym roku i poproś
o ich skasowanie. Za rok wiele rzeczy może się wydarzyć, a i staniemy się znacznie mądrzejsi, i
lepiej jest powrócić do starych pomysłów na świeżo niż je odmrażać.
W ten sposób mamy wstępnie zaplanowany portfel projektów. Tak dokonane estymację są obarczone
dużym błędem, ale lepiej mieć jakąkolwiek mapę, choćby błędna w niektórych miejscach, niż żadnej, gdy
wyruszamy w podróż w nieznane.
Ostatni element związany z planowaniem to wyszukiwanie tzw. wąskich gardeł. Wąskie gardła to zasoby,
których brakuje. To, że ich brakuje nie znaczy, że jest ich mało. Czasem wąskim gardłem jest najliczniejszy
w firmie zespół ludzi, ale zapotrzebowanie na ich pracę w największym stopniu przekracza podaż. W
przypadku takich zasobów musimy wybierać, które zadania robimy najpierw, a które później. Priorytety
rzecz jasna dobieramy według kolejności projektów ustalonej przez komitet sterujący. Poniższa tabelka
pokazuje ten sam przykład portfela projektów, ale w rozbiciu na zespoły.
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Limity dostępności działów [osobodni]
Razem
Zespół A
120
6
Zespół B
60
9
Zespół C
1200
20
Zespół D
360
90
Zespół E
240
5
Zespół F
120
3

1

2
6
0
0
0
0
0

3
0
9
0
0
0
0

0
0
20
0
0
0

4
0
0
0
30
0
0

5

6
0
0
0
30
0
0

7

0
0
0
30
2
0

8
0
0
0
0
3
1

9
0
0
0
0
0
2

10
0
0
0
0
0
0

11
0
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Krok 6. Rozpocznij kontrolę projektów w portfelu

Gdy już rozpoczniemy odbywać regularne spotkania komitetu sterującego, będziemy mieli zaplanowany
portfel i pierwsze projekty zaczną być realizowane formalną drogą, możemy rozpocząć monitorowanie
portfela.
Do sytuacji, których warto poszukiwać przy monitorowaniu projektów, należą:
•

Projekty podwodne – to przedsięwzięcia, które nie uzyskały właściwej autoryzacji przez komitet
sterujący. Projekty nieautoryzowane, choć mogą wydawać się użyteczne, to zabierają zasoby
projektom, które wybrał komitet sterujący.

•

Nakładające się etapy – rozpoczynanie etapów następnych zanim naprawdę zakończy się
poprzednie pozornie daje korzyści w postaci przyśpieszenia prac. Jednak długoterminowo takie
działanie podnosi chaos w organizacji, generuje dodatkową pracę wynikającą z konieczności
nanoszenia poprawek do rzeczy teoretycznie skończonych i zmniejsza efektywność ze względu
na tzw. wielozadaniowość, o której już kilkakrotnie wspominaliśmy.

•

Opóźnienia etapów – opóźnienia terminów są na ogół jedynie objawem problemów, które kryją
się głębiej. Może to być na przykład nieprecyzyjne opisanie potrzeb klienta, błędnie działająca
technologia, zbyt optymistyczne spojrzenie na złożoność prac, duża presja kierownictwa,
niechlujstwo lub lenistwo zespołu i wiele, wiele innych. Zatem warto sobie zadać pytanie, co
naprawdę spowodowało opóźnienie.

•

Przeładowanie zasobów – sytuacje, w których zaplanowano za dużo zadań dla dostępnej liczby
zasobów. Czasem w skutek opóźnienia jednego projektu obłożenie zadaniami wybranego
zespołu lub maszyn przesunie się na później i spotka alokację tychże ludzi lub maszyn w innym
projekcie. W takiej sytuacji trzeba reagować, przesuwając jeden lub drugi projekt, albo, o ile to
możliwe, dokładając więcej zasobów.

W końcu warto przyglądać się, czy wprowadzone zasady są przestrzegane, czyli innymi słowy audytować
procesy projektowe. Ludzie mają tendencję do chodzenia na skróty, a w przypadku zarządzania
13
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projektami nie ma żadnych krytycznych sankcji za niestosowanie ustalonych zasad. Przykładowo, gdy
nie zaksięgujemy faktury sprzedażowej, urząd skarbowy szybko pojawi się i pomoże naprawić nam błąd.
Zaś gdy nie rozliczymy pracy w projekcie za ostatni tydzień, nikt może tego nie zauważyć. Gdy nie
rozliczymy pracy we wszystkich projektach, pojawi się irytacja, ale firma dalej będzie mogła działać bez
większych zakłóceń. Jednak po kilku miesiącach, gdy zarząd nie będzie w stanie wyciągać sensownych
wniosków z raportów portfela, może stwierdzić, że ta cała metodyka nie działa i to tylko bezwartościowa
biurokracja. A nie będzie w stanie wyciągać wniosków, gdy raporty będą zawierały błędne i
niekompletne informacje.
Firma Żuczek zaczęła co tydzień raportować projekty w portfelu. W piątek kierownik projektu nr 75
dotyczącego wdrożenia witryny u pewnego klienta poinformował, że skończył etap specyfikacji. Zgłosił
też problem, że IT nie chce dać ludzi do kolejnego etapu, programowania, mimo, że byli zarezerwowani
na ten okres. Szef biura projektów mógł zmienić status projektu z SPECYFIKACJA na IMPLEMENTACJA i
zgłosić problem z IT. Jednak postanowił przyjrzeć się bliżej całej sytuacji. Po kilku rozmowach okazało
się, że w specyfikacji brakuje obowiązkowej mapy procesu i żaden zaangażowany pracownik jej nie
skonsultował, IT również uznało ją za niekompletną i nie stąd nie przyjęło do realizacji. W efekcie
rozpoczęła się dyskusja z kierownikiem projektu, czy na pewno można uznać etap specyfikacji za
ukończony, czy też nie. Koronnym argumentem stało się stwierdzenie, że większość specyfikacji już jest
gotowa, więc można zaczynać implementacją, a resztę dokończy się w ciągu kilku dni. Biuro projektów
postanowiło jednak przypilnować porządku i w związku z tym uzgodniło z komitetem sterującym, że etap
SPECYFIKACJA można uznać za zamknięty, gdy spełnione są poniższe warunki: jest narysowana mapa
procesu, wypisane są w punktach wymagania do wszystkich modułów systemu, specyfikację podpisały
wszystkie zaangażowane departamenty, IT potwierdza przyjęcie do realizacji. W ten sposób
wprowadzono listę kontrolną dla etapu.

Krok 7. Zbieraj dane

Gdy już uporządkuje się dany proces projektowy, gdy już projekty zaczną być realizowane zgodnie z nim,
gdy już zaczniemy go odgórnie monitorować, to możemy wreszcie zbierać twarde dane i wyciągać
strategiczne wnioski. Przykładowo możemy porównywać projekty do siebie z perspektywy:
terminowości, pracochłonności, kosztów, uzyskiwanej marży. Poniżej możecie zobaczyć przykład tabelki
porównującej różne projekty do siebie w kontekście czasu trwania etapu planowania.
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Projekt
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5
Projekt 6
Projekt 7
Projekt 8
Projekt 9
Projekt 10
Projekt 11
Projekt 12
Projekt 13
Projekt 14
Projekt 15
Projekt 16
Projekt 17
Projekt 18
Projekt 19
Projekt 20

Etap planowania [dni]
Plan
Wykonanie
20
18
20
22
20
28
20
23
40
70
20
17
20
29
40
80
40
65
20
23
20
29
20
15
20
25
40
55
20
27
20
22
20
30
40
72
20
14
20
26

Dział
A
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
A
B
A
B
B
A
B

W powyższym przykładzie pobieżna analiza danych z 20 projektów pozwala wyciągnąć dwie konkluzje.
Po pierwsze projekty zaplanowane na 20 planowania mniej więcej trzymają się zaplanowanego czasu,
natomiast te zaplanowane na 40 bardzo się opóźniają. Po drugie projekty w dziale A są dużo bardziej
punktualne niż w dziale B.
Mając dane, możemy następnie zacząć wyciągać konkluzje. Na przykład możemy odkryć, że planowanie
dla większości projektów trwa tyle samo niezależnie od wielkości projektu. Zdarzają się jedynie wyjątki,
gdy planowanie wydłuża się do olbrzymich rozmiarów. Po bliższej analizie tych odstępstw możemy dojść
do wniosku, że są to projekty na przykład bez sponsora.

JAK DZIAŁA KOMITET STERUJĄCY W PRAKTYCE

Chciałem się jeszcze podzielić praktycznymi doświadczeniami z funkcjonowania komitetu
sterującego. Bo jak to często okazuje się teoria sobie, a praktyka sobie. Metodyka mówi, że
komitet sterujący to ciało decyzyjne podejmujące kluczowe decyzje w projekcie. PRINCE2
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precyzuje, że składa się z przedstawiciela klienta, dostawcy i przewodniczącego. Każdy z nich
ma ściśle określoną rolę: jeden broni interesów wymagań projektowych, drugi reprezentuje
interesy dostawcy, a trzeci pilnuje kasy i uzasadnienia biznesowego projektu. PMBOK z kolei
mówi o sponsorze projektu oraz kierownictwie firmy biorącym udział w podejmowaniu decyzji
projektowych. Do każdego projektu powinien zostać wyznaczony dedykowany komitet
sterujący, który będzie wsparciem dla danego kierownika projektu i jego zespołu.
Natomiast praktyka bywa inna. Jedna firma, nazwijmy ją A, zatrudniająca kilka tysięcy
pracowników, realizująca 50 projektów rocznie o budżetach równych kilkadziesiąt milionów
złotych. Druga B, zatrudnia kilkudziesięciu pracowników z projektami o rocznych budżetach
rzędu kilku milionów. Skrajnie różne branże, kultury organizacyjne, technologie, sposoby
organizacji pracy, lokalizacje. Los chciał, że poznałem je obie dość dokładnie.
Firma A prowadzi projekty rozwijające jej usługi. Są to w dużej mierze projekty informatyczne,
zależne od wewnętrznego działu IT. Zespół ludzi zaangażowanych w projekty jest stały:
kilkadziesiąt osób ze strony tzw. biznesu oraz ponad stu informatyków. Co więcej prawie
wszystkie projekty skupiają się na zmianach w centralnym systemie informatycznym, więc
kluczowe jest ich właściwe ułożenie na osi czasu.
Komitet sterujący w takiej organizacji to wybrani członkowie zarządu, dyrektorzy IT, dyrektor
projektów.

Na

niektóre

zebrania

dopraszani

są

dyrektorzy

albo

kierownicy

działów powiązanych z wybranymi, właśnie omawianymi projektami. Mimo prób uruchomienie
KS dedykowanych wybranym projektom to nie zadziałało. Fakt, że wszyscy korzystają z tych
samych zasobów ludzkich powoduje, że nie ma sensu omawiać pojedynczego projektu w
oderwaniu od reszty portfela. Jedną z głównych jego funkcji jest ułożenie optymalnej kolejności
projektów i przypisanie ich do konkretnych wersji głównego systemu.
Co ciekawe, kiedy realizowany jest projekt z zewnętrznym dostawcą, niekiedy powołuje się
komitet sterujący, który angażować będzie przedstawiciela zewnętrznej firmy. Taki KS MA
CHARAKTER ROZLICZAJĄCY postęp umowy, zamykający odbiorami kolejne etapy lub
autoryzujący dodatkowe płatności. Działa on równolegle do komitetu nadzorującego cały
portfel.
Czasem też pojawia się swego rodzaju RYTUALNY KS, gdy spółka matka oczekuje większego
nadzoru nad realizacją konkretnego projektu. Wówczas zadaniem firmy A jest takie
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przygotowanie prezentacji i raportów, aby pokazywały pozytywy projektu, łagodząc
jednocześnie pesymistyczny wydźwięk negatywów. Trudno w tym wypadku o rzeczywistą
kontrolę, gdyż spółka córka stara się wszystko przedstawić w pozytywnym świetle, a spółka
matka nie ma czasu przyjrzeć się szczegółowo temu, co naprawdę siedzi w projekcie.
Firma B realizuje projekty inżyniersko - produkcyjne. Projekty są robione dla zewnętrznych
klientów, ale głównie swoimi zasobami. Zewnętrzni klienci nie oczekują formalnego
raportowania, natomiast wewnętrznie ze względu na rozmiar firmy nie ma konieczności
prowadzenia wielu formalizmów obecnych w dużych organizacjach.
KS organizowany jest dla wszystkich projektów wspólnie. Bierze w nim udział większość
samodzielnych specjalistów i kierowników w firmie. A jego rola to głównie INFORMACJA O
STANIE PORTFELA projektów oraz bieżące rozwiązywanie problemów. Agenda polega na
odpytaniu wszystkich ze statusu i istotnych zagadnień w projektach oraz sprowokowaniu do
wspólnego skoordynowania prac produkcyjnych i logistycznych pomiędzy projektami, aby na
przykład zachować właściwą kolejność prac produkcyjnych lub wysyłać mniej transportów.
Ponieważ firma w 90% żyje z projektów to jest to również miejsce do porozmawiania o
mniejszych zleceniach, reklamacjach i problemach technicznych. Decyzje podejmuje się
kolegialnie bez formalnego rozdzielania ról decydentów.
Znowu nie ma potrzeby organizowania KS dedykowanego pojedynczemu projektowi. Nawet
klienci tego nie wymagają, co może wynikać z niskiej świadomości, bądź postawy typu
„zamówiłem, więc niech dostawca się martwi o projekt”. Narzędziami monitorowania portfela
są tabelki w Excelu z listą kluczowych kamieni milowych, rozliczeniem osobodni oraz ustna
informacja o problemach w projektach.

MARŻE W PROJEKTACH

Marża pierwsza
Wyobraźmy sobie firmę, która startuje w przetargach, wszystko jedno, czy publicznych, czy
prywatnych. Schemat przygotowania oferty wyglądać może mniej więcej tak. Pojawia się
zapytanie od potencjalnego klienta. Firma ustala zakres zlecenia, a następnie szacuje koszty.
Uzyskuje tym samym koszty bezpośrednie projektu, czyli koszty, które bezpośrednio można
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przypisać do elementów zakresu. Następnie dodaje marżę na ogół w postaci procentów. Te
procenty marży wynikają, albo z przyjętej polityki cenowej, np. u nas zawsze bierzemy 30%.
Albo ze znajomości konkretnego klienta, np. klient może szeptem podpowiedzieć, że w tym
projekcie konkurencja dała cenę 100 tysięcy złotych, co przy naszych kosztach da nam 15%
marży. Klient też wprost może oznajmić – chcę wydać na ten kontrakt maksymalnie 120 tysięcy.
Załóżmy, że firma policzyła, że wytworzenie wszystkich elementów WBS będzie kosztowało 100
tysięcy. W tym znajduje się praca ludzka, materiały, narzędzia, które trzeba zakupić do projektu.
Przyjmijmy także, że firma oczekuje od swoich projektów marży na poziomie 50%. W niektórych
branżach to dość wysoki poziom zysków. Zatem podaje klientowi cenę 150 tysięcy złotych.
Handlowiec zaciera ręce, naczelne kierownictwo się cieszy. Klient też się ucieszył i podpisał
kontrakt typu fixed price na kwotę 150 tysięcy.
Tą marże nazwałbym marżą teoretyczną, bezpośrednią. Ponieważ uwzględnia ona tylko
bezpośrednie koszty i wstępne założenia projektowe.

Marża druga
Nasza firma zapomniała, że koszty bezpośrednie to nie jest całość wydatków na projekt. Są
jeszcze takie rzeczy, jak: praca kierownika projektu, dyrektora produkcji, marketingu, premia
handlowca i całego zespołu, szkolenia związane z projektem, raty za maszyny używane w
projekcie i wiele innych. Załóżmy, że w naszej firmie kierownik projektu ma 4 zlecenia naraz i
na ten konkretny planuje poświęcić 20 dni po 300 zł. za dzień, handlowiec otrzyma 2% ceny,
zespół zaś 3% planowanego budżetu bezpośredniego. Zatem koszty pośrednie wynoszą 12
tysięcy złotych.
W firmie są też koszty ogólne takie, jak marketing, księgowość, kadry, administracja, których
nie można wprost przypisać do projektu, ale bez których firma nie mogłaby istnieć. Dobrą
praktyką jest zrzucanie się projektów na te koszty. Załóżmy, że w przykładowej firmie nie ma
jawnej zasady zrzucania się na projekt. Jednak w ciągu roku firma realizuje przychód na
projektach na poziomi 10 miliona, zatem nasz projekt stanowi 1,5% w przychodach. Koszty
ogólne niech wyniosą 200 tysięcy, 15% z tej kwoty to 3 tysiące.
W efekcie marża całkowita, teoretyczna wynosi już tylko 1 – 150 / 115 = 30%. Tyle naprawdę
firma spodziewa się otrzymać za ten projekt.

Marża trzecia
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Projekt ruszył. W trakcie projektu okazuje się, że pewne prace były niepewnie wycenione. W
jednych zadaniach rośnie pracochłonność, w innych więcej materiału się zużyło, w jeszcze
innych z powodu opóźnień trzeba było wynająć dodatkowych ludzi. W końcu sam klient zgłasza
drobne uwagi, drobne, czyli nie kosztujące nic a nic pracy. Sporo firm nie prowadzi regularnych
przeglądów projektów, nie zbiera co miesiąc lub częściej danych o kosztach wykonania. Nikomu
to nie przeszkadza. Wszak ludzie są na etacie, więc swoją pensję otrzymują, zewnętrzni
kontraktorzy mogą się jedynie cieszyć z dodatkowych zleceń, a dodatkowo zużytym materiałom
już nic nie przeszkadza.
W rzeczywistości jednak zmianę widać w tempie prac firmy. Otóż nasze przedsiębiorstwo wciąż
wydaje tyle samo, tylko niestety kolejny projekt, który mogłaby rozpocząć w niewidoczny
jeszcze sposób opóźnia się. A to oznacza opóźnienie przychodów. Pierwsze dodatkowe koszty
uwidocznią się w firmie, gdy minie termin płatności faktury dla zewnętrznych podwykonawców.
A także, gdy trzeba będzie uzupełnić magazyn materiałów, jednak przy większych zapasach to
może nastąpić za kilka tygodni dopiero.
Przyjmijmy, że w niewidzialny na razie sposób w projekcie wydano dodatkowo 40 dni po 300 zł.
za dzień oraz 2000 zł. na materiały. Zatem koszty rosną do 114 tysięcy złotych, a marża spada
do 24%.
Tą marże nazwałbym marżą praktyczną, bezpośrednią. Marża praktyczna ma to do siebie, że
cały czas się zmienia. Z każdym dniem wydaje złotówki nieco inaczej niż zaplanowaliśmy.
Dodatkowe spotkanie? Ciach – 1000 zł. Ekstra wyjazd do klienta? Trach – 2000 zł. Zepsuty
prototyp? Bam – 3000 zł. Regularne raportowanie daje nam wgląd, jak zmienia się marża
praktyczna w naszym przedsięwzięciu. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że jedną z
typowych patologii w projektach jest tzw. pełzanie zakresu, które powoduje powolne zjadanie
marży. Dzięki raportowaniu wiemy, kiedy przerwać prace i albo skasować projekt, albo
całkowicie przebudować formułę pracy nad nim. W przeciwnym wypadku zmierzamy ku klęsce.

Marża czwarta
Jak się pewnie domyślacie, będzie to marża praktyczna, całkowita. Jeżeli po drodze
zaangażowanie kierownika projektu będzie jednak większe (np. 30 dni), i okaże się, że więcej
czasu trzeba spędzić na określonej maszynie (przeliczony dodatkowy koszt 1 tysiąc), albo firma
w ciągu roku zrealizuje przychód nie na poziomie 10 milionów tylko 8 milionów złotych, to
marża praktyczna, całkowita spadnie znacząco.
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W naszym przykładzie dodatkowe koszty wyniosą. Udział w przychodach 200 tysięcy / 8
milionów = 2,5%, czyli 5 tysięcy złotych. Koszt kierownika projektu to ekstra 3 tysiące a maszyny
1 tysiąc. W efekcie razem daje to koszt faktyczny 114 tysięcy + 9 tysięcy = 123 tysiące. I marże
na poziomie 1 – 150 / 123 = 22%.

Marża piąta
Ale to nie koniec przygody z projektem. Przyjmijmy optymistycznie, że projekt się skończył i
finalnie koszty całkowite wyniosły 123 tysiące, jak to podano powyżej. Jednak dwa miesiące po
oddaniu projektu klient zgłosił drobną reklamację. Banał, wystarczy pojechać na krótkie
spotkanie, wysłuchać uwag, naprawić i dostarczyć poprawkę, łącznie 5 dni pracy plus koszty
wyjazdu, łącznie 13 tysięcy. Klient jeszcze chciał zamówić dwie modyfikacje, tym razem płatne.
Zespół pojechał na wycenę, przedstawił ofertę. Jednak finalnie klient się wycofał. Koszt analizy
i stworzenia oferty to tylko 4 dni i dwa wyjazdy, czyli około 12 tysięcy. Po drodze jeszcze
zrobiono kilka drobnych modyfikacji za darmo, aby utrzymać dobre relacje. Tych dwadzieścia
drobnych zmian kosztowało łącznie 6 dni, czyli 14 400 zł. W rezultacie mamy dodaktowych
kosztów przy braku rzeczywistych przychodów na ok. 40 tysięcy złotych.
I jeszcze jedna drobna sprawa. Nasz projekt rozrósł się od 100 tysięcy do 163 tysięcy, czyli o
60%. Oprócz dodatkowych kosztów oznacza to, że prace w innych projektach były opóźniane.
Jeżeli całkowita, praktyczna marża wynosi 22%, to właśnie utracono niemal 63 tysiące * 22% =
14 tysięcy złotych. To są tzw. utracone korzyści.
Zatem marża piąta, nazwijmy ją marżą post mortem, wynosi 1 – 150 / 177 = -15%. Mamy stratę!

Podsumowanie
Co robi nasze przedsiębiorstwo w takiej sytuacji? Bierze kolejny projekt do realizacji, w ten
sposób może pokryć owe 27 tysięcy straty. Często ten kolejny projekt podąża podobnym
scenariuszem. W sytuacji, gdy mamy koniunkturę na rynku, przychody firmy mogą rosnąć.
Coraz większa ilość projektów pokrywa coraz większe straty z poprzednich. Jednak kiedyś ta
piramida finansowa musi się skończyć. I to może skończyć się tragicznie. Sektor budowlany
przeżył w naszym kraju takie fale bankructw. Serie upadłości zdarzały się też w sektorze IT.
Co mogłoby zrobić przedsiębiorstwo, gdyby chciało ucieć od widma bankructwa? Mogłoby, albo
znaleźć przychody gdzie indziej. Niektóre firmy na przykład chwilowo wolne środki inwestują w
nieruchomości. Inne próbują wypuścić własne produkty, aby zapewnić sobie stałe źródło
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dochodu. Firma mogłaby też uzdrowić marżę, czyli spróbować zrównać wszystkie pięć marż i
tak ustawić ceny, aby projekty mimo wszystko się opłacały.

Doszliśmy do wniosku, że firma stara się oferować projekty na rynku z marżą 50%, z czego jest
niesłychanie dumna. Jednak po drodze pełzające koszty oraz te ukryte powodują, że na koniec
projektu marża spada do 22%, czyli koszty rosną o 23%, a doliczywszy prace wykonywane już
po zakończeniu projektu spada do poziomu -15%.
Wyobraźmy sobie teraz, że taka sytuacja jest permanentna. Każdy kolejny projekt jest robiony
na ujemnej marży, jedynie firma tego nie widzi. Co z tego wynika długofalowo?
Przyjmijmy, że w styczniu firma ma na koncie 1 milion złotych. Dodatkowo założmy, że w
każdym projekcie otrzymuje 30% ceny w formie zaliczki na początku, resztę w momencie
zakończenia prac. Rzeczywiste koszty projektu osiągają za każdym razem 122% pierwotnie
szacowanych wydatków. Zaś po skończonym projekcie przez pół roku wykonuje jeszcze prace
na poziomie 15% początkowego budżetu.
Dalsze analizy wykonujemy dla poniższego portfela projektów.

Jak widać firma ma w planach 10 projektów, łącznie mają dać 10 milionów przychodów i 3,3
miliona zysku. Dla uproszczenia założyłem, że koszt projektów są rozłożone równomiernie przez
cały czas ich trwania, łączny koszt wynosi 6,7 miliona.
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Zobaczmy teraz, co się stanie, gdy koszty bezpośrednie projektów rosną o 23% w trakcie ich
trwania. Pamiętajmy też, że zasoby nie są z gumy, tylko mamy je w ograniczonym zakresie.
Oznacza to, że w naszym przykładzie projekty również będą realizowane o 23% wolniej. W
praktyce można redukować to zjawisko opóźniania w zamian za jeszcze większe wydatki (tzw.
crashing), jednak dla uproszczenia przyjmujemy, że przekłada się jeden do jeden na opóźnienia.
Na poniższym wykresie założyłem, że projekty czteromiesięczne i dłuższe wydłużają się o jeden
miesiąc. Przepływy finansowe w portfelu będą wyglądały w ten sposób.

Jak widać rosnące koszty to nie tylko dodatkowe obciążenie, ale i opóźnienie przychodów.
Zobaczmy jak wygląda porównanie cashflow teoretyczne i rzeczywistego.
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No i jak widać na pomarańczowym wykresie, firma kończy rok na zero. Jedną z głównych
przyczyn jest opóźnienie zapłaty za największy projekt #3 na kolejny rok. Gdyby do kosztów
dodać koszty pośrednie oraz obsługi po projektowej, to skończyłaby na dużym minusie.
Z poprzedniego wpisu wynika, że koszty pośrednie (wynagrodzenie PM, premie, koszty
funkcjonowania firmy) wyniosą około 900 tysięcy złotych. Załóżmy, że koszt zmian, analiz,
naprawy błędów po zakończeniu projektu to dodatkowe 20% początkowego budżetu płacone
przez 6 miesięcy od zakończenia projektu. I znowu pojawia się nam zjawisko ograniczonych
zasobów, wszak dodatkowe prace po projekcie są wykonywane przez tych samych ludzi i
maszyny. Przykładowo koszt prac po projektach we wrześniu wyniesie 78, a w październiku,
listopadzie i grudniu aż 96. Moim zdaniem to spowoduje opóźnienie projektu #2 i #5 o miesiąc.
Po dodaniu tych kosztów oraz obsługi poprojektowej nasza tabelka wyglądać będzie
następująco.

Natomiast wykres cashflow dla wszystkich trzech scenariuszy wyglądałby tak.
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Wydaje się, że dramatu nie ma. Na koniec roku troszkę poniżej zera nie powinno być
problemem. Jednak po pierwsze w ostatnim kwartale firma notuje bardzo niewielkie
wykorzystanie zasobów, aktywne są tylko projekty #2, #3 i #5 i jest do zrobienia kilka reklamacji
w projektach #1, #4, #7, #8, #9, #10, to nie wygeneruje nowego zysku. Po drugie fajnie byłoby
zapełnić czymś stratę na koniec roku, na przykład zaliczką z kolejnych projektów. Po trzecie
zaczyna nam się rysować niekorzystny trend, który trzeba odwrócić (zobacz, jak pomarańczowy
wykres maszeruje w dół). Zatem firma postanawia wystartować w przetargu i uruchamia trzy
nowe przedsięwzięcia, #11 z ceną 500 tysięcy, #12 z ceną 5 milionów, #13 z ceną 2 miliony.
Parametry tych nowych niech będą analogiczne do poprzednich.
Jak wówczas będzie wyglądać nasza tabelka?
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Uff, udało się wyjść niemal na zero, co pokazuje szary wykres. Jednak firma zaczyna żyć na
kredyt, ponieważ zaliczki z projektów z kolejnego roku zaczynają finansować koszty naprawy już
zakończonych projektów. Dopiszmy jeszcze kilka projektów w kolejnym roku według tych
samych zasad i zobaczmy, jak skończy się kolejny rok. Aby móc porównać wyniki, przyjąłem, że
w drugim roku firma też zdobędzie zamówień na około 10 milionów.
Tabelka wówczas będzie wyglądać tak.

Natomiast wykres przepływów pieniężnych będzie wyglądać następująco.

Podsumowując, pilnowanie kosztów w świecie projektów jest trudne. O ile nie działamy na
rynku, na którym możemy pozwolić sobie na naprawdę tłuste marże, to może to być zgubne
nawet dla firmy realizującej wiele drogich projektów. Po drugie pojawia się pokusa, aby
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nadmiarowe koszty finansować z zaliczek z kolejnych przedsięwzięć, co długofalowo bywa
zgubne, mimo że krótkofalowo może wyglądać atrakcyjnie.

WPŁYW BŁĘDÓW SZACOWANIA W PROJEKTACH NA KONDYCJĘ FIRMY

Założenia początkowe naszego modelu są następujące. Osoba, która wycenia prace nie
wykonuje ich. To może być kierownik projektu, szef działu, sponsor, handlowiec. Po drugie
zakładamy, że ta osoba nie otrzymuje informacji zwrotnej na temat rzeczywistej
pracochłonności prac w projekcie. Czyli zakładamy, że ta osoba nie uczy się na błędach. Dla
uproszczenia dalszych analiz przyjmijmy, że błąd estymacji pracy jest stały i na przykład wynosi
50%. To oznacza, że zadanie wycenione na 10 osobodni faktycznie zajmuje 15, ale pracownik,
który podał ta wartość, już o tym nie wie. Tą dodatkową pracę będziemy pokazywali po
wykonaniu pracy planowanej. Dla lepszej wizualizacji praca planowa będzie zielona, a
dodatkowa – żółta.
Pewne zjawiska w zarządzaniu swój wpływ wykazują dopiero na przestrzeni czasu i ich wpływ
na pojedynczy projekt jest pozornie oczywisty. Z tego powodu w dalszej części będziemy
zajmowali się modelem pokazującym kilka projektów realizowanych w wyimaginowanej firmie
na przestrzeni lat. Nasza firma posiada 3 działy A, B, C i każdy z nich dysponuje ograniczonymi
zasobami. A ma 10 ludzi, B – 20, C – 10, będziemy ją przeliczali na osobodni miesięcznie, czyli A
– 200, B – 400, a C – 200. Załóżmy też, że w każdym projekcie 30% wykonuje dział A, 50% – B,
a 20% – C i że zadania A, B, C powinny następować po sobie. W wypadku, gdyby musiały się
nakładać pojawi się zjawisko fast tracking, co będzie powodowało powstanie dodatkowej
pracochłonności na poziomie 30% pracy zrównoleglonej.
Tutaj potrzebne jest słowo wyjaśnienia. Fast traking to sytuacja, gdy zadania normalnie
następujące po sobie zrównolegla się, aby przyśpieszyć ich wykonanie. Efektem jednak jest
ryzyko, że pewną pracę trzeba będzie zrealizować ponownie. Przykładowo przed skończeniem
programowania aplikacji ruszają jej testy. Może się okazać, że część testów trzeba będzie
powtórzyć, bo programowanie może stworzyć nowe błędy pod koniec. Albo malowanie ścian
przed zakończenie montażu parapetów. Instalacja końcowy parapetów może wybrudzić ściany
i coś trzeba będzie pomalować na nowo. Przyjęliśmy, że taka nałożona na siebie praca
obciążona będzie dodatkową pracochłonnością na poziomie 10%.
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W pracy pojawia się często jeszcze jedno zjawisko – wielozadaniowość. To sytuacja, gdy
człowiek nie może dostatecznie skupić się na jednym zadaniu, bo oczekuje się od niego, że w
tym samym czasie będzie pracował nad kilkoma. Wielozadaniowość ma drastyczny wpływ na
efektywność prac, co wynika z ograniczonej pojemności naszych umysłów, konieczności
poświęcenia czasu na skoncentrowanie się na nowym zadaniu, spadku motywacji, frustracji,
większego ryzyka popełniania błędów. Niektóre opinie mówią, że wielozadaniowość może
odpowiadać za 40% czasu. Załóżmy, że w naszej firmie nie jest aż tak drastycznie i obciążenie
wielozadaniowością zwiększa o 20% pracochłonność zadań, w momentach gdy są robione
równolegle przez ten sam zespół
Poniżej można zobaczyć przykładowy portfel składający się z siedmiu projektów, który spełnia
powyższe złożenia. Na zielono w trzech dolnych wierszach zaznaczono, w których miesiącach
nie wykorzystuje się pełnej dostępności ludzi w poszczególnych zespołach A, B, C.

Jak widać bardzo trudno jest zaplanować portfel prac, który idealnie wypełniałby czas ludzi.
Wówczas dopycha się go mniejszymi projektami w tzw. okienkach. Widać to po “poszarpanych”
harmonogramach projektów #6 i #7. Widać też, że prace są zaplanowane do lipca drugiego
roku.
Teraz dodajmy błąd estymacji do powyższego planu i zobaczmy, jak projekty zaczną się
opóźniać. Zakładamy, że firma chce realizować projekty w kolejności powyższej od #1 do #7.
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Jak widać na powyższym obrazku, po dodaniu pracochłonności wynikającej z błędów
szacowania pojawiła się ekstra praca. W dolnych trzech wierszach pokazałem wpływ nowej
pracy na limity zasobów. Na czerwono widać, w których miesiącach założono za dużo pracy w
stosunku do zatrudnionych ludzi. Organizacja oczywiście nie widzi w styczniu, jakie błędy
estymacji zawarła w swoim planie rocznym. Odkrywa je krok po kroku, gdy pracuje nad
kolejnymi zadaniami. Skoro odkryje, że gdzieś ludzie jeszcze siedzą nad zadaniem mimo, że
dawno powinni je skoczyć, to firma odsuwa następne zadania w czasie. Nazywamy to
bilansowaniem zasobów. Alternatywnie może zlecić robienie kilku zadań równolegle, wówczas
ludzie wpadają w wielozadaniowość.
Załóżmy, że w naszym przypadku kadra menadżerska w reakcji na wzrost pracochłonności
podjęła następujące decyzje uwidocznione na poniższym diagramie. Jednak priorytetem dla
nich było nie opóźnianie zaplanowanych startów projektów.
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Menadżerowie częściowo zdecydowali się opóźniać zadania, a częściowo zmusili ludzi do trybu
wielozadaniowości. Kolorem czerwonym zaznaczono dodatkową pracochłonność wynikającą
właśnie z multitaskingu (20% dodatkowej pracy) i fast trackingu (10% dodatkowej pracy).
Nasz plan portfela mocno się porozsuwał. Zaś w poszczególnych projektach następujące po
sobie zadania zrównolegliły się. Przykładowo w projekcie #5 zadanie A zaczyna się miesiąc
wcześniej, ale potem pół roku trwa równolegle z zadaniami B i C. Typowy fast tracking. Wartości
w

czerwonych

polach

pokazują,

jak

wzrosła

pracochłonność

dzięki

temu

oraz

wielozadaniowości. Można też zauważyć, że im projekt rozpoczynany później, tym bardziej ma
poszarpany harmonogram z przerwami w wykonywaniu zadań oraz bardziej jest rozciągnięty w
czasie. Wynika to z tego, że choć powinniśmy przykładowo robić zadanie B w projekcie #6, to z
powodu zaległych zadań w projektach #3, #4, #5 nie można było do tego usiąść.
Z perspektywy pojedynczego pracownika taka praca coraz mniej przypomina organizacyjnie
pojedyncze przedsięwzięcie, a coraz bardziej gaszenie pożarów. Przykładowo zespół C w maju
pierwszego roku zajmuje się tylko projektem #1, ale już w maju roku drugiego zespół C jest
zaangażowany w projekt #3, #4 i #5, i przełącza się między tymi tematami.
Efektem takiego pełzającego wzrostu pracochłonności jest większe obciążenie ludzi. Gdyby ich
spytać, co robią w danej chwili, to przez większość czasu są obciążeni na 100%. Jednak gdyby
spojrzeć na plan portfela, to wszystko jest spóźnione. Paradoks? Nie, brak wiarygodnych planów
oraz powielanie błędów przydzielania prac (przez wielozadaniowość, fast tracking). Poniższy
wykres pokazuje planowane i rzeczywiste obciążenie ludzi praca w procentach.
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Ludzie nie tylko non stop coś robią (niebieska linia), ale i uporają się zadaną robotą o jedną
trzecią później. Pomarańczowa linia planu schodzi do zera w dwudziestym miesiącu, zaś
wykonania – niebieska w dwudziestym dziewiątym.

Czas na podsumowanie.
Wniosek 1. Nie zawsze, gdy ludzie twierdzą, że są wiecznie przeciążeni pracą, oznacza to dobre
kompetencje menadżerskie. Czasem jest wręcz odwrotnie. Czasem z dobrego planu wynika, że
w danej chwili wybrany zespół nie ma nic do roboty w projektach.
Wniosek 2. Niedoszacowanie, fast tracking i multitasking generują coraz większe zamieszanie
im później projekt jest realizowany. W naszej symulacji harmonogramy projektów zaczęły się
rozsypywać po około dziesięciu miesiącach, a po dwóch latach zapanował zupełny chaos.
Wyobraźmy sobie tą firmę za pięć lat.
Wniosek 3. Brak informacji zwrotnej odnośnie realności estymacji tylko pogłębia błędy. Bo
zamiast zatrzymać i przeplanować z gruntu projekty, próbuje się gasić pożary, wpadając w
kolejne pułapki wielozadaniowości i fast trakingu.
Wniosek 4. Raporty pokazują zwykle jedynie pola zielone (planowane wyceny). Pola żółte
(wykonania) rzadziej są śledzone, do tego wymagane jest wiarygodne raportowanie. Natomiast
pola czerwone (spadek efektywności prac wskutek błędów menadżerskich) już zupełnie są
ukrywane.
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