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0.1 Wst¦p.

Zarz¡dzanie projektami to wspóªcze±nie bardzo szybko rozwijaj¡ca si¦ dziedzina.
Wst¦p do tej tematyki nale»y rozpocz¡¢ od przedstawienia de�nicji podstawowego
poj¦cia, jakim jest projekt. Projektem nazywamy zbiór aktywno±ci powi¡zanych ze
sob¡ w zªo»ony sposób, zmierzaj¡cych do osi¡gni¦cia okre±lonego celu, poprzez wy-
tworzenie unikatowego produktu, usªugi lub rezultatu. Aktywno±ci te s¡ ograniczone
przez zde�niowane, przed rozpocz¦ciem projektu, ramy czasowe. W Realnych przed-
si¦wzi¦ciach cele projektowe powinny speªnia¢ cechy SMART (Specy�czny, Mierzal-
ny, Ambitny, Realny, Terminowy). Cechy mierzalno±ci, realno±ci i terminowo±ci s¡
ªatwe do okre±lenia, jednak specy�czno±¢ i ambitno±¢ pozostaj¡ wspóªcz¦snie nieja-
sne, gdy» trudno nale±¢ sposób na dokªadne ich oszacowanie.

Po okre±leniu, czym jest projekt mo»na przej±¢ do de�nicji zarz¡dzania projektem.
Zarz¡dzanie projektem to ogóª czynno±ci wykonywanych, aby osi¡gn¡¢ wyznaczo-
ne cele w sko«czonym czasie. Dziedzina ta zawiera w sobie elementy planowania,
harmonogramowania, realizacji i kontroli nad wykonywanymi przez zespóª czynno-
±ciami. Do istotnych elementów mo»emy te» zaliczy¢ wiedz¦ o eliminowaniu ryzyka
zwi¡zanego z niemo»liwo±ci¡ przewidzenia bª¦dów, problemów i zmian wymaga«.
Gªównym czynnikiem de�niuj¡cym powodzenie projektu jest speªnienie wszystkich
celów, przy jednoczesnym zapewnieniu, »e zadane ograniczenia nie zostaªy prze-
kroczone. Do gªównych ogranicze« mo»emy zaliczy¢ zakres prac, czas oraz bud»et.
Dodatkowym wyzwaniem mo»e by problem optymalnego zarz¡dzania dost¦pnymi
zasobami.

Trzy podstawowe ograniczenia tworz¡ tak zwany trójk¡t zale»no±ci, czyli rów-
nanie równowagi projektu. W rogach �gury umieszczamy zakres prac, czas oraz
bud»et. Przy próbie zmian któregokolwiek ograniczenia zostaj¡ naruszone pozosta-
ªe, np. powi¦kszenie zakresu projektu prowadzi do wzrostu czasu potrzebnego na
jego uko«czenia, jak równie» wymusza alokowanie nowym ±rodków do bud»etu, aby
pokry¢ nowe wydatki. Ukªad tych zale»no±ci stanowi krytyczny element w sposobie
zarz¡dzania zasobami, jak i planowania kolejnych aktywno±ci dla zespoªu projekto-
wego.

Zarz¡dzanie projektami miaªo miejsce ju» od staro»ytno±ci (np. budowa piramid,
czy Wielkiego Muru Chi«skiego), jednak jego usystematyzowana posta¢ zacz¦ªa po-
wstawa¢ dopiero z XX wieku. W historii tej tematyki mo»emy wyró»ni¢ dwa gªówne
okresy, które dzieli rok 1950. Od tej daty, mamy do czynienia ju» z nowoczesn¡
postaci¡ zarz¡dzania projektami. Za prekursorów zarz¡dzania projektami uwa»a si¦
Henriego Gantta oraz Henriego Fayola. Pierwszy z nich wniósª bardzo istotne z pro-
cesie planowania diagramy Gantta, które pozwalaj¡ w gra�czny sposób przedstawi¢
harmonogram wykonania projektu, czyli podziaª na zadania oraz ich umiejscowie-
nie w czasie. Drugi naukowiec zde�niowaª pi¦¢ fundamentalnych funkcji zarz¡dza-
nia (przewidywanie i planowanie, organizacja, realizacja, koordynacja, kontrola). Po
roku 1950 mo»emy mówi¢ o oddzieleniu si¦ zarz¡dzania projektami, jako osobnej
dziedziny. Nast¡piªo to w zwi¡zku z rozwojem komputerów i telekominikacji, jak
równie» rozwojem technologii do szacowania i zarz¡dzania kosztami. W tym czasie
powstaªy dwa wa»ne modele matematyczne. Pierwszym z nich byªa metoda ±cie»ki
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krytycznej, a drugim PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique). Obie
techniki opieraªy si¦ na wyszukaniu ci¡gu czynno±ci, który byª krytyczny dla czasu
wykonania projektu (tzw. ±cie»ka krytyczna). Wyszukanie tego ci¡gu pozwalaªo na
ocen¦ ryzyka powodzenia projektu, w zde�niowanych ramach czasowych, jak równie»
pozwalaªo na lepsze dysponowanie dost¦pnymi zasobami. Motorem nap¦dowym dla
rozwoju technik zarz¡dzania projektami byªy agencje rz¡dowe, zwªaszcza te, które
miaªy zwi¡zek z badaniami wojskowymi (±wiadcz¡ o tym liczne projekty, w ktrych
dostrze»ono konieczno±¢ stosowania techik zarz¡dzania). Wspóªcze±nie równie» coraz
wi¦ksz¡ wag¦ przywi¡zuje si¦ do zagadnie« planowania i kontroli projektów, gdy»
staj¡ si¦ one coraz bardziej skomplikowane, a tym samym wymagaj¡ staªego nadzoru.

W zarz¡dzaniu projektami mo»emy wyró»ni¢ pi¦¢ faz:

1. inicjacja projektu - najwa»niejsza faza, w której de�niowany jest zakres wy-
maga«, ograniczenia, analiza �nansowa i ocena ryzyka,

2. planowanie, projektu - wyszczególnienie zada« do wykonania, wykonanie har-
monogramu ich przeprowadzenia, podziaª zasobów,

3. wykonywanie projektu - wykonanie zaplanowanych aktywno±ci i koordynowa-
nie dziaªa« czlonków zespoªu,

4. monitorowanie projektu - próby odnalezienia istniej¡cych jak i potencjalnych
zagro»e«, które mog¡ przeszkodzi¢ z realizacji projektu; analiza efektywno±ci
prac, aby móc zmieni¢ harmonogram,

5. uko«czenie projektu - formalna akceptacja projektu, o�cjalne zako«czenie wszyst-
kich aktywno±ci zespoªu projektowego, zamkni¦cie kwestii formalnych (umowy,
pªatno±ci).

W zale»no±ci od konkretnego projektu, mog¡ wyst¡pi¢ wszystkie fazy, lub tylko
niektóre. Mo»e nast¡pi¢ równie» przypadek, »e fazy b¦d¡ powtarzane. Dokªadna re-
lacja, w jakiej wyst¦puj¡ poszczególne fazy jest zale»na od stosowanej metodologii
zarz¡dzania projektami. W tradycyjnym podej±ciu mamy do czynienia z podanym
modelem, natomiast w metodologiach zwinnych preferowany jest przyrostowy roz-
wój projektu, poprzez jego fragmentacj¦ na mniejsze zadania, które mo»na wykona¢
w krótkim czasie. W takim przypadku nast¦puj¡ iteracje od planowanie do monitoro-
wania projektu. Wybór metodologii musi by¢ dokªadnie przemy±lany i dostosowany
do specy�ki projektu .

0.2 PRINCE2

0.2.1 Wst¦p.

PRINCE 2, czyli projekt w sterowanym ±rodowisku, to metodyka zarz¡dzania po-
wstaªa w 1989 roku na bazie pozytywnych i negatywnych do±wiadcze« prowadzenia
projektów. Jest wªasno±ci¡ rz¡du Wielkiej Brytanii i udost¦pniona dla wszystkich
zainteresowanych.

W przeciwie«stwie do metodologii zwinnych takich jak SCRUM, PRINCE 2 po-
chodzi z rodziny klasyków, stawiaj¡cych na ujednolicenie, przewidywalno±¢ i powta-
rzalno±¢. Ujmuj¡c porównanie obrazowo: je±li SCRUM jest malutkim stateczkiem
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kosmicznym zwinnie omijaj¡cym meteory w roju, to PRINCE2 jest wi¦kszym frach-
towcem taranuj¡cymmaªe meteory oraz z wyprzedzeniem omijaj¡cym wi¦ksze. Je»eli
jednak tra� si¦ du»y obiekt nie do omini¦cia, PRINCE2 wcze±nie ewakuuje zaªog¦,
a po powrocie na planet¦, b¦dzie wiadomo kto odpowiada za kolizj¦ i dlaczego do
niej doszªo, tak na przyszªo±¢.

W metodologii PRINCE2 dokªadnie wiadomo kto za co odpowiada, kto podej-
muje decyzje, kto i o czym ma by¢ informowany oraz co robimy i co b¦dziemy robi¢.

0.2.2 Jak to jest zrobione.

PRINCE2 ka»dej osoby bior¡cej udziaª w projekcie przydziela rol¦. Ka»da rola ma
swoje obowi¡zki i zakres odpowiedzialno±ci. Przykªadowo kierownik zespoªu posiada
nast¦puj¡ce obowi¡zki:

1. Odpowiada za opracowanie planów.

2. Odpowiada za sterowanie pracami specjalistycznymi projektu.

3. Skªada kierownikowi projektu raporty z punktów kontrolnych.

Projekt w PRINCE2 dzielony jest na etapy, które nast¦puj¡ po sobie. Istniej¡ 2 ro-
dzaje etapów: techniczne oraz zarz¡dcze. Te pierwsze wytwarzaj¡ produkty projektu,
natomiast te drugie maj¡ za zadanie sterowanie projektem oraz ograniczanie ryzyka.

W ka»dym etapie wykonywane s¡ procesy. Procesy, przy opcjonalnym u»yciu kom-
ponentów, wykorzystuj¡c techniki wytwarzaj¡ inne komponenty.

Jest 8 gªównych procesów, które dekomponuj¡ si¦ na mniejsze:

1. Strategiczne zarz¡dzanie projektem.

2. Planowanie.

3. Uruchamianie Projektu/Przygotowanie Zaªo»e« Projektu.

4. Inicjowanie projektu.

5. Sterowanie etapem.

6. Zarz¡dzanie Wytwarzaniem Produktów.

7. Zarz¡dzanie Zakresem Etapu.

8. Zamykanie Projektu.

Komponentów równie» jest 8:

1. Uzasadnienie biznesowe.

2. Organizacja.

3. Plany.

4. Elementy sterowania.
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5. Zarz¡dzanie ryzykiem.

6. Jako±¢ w ±rodowisku projektu.

7. Zarz¡dzanie kon�guracj¡.

8. Sterowanie zmianami.

S¡ trzy techniki:

1. Planowanie oparte na produktach.

2. Sterowanie zmianami.

3. Przegl¡dy jako±ci.

0.2.3 Zalety i wady PRINCE2

Zalety:

1. Uogólniona posta¢ - PRINCE 2 jako metodologia klasyczna d¡»y do ujedno-
licenia. Nie wa»ne jaki projekt prowadzisz - zasady prowadzenia s¡ te same.
Przykªadowo ka»dy z dokumentów wymaganych przez PRINCE2 jest dostar-
czony jako szablon zawieraj¡cy wymagan¡ metryk¦, rozdziaªy i pola informa-
cyjne co zapewnia przejrzysto±¢, standaryzacj¦ i kompletno±¢ dokumentacji.

2. Podziaª projektu na etapy - uªatwia zarz¡dzanie i testowanie.

3. Jasny i peªny podziaª ról - dokªadnie wiadomo kto i za co odpowiada. Nie
potrzeba przydziela¢ »adnych dodatkowych uprawnie« losowym osobom - wy-
starczy tylko oddelegowa¢ zadanie do wªa±ciwej osoby odpowiedzialnej.

4. Management by exception - ustanowione jako podstawowa zasada. Wy»sze
kierownictwo anga»uje si¦ w projekt, tylko w sytuacji zagro»enia projektu przez
co nie marnuje czasu potrzebnego na podejmowanie strategicznych decyzji i
minimalizuje szans¦ utraty obrazu caªo±ci.

5. W imieniu interesariusza! - przyszli u»ytkownicy, sponsorzy i dostawcy zaso-
bów, poprzez swoich reprezentantów, maj¡ wpªyw na ksztaªt ko«cowy projek-
tu.

Wady:

1. Brak elastyczno±ci - w stosunku do nowszych rozwi¡za«, gªównie tych z rodzi-
ny agile. S¡ zadania, które trzeba wykona¢ w okre±lonej kolejno±ci i nie ma
przebacz.

2. Biurokracja - PRINCE 2 jest znany z du»ej, w prawdzie ustandaryzowanej,
biurokracji. W skrajnych przypadkach dokumentacja staje si¦ wa»niejsza od
realizacji projektu. Ogólna wizja projektu zamazuje si¦.

3. PINO - "Prince in Name Only". PRINCE2 jest bardzo rozbudowany, wi¦c
wiele �rm wybiórczo traktuje jego zasady np. rezygnuje z cz¦±ci procesów,
scala role osób w projekcie.

4. Zadyszka dla mniejszych - peªnowymiarowy PRINCE2 nie nadaje si¦ dla ma-
ªych projektów.
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0.2.4 Kto tego u»ywa i czy jeszcze istnieje?

Najlepszymi przykªadami skuteczno±ci PRINCE2 s¡ du»e �rmy wykorzystuj¡ce go
do prowadzenia swoich projektów. Firmy takie jak Barclays (gigant �nansowy ±wiad-
cz¡cy usªugi od kredytów, przez ubezpieczenia a» po analizy rynków), British Tele-
com (narodowa �rma telekomunikacyjna Brytyjczyków), GlaxoSmithKline (±wiato-
wy koncern farmaceutyczny), ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii, a tak»e rz¡dy
europejskie z Wielk¡ Brytani¡ na czele.

Z drugiej strony zastosowanie PRINCE2 nie oznacza automatycznego sukcesu o
czym bole±nie przekonaªy si¦ np. rz¡dy Holandii oraz Wielkiej Brytanii.

1. Holandia.
Du»y projekt IT automatyzacji zbierania podatków dla rz¡du holenderskiego - 25
mln euro strat zanim projekt uznano za nieudany i zaprzestano jego �nansowania.
Powodem niepowodzenia byªo niedokªadne stosowanie si¦ do zasad PRINCE2.

2. Wielka Brytania.
Rz¡d brytyjski w pierwszej poªowie XXI wieku prowadziª okoªo 100 projektów IT
rocznie, gªówne z zakresu informatyzacji ministerstw. W 2003 roku byªy one warte
razem 100 mld funtów. 30% z nich zako«czyªo si¦ sukcesem. Pozostaªe 70% przerwa-
no, lub zako«czono uznaj¡c je za poªowiczny sukces. Przyczyny, to znowu syndrom
PINO, a tak»e brak do±wiadczenia menad»erów oraz szybko zmieniaj¡ce si¦ techno-
logie.

0.3 Scrum

0.3.1 Scrum jest...

1. Lekki.

2. �atwy do zrozumienia.

3. Bardzo trudny do opanowania.

0.3.2 Zespóª scrumowy.

Jest samowystarczalny i niezale»ny, czªonkowie powinni specjalizowa¢ si¦ w ró»nych
dziedzinach »eby by¢ w stanie sko«czy¢ prac¦ bez pomocy z zewn¡trz, jest samoor-
ganizuj¡cy si¦.

1. Wªa±ciciel produktu - gªówny decydent w procesie produkcyjnym, zarz¡dza
rejestrem produktu tak zeby w przejrzysty sposób opisywaª czym ma sie zaj¡c
zespóª i jest odpowiedzialny za to zeby kazdy czªonek zespoªu rozumiaª rejestr.
Jest to zawsze jedna osoba stawiaj¡ca wymagania, które musi speªnic projekt.

2. Zespóª deweloperski - ich zadaniem jest dostarczenie na koniec kazdego sprintu
gotowego do wydania przyrostu produktu, zespól sam organizuje i zarz¡dza
swoj¡ prac¡, skªada si¦ z czªonków o róznych kompetencjach, wszyscy s¡ wobec
siebie równi i nie dziela si¦ na podzespoªy, zespóª ma od 3 do 9 czªonków.
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3. Scrum master - wdra»a scruma, planuje jego wykorzystanie, jego zadaniem jest
dopilnowanie by zespóª deweloperski stosowaª zaªo»enia scruma i zadbanie o
to by interakcje zespoªu z osobami z zewn¡trz nie wpªyn¦ªy negatywnie na
warto±¢ produktu, wspiera wªa±ciciela produktu w prowadzeniu rejestru i dba
o to by zespóª dobrze rozumial jego zapisy, wspiera zespóª deweloperski prze-
wodza¡c mu w sprawach samoorganizacji i wielofunkcyjnos±ci a tak»e usuwa
przeszkody hamuj¡ce jego post¦py

0.3.3 Zaªo»enia.

1. Przejrzysto±¢ - de�nicja uko«czenia; jasny cel. Czªonkowie zespoªu maj¡ wspól-
n¡ wizj¦ projektu, brak zamiatania pod dywan i wspólne rozwi¡zywanie pro-
blemów.

2. Inspekcja - klient/zespóª jest ±wiadomy post¦pu w realizacji projektu (wykres
wypalania, tablica scrumowa) oraz mo»e co sprint oceni¢ jako±¢ iteracji po-
niewa» zdawany jest dziaªaja¡cy prototyp - na ogóª robi to mistrz mªyna, a
przedstawiciel klienta w przypadku powa»niejszych problemów.

3. Adaptacja - w przypadku wyst¡pienia nieprawidªowosci w wykonaniu projektu
musz¡ one by¢ skorygowane jak najszybciej w jednym z czterech punktów prze-
prowadzania insepkcji, ktore maja miejsce podczas kolejnych zdarze« skªada-
jacych sie na sprint. Sprint ma staªa dªugo±¢ czasow¡ przez caªy okres trwania
prac (na ogóª miesi¡c), kolejny sprint zaczyna sie bezposrednio po poprzednim,
ka»dy musi zakonczy¢ sie dostarczeniem kolejnego przyrostu produktu. Pod-
czas sprintu nie zmienia sie ani nie obniza jako±ciowo jego celu, nie zmienia si¦
skladu zespoªu. Sprinty wprowadzaj¡ przewidywalno±¢, pozwalaja ograniczy¢
ryzyko do kosztu jednego miesi¡ca i zapewniaj¡ odpowiedni¡ czestotliwo±¢ in-
spekcji. Wªa±ciciel produktu ma prawo przerwac sprint jezeli kontynuowanie
prac jest z jakiego± powodu bezsensowne, ale zdarza si¦ to niezwykle rzadko.

0.3.4 Scrum i jego de�nicje.

Planowanie sprintu.

Spotkanie zespoªu ograniczone czasowo do dwóch godzin na ka»dy tydzie« trwania
sprintu, ustala sie podczas niego co i jak ma zostac zrobione podczas tego sprintu.
Spotkanie dzieli sie na dwie równe czasowo cz¦sci: w pierwszej wªasciciel produktu
przedstawia rejestr produktu zespoªowi deweloperskiemu, po czym caªy zespoª pra-
cuje nad zrozumieniem zada« przewidzianych na ten sprint. Ostatecznie to zespóª
deweloperski decyduje które zapisy rejestru zrealizuje; w drugiej cze±ci zespóª de-
weloperski organizuje sobie plan pracy i de�niuje sposób wykonania poszczególnych
elementów rejestru produktu tworz¡c rejestr sprintu, zespóª deweloperski mo»e re-
negocjowa¢ z wªascicielem produktu elementy rejestru sprintu, a tak»e zaprosi¢ na
spotkanie osoby z zewn¡trz aby skorzysta¢ z ich wsparcia.

Codzienny scrum.

Codzienne 15 minutowe spotkanie zespoªu deweloperskiego odbywaj¡ce si¦ zawsze
w tym samym miejscu i o tym samym czasie, podczas ktorego ka»dy czlonek zespoªu
mówi o tym co zrobiª od ostatniego spotkania, co zamierza zrobi¢ do nast¦pnego i
jakie ewentualne przeszkody stoja mu na drodze. W spotkaniach bior¡ udziaª tylko
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czlonkowie zespoªu developerskiego, pozwalaj¡ one oceni¢ im post¦p prac, poprawic
komunikacj¦, wyeliminowa¢ przeszkody i szybko podj¡¢ decyzje.

Przegl¡d sprintu.

Nieformalne spotkanie przeprowadzane na zako«czenie sprintu podczas ktorego pre-
zentuje si¦ prac¦ wykonan¡ podczas sprintu, uaktualnia rejestr produktu i dyskutuje
o tym co mo»naby zrobi¢ w nastepnej kolejnosci. Trwa max godzin¦ na tydzie« sprin-
tu. Wªas±ciciel produktu okre±la ktore funkcjonalnos±ci zostaªy uko«czone i prezen-
tuje nowe wpisy rejestru, zespóª deweloperski prezentuje swoja¡ prac¦ i napotkane
problemy podczas jej realizowania oraz odpowiada na pytania wªa±ciciela.

Retrospektywa sprintu.

Koncz¡ce sprint spotkanie trwaj¡ce nie wiecej jak 3 godziny na miesi¡c sprintu,
zespóª deweloperski omawia podczas niego zdarzenia minionego sprintu i planuje
wdro»enie ulepsze« do swoich metod pracy.

0.3.5 Artefakty scruma.

1. Rejestr produktu.

2. Rejestr sprintu.

3. Przyrost.

0.4 TenStep

0.4.1 Zde�niowanie Pracy do Wykonania.

Zanim zespóª rozpocznie prac¦ nale»y po±wi¦ci¢ czas na zde�niowaniu tego co ma
by¢ robione. Pozwoli to mie¢ pewno±¢, »e praca jest wªa±ciwie rozumiana przez Kie-
rownika Projektu i Sponsora Projektu. W tym kroku Kierownik Projektu de�niuje
prac¦ i upewnia si¦, »e Zespóª Projektowy, Sponsor, Gªówni Udziaªowcy, w tym
Klient maj¡ tak¡ sam¡ wizj¦ przedsi¦wzi¦cia, a szczególnie tego, co ma zosta¢ do-
starczone, na kiedy b¦dzie to wykonane, ile b¦dzie kosztowa¢, kto to wykona, jak
przebiega¢ b¦dzie praca i jakie b¦d¡ z tego korzy±ci. Im wi¦kszy projekt tym bardziej
istotne, aby de�nicja byªa sformalizowana i dokªadana. Wszystkie projekty powinny
rozpoczyna¢ si¦ od uprzedniego de�niowania. Pozwala to zapobiec przyszªym proble-
mom spowodowanym ró»nymi punktami widzenia na podstawowe kwestie projektu.
Podstawowym przedmiotem dostawy tego kroku jest De�nicja Projektu

0.4.2 Budowanie planu i bud»etu.

W tym kroku konstruowany jest harmonogram i bud»et projektu. W zale»no±ci od
skali projektu dobiera si¦ inne podej±cie do konstruowania planu. TenStep zach¦ca
przy tym do oszcz¦dnego dziaªania, korzystania z gotowych, ju» istniej¡cych doku-
mentów i przystosowywanie ich do specy�cznych potrzeb przedsi¦wzi¦cia. Je±li nie
istniej¡ gotowe wzory harmonogramów i bud»etów do gotowego wykorzystania za-
wsze mo»na skorzysta¢ z technik opisanych w TenStep np. podziaªu pracy (WBS).
Jest to szczególnie przydatne w ±rednich i du»ych projektach. TenStep prowadzi
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kierownika przez proces w tym kroku poczynaj¡c od czystej kartki papieru, poprzez
WBS, sekwencjonowanie zada«, ustalanie zale»no±ci mi¦dzy nimi, tworzenie diagra-
mu sieciowego, przypisywanie pracochªonno±ci, zasobów itd.

0.4.3 Zarz¡dzanie Harmonogramem i Bud»etem.

Trzeci krok to gªówny proces zarz¡dzania zaplanowan¡ prac¡. Istotn¡ cz¦±¢ opisy-
wanych tu czynno±ci stanowi¢ b¦dzie systematyczne przegl¡danie Planu. Podczas
takiego przegl¡du odznaczana b¦dzie praca ju» wykonana oraz identy�kowane za-
dania opó¹nione. Pozostaªa do wykonania praca zostanie oceniona pod k¡tem tego,
czy projekt zako«czy si¦ w ustalonym czasie, czy nie przekroczy zaªo»onych kosz-
tów i pracochªonno±ci. Je±li to konieczne, plan mo»e zosta¢ uaktualniony o dziaªania
koryguj¡ce. Inne czynniki, które w tym procesie powinny by¢ brane pod uwag¦ to:
porównanie bud»etu z aktualnym stanem wydatków, sprawdzenie czy nie zaistniaªy
niepokoj¡ce sygnaªy mog¡ce wskazywa¢ na przyszªe kªopoty w projekcie, przejrzenie
±cie»ki krytycznej projektu. TenStep zawiera wiele technik pozwalaj¡cych bada¢, czy
projekt zmie±ci si¦ w zadanym bud»ecie i czasie. Dla projektu dowolnej skali naj-
wy»szym priorytetem powinno by¢ zako«czenie projektu w granicach oryginalnej
pracochªonno±ci, czasu trwania i kosztów. Je±li jakakolwiek z tych warto±ci nie mo»e
by¢ dotrzymana, nowe estymacje powinny by¢ wykonane i zakomunikowane zarz¡-
dowi i klientowi. Co miesi¡c nale»y tak»e uzupeªni¢ plan o pojawiaj¡ce si¦ nowe
informacje i detale.

0.4.4 Zarz¡dzanie Problemami Krytycznymi.

Je±li nast¡pi problem, który Kierownik Projektu lub zespóª mo»e rozwi¡za¢, to jest
to pewnie jeden z wielu pªomyków, których gaszenie zajmuje czas w projekcie. Pro-
blem Krytyczny pojawia si¦ wtedy, kiedy mocno utrudnia on prac¦ w projekcie lub
w ogóle j¡ uniemo»liwia, i nie mo»e by¢ rozwi¡zany przez Kierownika Projektu bez
pomocy z zewn¡trz. Ten krok wyznacza ramy dla obsªugi takiego problemu oraz
proces zapewniaj¡cy, »e w jego rozwi¡zanie zaanga»owani b¦d¡ odpowiedni ludzie a
caªo±¢ potrwa mo»liwie najkrócej. TenStep dostarcza szeregu technik rozwi¡zywa-
nia problemów wspomagaj¡cych ten proces. Zarz¡dzanie Problemami Krytycznymi
jest jednym z fundamentalnych procesów metodyki TenStep i równocze±nie umie-
j¦tno±ci¡, któr¡ ka»dy Kierownik Projektów musi biegle opanowa¢. Wi¦kszo±¢ pro-
jektów b¦dzie napotyka¢ na Problemy Krytyczne. Od momentu, kiedy PK zostanie
zidenty�kowany a jego konsekwencje i wpªyw na projekt oszacowane - musi by¢ on
rozwi¡zany szybko i efektywnie. Problemy Krytyczne nie mog¡ by¢ zignorowane ani
te» odsuni¦te w czasie. Odpowiedni interesariusze projektu musz¡ by¢ informowa-
ni o wszelkich zmianach oryginalnej De�nicji Projektu wywoªanych przez Problem
Krytyczny lub jego rozwi¡zanie.

0.4.5 Zarz¡dzanie Zmian¡.

Mówi si¦, »e jedyny pewnik na ±wiecie to "zmiana". Mona robi¢ perfekcyjne plany, ale
nie mog¡ one zawiera¢ ka»dej mo»liwej sytuacji, jak¡ mo»e wywoªa¢ przyszª¡ zmiana.
Im dªu»szy projekt, tym wi¦ksze prawdopodobie«stwo, ?e b¦dzie sobie trzeba radzi¢
z wyst¦puj¡cymi zmianami. To jest wªa±nie powód, dla którego TenStep dopuszcza
de�niowanie projektu (krok 1) oraz planowanie (krok 2) nie do ko«ca perfekcyjne.
Kierownik Projektu i jego zespóª powinni wykonywa¢ swoj¡ prac¦ najlepiej jak po-
tra�¡, w takim stanie wiedzy, jaki posiadaj¡ w danym momencie. Takie dziaªanie
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jest wystarczaj¡ce i poprawne! Dodatkowo Kierownik Projektu powinien zarz¡dza¢
zmianami. Jest wiele obszarów, w których zmiany mog¡ si¦ pojawi¢: zmiany zakre-
su, kon�guracji i inne. Ten proces dotyczy ich wszystkich. W wi¦kszo±ci projektów
najwa»niejszym z nich b¦dzie przede wszystkim zarz¡dzanie zmianami zakresu - i
na nim metodyka najbardziej si¦ koncentruje. Zakres jest metod¡ opisu logicznych
granic projektu. Opisane jest tam to co zostanie dostarczone przez projekt, co nie
zostanie dostarczone, jakie dane s¡, a jakie nie s¡ potrzebne, jakie cz¦±ci organiza-
cji b¦d¡ zaanga»owane, a jakie nie itd. Bez poprawnej de�nicji zakresu nie mo»na
nim efektywnie zarz¡dza¢. Celem zarz¡dzania zmianami zakresu jest zachowanie wy-
konywalno±ci bie»¡cej, zatwierdzonej De�nicji Projektu. Kiedy projekt byª de�nio-
wany, zostaªy wyszczególnione pewne oczekiwania wzgl¦dem przedmiotów dostawy,
ich kosztów, pracochªonno±ci i czasu trwania. Je±li zmieni¡ si¦ one podczas trwania
projektu (np. je±li klient powi¦kszy swoje oczekiwania), wtedy szacunki kosztów,
pracochªonno±ci i czasu trwania trac¡ wa»no±¢. To jest wªa±nie esencja zarz¡dza-
nia zmian¡ - zapewnienie, ze pocz¡tkowe uzgodnienia zostan¡ dotrzymane a ka»de
zmiany musz¡ by¢ najpierw zaakceptowane.

0.4.6 Zarz¡dzanie Komunikacj¡.

Sprawne komunikowanie jest kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie zarz¡dzania
oczekiwaniami klientów i udziaªowców projektu. Je±li s¡ oni dostatecznie poinformo-
wani o post¦pach projektu, istnieje du»o wi¦ksze ryzyko pojawienia si¦ kon�iktów
wynikaj¡cych nie z konkretnego problemu, ale z tego, »e niektórzy udziaªowcy, klien-
ci, mened»erowie, zostali zaskoczeni jak¡± sytuacj¡. Komunikowanie stanu projektu
odbywa si¦ na dwa sposoby - poprzez spotkania statusowe oraz raporty statusowe.
Wszystkie projekty powinny komunikowa¢ swój stan. Oznacza to zarówno raporto-
wanie zespoªu do kierownika projektu jak i kierownika projektu do udziaªowców i
klienta. Maªe projekty zwykle nie wymagaj¡ zbytniej formalizacji. �rednie powinny
mie¢ opisane podstawowe metody. Du»e projekty wymagaj¡ bardziej zaawansowa-
nych narz¦dzi oraz odpowiedniego Planu Komunikacji.

0.4.7 Zarz¡dzanie Ryzykami.

Dobre projekty staraj¡ si¦ rozwi¡zywa¢ potencjalne problemy zanim owe nast¡pi¡.
Na tym polega sztuka zarz¡dzania ryzykami. Jest to przede wszystkim proces proak-
tywny. Maªe projekty zwykle nie wymagaj¡ jego uruchomienia. Dla ±rednich i du?ych
projektów wykonuje si¦ identy�kacj¦ i ocen¦ ryzyk ju» na etapie de�niowania. Ka»-
de ryzyko otrzymuje stopie« wa»no±ci ze wzgl¦du na jego prawdopodobie«stwo oraz
wpªyw na projekt. W czasie trwania projektu Kierownik Projektu powinien moni-
torowa¢ plan ryzyk i upewnia¢ si¦, »e s¡ one obsªugiwane poprawnie. Po ka»dym
etapie projektu warto zwery�kowa¢ plan ryzyk w odniesienu do bie»¡cej sytuacji.

0.4.8 Zarz¡dzanie lud¹mi.

Kierownik Projektu jest w peªni odpowiedzialny za procesy u»ywane do prowadzenia
projektu. Spoczywa na nim tak»e odpowiedzialno±¢ za zarz¡dzanie lud¹mi w trakcie
realizowanego przedsi¦wzi¦cia. TenStep wspomaga Kierownika tak»e i w tej pracy.
Proces zarz¡dzania lud¹mi obejmuje takie zagadnienia jak planowanie niezb¦dnych
zasobów ludzkich, rekrutacja pracowników lub pozyskiwanie ich z organizacji, roz-
wój czªonków zespoªu projektowego oraz bie»¡ce zarz¡dzanie zespoªem. Metodyka
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dostarcza tutaj kilkadziesi¡t narz¦dzi i technik nadaj¡cych si¦ do natychmiastowego
wykorzystania, w zale»no±ci od skali projektu i wielko±ci zespoªu.

0.4.9 Zarz¡dzanie Jako±ci¡.

Jako±¢ jest zawsze de�niowana przez klienta i wskazuje, jak blisko przedmioty do-
staw realizuj¡ jego wymagania i zaspokajaj¡ jego oczekiwania. Celem Kierownika
Projektu jest maksymalne zbli»enie si¦ do tych oczekiwa« i wymaga« poprzez ich
wªa±ciwe zrozumienie oraz opracowanie takiego planu dziaªania, aby dostarczy¢ pro-
dukty wªa±ciwej jako±ci. Cz¦sto wymaga to skonstruowania procesu zapewnienia
jako±ci, realizuj¡cego jej monitoring, pomiar i umo»liwiaj¡cego odpowiednio szyb-
kie reagowanie w uzasadnionych przypadkach. TenStep dostarcza technik i narz¦dzi
wspomagaj¡cych ten proces. W szczególno±ci pozwala stworzy¢ specjalny dokument
nazywany Planem Jako±ci.

0.4.10 Zarz¡dzanie Pomiarem.

Zbieranie pomiarów dla celów projektu jest najbardziej zaawansowanym procesem
w zarz¡dzaniu i mo»e by¢ równie» procesem najtrudniejszym. Poniewa» pomiar mo-
»e by¢ trudny do zde�niowania i zebrania - jest zazwyczaj ignorowany. Wszystkie
projekty powinny zbiera¢ i kontrolowa¢ podstawowe warto±ci wska¹ników dotycz¡-
cych kosztów projektu, jego pracochªonno±ci i czasu trwania. Krok 10 skupia si¦ na
zbieraniu pomiarów dla okre±lenia jak sprawnie dziaªaj¡ wewn¦trzne procesy.

0.5 Zako«czenie.

0.5.1 Cykl »ycia projektu.

Scrum - cykle trwaj¡ce od 2 do 4 tygodni ko«cz¡ce si¦ namacalnego produktu.
U»ytkownik musi widzie¢ post¦p prac. Musz¡ mie¢ warto±¢ funkcjonaln¡. Zalecane
s¡ przebiegi (cykle) o równej dªugo±ci.

PRINCE2 - projekt podzielony na etapy zarz¡dcze, które nast¦pnie podzielone
s¡ na fazy.

TenStep - caªe zarz¡dzanie projektem podzielone na 10 etapów zwanych krokami.

0.5.2 Zespoªy realizuj¡ce projekt.

Scrum - zespóª skªada si¦ z 5-9 osób reprezentuj¡cych ró»ne dyscypliny i umiej¦t-
no±ci. Pracownicy pracuj¡ tylko w jednym zespole. Gªówne role: Scrum Master,
Product Owner, The Team.
Zespóª (The Team) - grupa osób, skªadaj¡ca si¦ z od pi¦ciu do dziewi¦ciu osób,

odpowiedzialna za dostarczenie produktu.
Wªa±ciciel produktu (ang. Product owner) - osoba reprezentuj¡ca klienta. Wªa±ci-

ciel produktu mo»e by¢ czªonkiem dru»yny, jednak nie jest zalecane, aby jednocze±nie
byª Scrum masterem.
Scrum master - osoba odpowiedzialna za usuwanie wszelkich przeszkód uniemo»-

liwiaj¡cych zespoªowi wykonanie zadania.
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PRINCE2 - zespóª w tej metodyce skªada si¦ z osób reprezentuj¡cych wiele ró»-
nych ról. Role nie mog¡ by¢ kumulowane przez jedn¡ osob¦. Role: Komitet Steruj¡cy,
Kierownik projektu, Nadzór projektu, Kierownik zespoªu, Wsparcie projektu, Wªa-
±ciciel ryzyka, Interesariusz.
Komitet Steruj¡cy - strategiczne zarz¡dzanie projektem, odpowiedzialno±¢ za nad-

zór spoczywa na wszystkich czªonkach komitetu. Tylko komitet steruj¡cy mo»e re-
prezentowa¢ projekt przed zarz¡dem. Na komitet steruj¡cy skªadaj¡ si¦: przewodni-
cz¡cy komitetu steruj¡cego, gªówny u»ytkownik oraz gªówny dostawca.

TenStep - brak bli»ej okre±lonych ról. Projekt jest realizowany przez podzespoªy
z jedn¡ osob¡ - kierownikiem.

0.5.3 Zaªo»enia metodyk.

Scrum - iteracyjne przyrosty warto±ci, samoorganizuj¡ce si¦ zespoªy, klient lub wªa-
±ciciel produktu dostarcza zespoªowi list¦ po»¡danych cech. Scrum pasuje do pro-
jektów z szybko zmieniaj¡cymi si¦ wymogami.

PRINCE2 - zawiera zasady planowania projektu zorientowanych na produkty.
Skupia si¦ gªownie na produkcie ko«cowym wi¦c podziaª zada« i zidenty�kowane
dziaªania przyczyniaj¡ si¦ do jego wytworzenia.

TenStep - z zaªo»enia ma dawa¢ bezpiecze«stwo. Kierownicy i zespoªy zacho-
wuj¡ si¦ w sposób ustalony - przewidywalny. Nadzoruj¡cy projekt jest anga»owany
minimalnie, w podejmowanie kluczowych decyzji. Zapewnia dost¦p do niezb¦dnych
informacji o post¦pach prac.

0.5.4 Gªówne wady i zalety Scrum.

Zalety:

1. Dzi¦ki codziennym spotkaniom wszyscy wiedz¡, kto jest za co odpowiedzialny.
Trudniej jest o unikanie odpowiedzialno±ci za niewykonane zadania.

2. W momencie gdy pojawiaj¡ si¦ problemy s¡ one szybciej wychwytywane i
naprawiane.

Wady:

1. Wszystkie zespoªy podejmuj¡ decyzje, ze wzgl¦du na podziaª pracy na mniejsze
zespoªy. Podj¦te decyzje s¡ ogªaszane na codziennych spotkaniach.

2. Powinien by¢ sprawowany ci¡gªy nadzór nad projektem, aby zespoªy nie po-
dejmowaªy decyzji sprzecznych ze sob¡.

0.5.5 Gªówne wady i zalety PRINCE2.

Zalety:

1. Standaryzacja, przejrzysto±¢ dokumentacji - Stosowanie tej metodyki zapew-
nia wysok¡ standaryzacj¦ i powtarzalno±¢ projektów o wspólnym podej±ciu,
terminologii i dokumentacji. Zapewnia to mo»liwo±¢ doskonalenia kompeten-
cji.
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2. Adaptacyjno±¢ do potrzeb specjalnych - Przewiduje mo»liwo±¢ adaptacji do
specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu.

Wady:

1. Zb¦dna biurokracja - PRINCE2 kªadzie du»y nacisk na dokumentowanie jako
narz¦dzie sprawnej kontroli sposobu realizacji projektu. W niektórych orga-
nizacjach dokumenty staj¡ si¦ jednak celem samym w sobie, a rzeczywiste
projekty ko«cz¡ si¦ niepowodzeniem. Z tego powodu PRINCE2 oskar»any jest
czasem o nadmiern¡ biurokratyzacj¦ procesu zarz¡dzania.

2. Cz¦ste spotkania zajmuj¡ wi¦cej czasu ni» faktyczna praca - PRINCE2 zwraca
uwag¦ na potrzeb¦ dobrej organizacji i regularn¡ wymian¦ informacji pomi¦dzy
interesariuszami, co mo»e by¢ odbierane jako zach¦ta do ci¡gªych bezproduk-
tywnych spotka« zabieraj¡cych czas niezb¦dny na rzeczywist¡ prac¦.

0.5.6 Gªówne wady i zalety TenStep

Zalety:

1. Skalowalno±¢ biurokracji w stosunku do projektu - w zwi¡zku z tym adekwatny
poziom formalizacji dokumentacji projektu. Projekty maªe i proste charakte-
ryzuj¡ si¦ bardzo maª¡ ilo±ci¡ wymaganych papierów (zarówno w fazie ich
planowania, oceniania, jak i nadzoru nad ich realizacj¡, a» do fazy zamkni¦-
cia). Projekty i programy du»ej skali, maj¡ poziom formalizmu gwarantuj¡cy
peªne bezpiecze«stwo ich prowadzenia i rozliczenia.

2. Elastycznie dostosowana do problemu - Metodyka ma jasno okre±lon¡ pragma-
tyk¦ wª¡czania do procedur dobrych praktyk instytucji w której jest wdra»ana -
administracyjnych, �nansowych, zarz¡dzania personelem, itp. Dzi¦ki temu, jej
wdra»anie przebiega w sposób praktycznie nieinwazyjny - a szybkie, dodatnie
efekty sprawiaj¡, »e jest ona traktowana pozytywnie jako istotne usprawnienie
pracy.

Wady:

1. W przypadku maªych projektów niektóre z kroków s¡ zb¦dne - Na przykªad
wg TenStep, ka»dy projekt powinien zosta¢ zde�niowany (krok 1), nawet je±li
nie b¦dzie tworzony harmonogram w sposób formalny. Je±li projekt osi¡gnie
pewn¡ skal¦ harmonogram stanie si¦ niezb¦dny (krok 2). Je±li zostanie stworzo-
ny, konieczne stanie si¦ zarz¡dzanie nim (krok 3). Je±li projekt jest niewielki,
prawdopodobnie nie jest niezb¦dne zajmowanie si¦ jego ryzykami czy jako±ci¡
w sposób ±ci±le zaplanowany. Je±li jednak wyst¡pi¡ problemy krytyczne - trze-
ba si¦ nimi zaj¡¢ (krok 4). Jeszcze wi¦ksze przedsi¦wzi¦cie wymagaªo b¦dzie
zarz¡dzania zmian¡ (krok 5) itd.

0.5.7 Od czego zale»y wybór metodyki?

Wybór metodyki zarz¡dzania projektem ±ci±le zale»y od rodzaju od rodzaju i wielko-
±ci realizowanego projektu. Metodyki s¡ tworzone w sposób nie zale»ny od dziedziny
w której projekt jest wykonywany. Niezale»nie od rodzaju projektu wa»niejszymi od
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wyboru metodyki jest do±wiadczenie oraz wyobra¹ni. Nawet najlepiej dobrana meto-
dyka nie gwarantuje powodzenia projektu. Ka»dy projekt wymaga innego podej±cia.
Metodyka jest tylko zestawem narz¦dzi i wskazówek.
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