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GENEZA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Wybrane postaci, które wywarły wpływ na postęp w zarządzaniu:

� Sokrates 400 p.n.e. – autor koncepcji i praktyki zarządzania, 

� Platon 350 p.n.e. – podkreślał rolę specjalizacji w pracy, 

� Alfarbi 900 p.n.e. – wyróżniał znaczenie posiadania cechy przywództwa w 
zarządzaniu, 

� Robert Owen 1771–1858 – zmienił sposób traktowania i nadał duże znaczenie 
warunkom ludzkiej pracy, 

� Charles Babage 1752–1871 – koncentrował się na efektywności produkcji, � Charles Babage 1752–1871 – koncentrował się na efektywności produkcji, 

� Frank Gilberth 1868–1924 – projektant wydajnych stanowisk pracy, 

� Lilian Gilbert 1879–1972 – prace nad optymalizacją np. optymalizacja sposobu 
układania cegły, psychologia przemysłu, „z dwunastką taniej” (była matką 12 dzieci), 

� Henry Gantt 1861–1912 – autor powszechnie stosowanego wykresu Gantta, 

� Harrington Emerson 1853–1931 – doradca organizacyjny rządu USA, 

� Henry Ford 1863–1947 – wynalazca taśmy produkcyjnej, 

� Eliyahu Goldratt – łańcuch krytyczny, tak silna organizacja, jak silne jej najsłabsze 
ogniwo, 

� Frederick W. Taylor 1861–1919 – pionier w dziedzinie wydajności pracy. 



PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE



PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE

Zarządzanie

„dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie,

aby wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób”
[F.W. Taylor. Shop Manager, Harper & Row, New York 1903, s. 21]

Do projektów informatycznych w kontekście kompetencji kierownika:

„ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich,„ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich,

środków materialnych i czasu w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanego celu

projektu informatycznego w określonej technologii, zakresie i jakości „

Główne funkcje zarządzania:

� planowanie, 

� organizowanie, 

� motywowanie,

� kontrolowanie.



PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE

Projekt

Projekt (ang. Project) jest nowym przedsięwzięciem, nie mającym wzorca, nie
realizowanym wcześniej. Dotyczy nowej sytuacji, wymaga nierutynowego podejścia.

Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby 
produktów biznesowych zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym.

Organizacja powołana na czas określony, w celu wytworzenia unikatowych i 
wcześniej zdefiniowanych wyników lub rezultatów w ustalonym czasie, przy wcześniej zdefiniowanych wyników lub rezultatów w ustalonym czasie, przy 
wykorzystaniu uprzednio określonych zasobów.

Projekt posiada:

� Określony i skończony cykl życia,

� Zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe,

� Odpowiedni zestaw działań służących uzyskaniu produktów biznesowych,

� Określoną ilość zasobów,

� Strukturę organizacyjną z określonymi zakresami obowiązków, służącą zarządzaniu 
projektem.



Główne czynniki, które charakteryzują projekt: 

� działania nastawione na dokonanie zmian, 

� ocena możliwych zysków i strat, 

� zakres, 

� strategia, 

� ewolucja modelu pracy w wyniku doświadczenia, 

� wykorzystanie „bazy wiedzy” do tworzenia nowych jakości, 

� cel (biznesowy, organizacyjny, jakościowy, inny), misja (przesłanie), 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

� cel (biznesowy, organizacyjny, jakościowy, inny), misja (przesłanie), 

� oryginalność, 

� działanie niepowtarzalne, 

� dotyczy elementów rozwoju, ma cechy ewolucji, 

� działanie nastawione na nowatorską obsługę procesów biznesowych związanych z 

produktem dla określonego podmiotu, dla którego jest realizowany projekt, 

� metoda „racjonalnego działania” jako czynnik sprawczy inicjacji projektów, 

� inne czynniki w zależności od charakteru projektu. 



CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Lista priorytetów w planowaniu projektu: 

� określenie założeń projektowych (cel, zakres, ograniczenia), 

� oszacowanie kosztów przedsięwzięcia i jego użyteczności, 

� pomoc w identyfikacji obszarów ryzyka, 

� utworzenie harmonogramu, którego cechy to: 
� możliwość koordynacji i integracji prac tworzących przedsięwzięcie, 

� podstawowe narzędzie do kontroli realizacji projektu, � podstawowe narzędzie do kontroli realizacji projektu, 

� wspieranie motywacji zespołów przez określenie celów, 

� miara postępu prac, 

� tworzenie wiedzy dla przyszłych projektów. 



CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Cele projektu: 

� biznesowe, 

� jakościowe, 

� technologiczne, 

� konkurencyjne,

� Inne.

Budowa systemu informatycznego nie jest celem projektu !!!



CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Ograniczenia w projekcie: 

� Harmonogram

� Zasoby

� Zakres



Co trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu: 

� pieniądze/budżet, jakim dysponujemy, 

� czas, w którym projekt należy zrealizować, 

� ludzie/nakład pracy, jaki wymaga realizacja projektu, 

� miejsce, w którym projekt będzie realizowany. 

� warunki pracy oraz środki techniczne i narzędzia, którymi dysponujemy, 

� komunikacja/lokalizacja zespołu, poczta, telefon, videokonferencje itp., 

� logistyka, 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

� logistyka, 

� wykształcenie członków zespołu, 

� kompetencje posiadane, 

� wiedza (praktyczna i teoretyczna), 

� zdolności, 

� umiejętności, 

� outsourcing niektórych prac, zadań, zasobów. 



Modele pracy i komunikacjiModele pracy i komunikacji



Co to jest ZESPÓŁ? 

„ Zespół: grupa wchodzących w interakcje osób, połączonych wspólnym celem, za który w 
równym stopniu ponoszą odpowiedzialność.”

The Quality Assurance Project

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

„Zespół – grupa, jest wtedy, gdy ma wspólne cele i zdaje sobie z tego sprawę, że do ich
osiągnięcia potrzebne są wysiłki każdego z jej członków. Zespół jest wówczas, kiedy grupa
ludzi sama uważa się za zespół, gdy zmierza w zespołowym kierunku i gdy ma własne
zespołowe sposoby działania, swoisty sposób zachowania.”

K.Frączkowski „Zarządzanie projektem informatycznym”

The Quality Assurance Project — organizacja powołana przez U.S. Agency for International Development (USAID) w celu podnoszenia jakości opieki zdrowotnej, 
rozwoju i edukacji prozdrowotnej w krajach rozwijających się



Modele organizacyjne pracy zespołów: 

� sieciowy, 

� gwiaździsty, 

� izomorficzny, 

� specjalizacyjny/ekspercki, 

� nieegoistyczny/kolektywny, 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

� nieegoistyczny/kolektywny, 

� macierzowy: 

� zadaniowy, 

� funkcjonalny.  



Model sieciowy: 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

Lider

P P

Komunikacja każdy z każdym

Wspólne podejmowanie decyzji

Liczba członków 8-12

Lider: koordynacja prac,

reprezentowanie zespołu,

funkcje administracyjne

Łatwa rekonstrukcja zespołu po odejściu 

P P

Łatwa rekonstrukcja zespołu po odejściu 

lidera

Tylko doświadczeni członkowie

Brak podziału ze względu na odległość 

służbową lub organizacyjną

Dobry we wczesnych fazach prac -

kreatywność



Model sieciowy: 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

Lider

P P

Lider

Lider 
projektu

Zespół 1

P P

Lider

P

P P

P

Lider

P P
Zespół 2

Zespół 3



Model gwiaździsty: 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

Lider

P P

Silna centralna pozycja lidera

Duże zagrożenie – odejście lidera

Zespół liczniejszy o zróżnicowanym poziomie 

zaawansowania

Lider przydziela zadania i rozlicza

Wymiana informacji pomiędzy członkami 

zespołu poprzez lidera

P

P

zespołu poprzez lidera

Mogą to być zespoły z niedoświadczonymi 

członkami – lider prowadzi „za rękę” -

pomaga
P

P



Struktura liniowa: 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

Lider 

projektu

Lider

P

P
P

P

P

P

Lider

P

P
P

P

P

P

Lider

P

P

P



Model  izomorficzny: 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 

Projekt 

Lider

Zespół 1 Zespół 2 Zespół 3 Zespół 4 Zespół 5 

Prosta budowa

Równoległa praca wielu zespołów

Jasno określona odpowiedzialność

Zastosowanie w projektach złożonych, wieloczęściowych

Ryzyko niedopasowania poszczególnych elementów projektu



Model specjalizacyjny (ekspercki): 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

Ekspert A Ekspert B Ekspert C

Zad.1 Zad.2 Zad.3 Zad.4 Zad.5 

Lider 

Zad.1 Zad.2 Zad.3 

Poszczególni członkowie zespołu zajmują się różnymi zadaniami związanymi z ich specjalizacją

Niejasna kwestia odpowiedzialności ekspertów

Nierówny podział pracy w zespole

Duża samodzielność członków zespołu

Dużo decyzji podejmują członkowie zespołu nie Lider projektu

Efektywne wykorzystanie umiejętności członków zespołu



Model  nieegoistyczny (kolektywny): 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

P P

P

Brak przywództwa w zespole projektowym

Niewielkie zespoły projektowe

Zespoły kolektywne nie pozwalają na rotacje personelu

Zespoły kolektywne mogą sprawdzać się przy prekursorskich projektach

Dobre rozwiązanie przy wielu silnych osobowościach

P

Zad.1 Zad.2 Zad.3 Zad.4 Zad.5 



Model  macierzowy:
� zbalansowany,

� słaby,

� silny.

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

Kierownik

Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik

F1 F2 F3 F4

Program 
Manager

User

Podwójna podległość pracowników

Konflikty wobec podwójnego podporządkowania – szczególnie w warunkach przeciążenia

Podwójny system kontroli i oceny

Kierownik 

Projektu



Model  macierzowy: 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

Kierownik

Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik

F1 F2 F3 F4

Pośrednik

User

Piony funkcjonalne

Komunikacja (pytania, produkty) przekazywane poprzez przełożonych

Kierownik 

Projektu



Podsumowanie: 

1. podane typy struktury zespołu projektowego nie wyczerpują tematu –

można stosować jeszcze inne modele,

2. wybór struktury zespołu ma zasadniczy wpływ na sposób realizacji projektu,

3. nie istnieje idealna struktura dla zarządzania każdym projektem,

4. model, który dobrze radzi sobie z problemem integracji, może pozostawić 

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI

otwartą kwestię odpowiedzialności,

5. struktura sprzyjająca intensywnej i otwartej komunikacji pomiędzy 

członkami zespołu  może cierpieć na brak przywództwa,

6. podejście, które jest koncepcyjnie proste i nieskomplikowane może stwarzać 

problemy związane z integracją systemu,

7. model, który dobrze pasuje do środowiska macierzowego posiada też 

wszystkie wady charakterystyczne dla tego środowiska.



Podstawowym kryterium wyboru właściwej struktury 

zespołu projektowego powinno być wzmocnienie jego 

wydajności.

MODELE PRACY I KOMUNIKACJI





Rola kierownika projektuRola kierownika projektu



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Projekt jest przedsięwzięciem biznesowym

Jego powodzenie w znacznym stopniu uzależnione jest 

od ludzkich umiejętności oraz kompetencji 

kierownika projektu i jego zdolności



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Rola kierownika w zarządzaniu projektem: 

1. Etap planowania projektu:

� stworzenie zespołu projektowego,

� organizowanie i koordynacja pracy zespołu

2. Etap realizacji:

� monitorowanie postępów,

� zakończenie projektu.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Obowiązki menadżera projektu: 

1. Wykonać powierzone zadania:

� na czas,

� w ramach budżetu,

� zgodnie z wymogami projektu.

2. Dbać o rozwój członków zespołu projektowego2. Dbać o rozwój członków zespołu projektowego

3. Pośredniczyć między kierownictwem organizacji a członkami zespołu

4. Przekazywać nabyte doświadczenia

5. Sporządzać okresowe sprawozdania zgodnie z ich harmonogramem

6. Przewidywać problemy  i opracowywać strategię ich rozwiązywania

7. Rozliczać wydatki zgodnie z projektem budżetu,

8. Zapewnić sprawne współdziałanie z innymi jednostkami organizacji



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Cechy kierownika projektu:

1. pomysłowy zarówno w doborze metod pracy jak i sposobów

komunikowania się wewnątrz zespołu oraz z otoczeniem,

2. musi respektować cudzą wiedzę oraz odmienny punkt2. musi respektować cudzą wiedzę oraz odmienny punkt

widzenia członków zespołu – współpracowników,

3. powinien posiadać autorytet pozwalający na zarządzanie

projektem, czyli na prowadzenie i zakończenie prac zespołu

projektowego



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Kwalifikacje kierownika projektu – cechy i umiejętności:

1. Przywódcze, kierownicze.

2. Dobór właściwych osób.

3. Umiejętność współpracy z ludźmi.

4. Trafny podział prac.

5. Motywowanie zespołu i osób.

6. Egzekwowanie realizacji zadań.

7. Podejmowanie i przekazywanie zrozumiałych decyzji.

8. Rozwiązywanie konfliktów.

9. Planowanie własnego czasu.

10. Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Kierownik projektu musi patrzeć we wszystkich kierunkach



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Kierownik projektu – menadżer projektu – Project Manager (PM):

� jest zobowiązany do osiągania celu projektu – jego podstawowy 

obowiązek

� spina realizowane przedsięwzięcie od początku do końca,

� funkcja nie związana ze szczeblem w organizacji !!!!,� funkcja nie związana ze szczeblem w organizacji !!!!,

� profesjonalista w zakresie prowadzenia przedsięwzięć,

� jest pomostem pomiędzy projektem a jego otoczeniem.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Kto w praktyce zarządza?

� osoby kierujące organizacjami – członkowie zarządu,

� dyrektorzy,

� kierownicy działów,

� pracownicy dobrze znający zagadnienie merytoryczne, którego 

dotyczy projekt.

Są to zwykle osoby posiadające:

� władzę w organizacji,

� wiedzę merytoryczną w przedmiocie projektu, ale nie posiadające 

wiedzy i umiejętności o zarządzaniu projektami.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Skuteczne zarządzanie projektami wymaga wiedzy i umiejętności znacznie 

wykraczających poza obszar merytoryczny zagadnienia, którego dotyczy 

projekt.

Menadżer projektu Menadżer projektu 

powinien być 

LIDEREM

zespołu projektowego, a nie 

jedynie jego formalnym 

kierownikiem.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Rola menadżera

Planowanie

Budżetowanie

Organizowanie

Motywowanie

Rola lidera

Formułowanie wizji projektu

Trafne łączenie ludzi i zadań

Inspirowanie pracowników do 

działania

Pobudzanie kreatywnościKontrolowanie

Kierowanie pracownikami

Rozwiązywanie problemów

Sprawozdawczość

Menadżer zarządza

Pobudzanie kreatywności

Lider przewodzi



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Najważniejsze umiejętności w zakresie zarządzania projektem:

Przywództwo

Komunikacja

NegocjacjeNegocjacje

Organizacja projektu



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Typ przywództwa tradycyjnego:

opiera się na planowaniu, kontrolowaniu

i odpowiednim motywowaniu.

Tradycyjny lider osiąga zamierzone rezultaty poprzez: Tradycyjny lider osiąga zamierzone rezultaty poprzez: 

� definiowanie celów,

� nagradzanie bazujące na stopniu osiągnięcia tych celów.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Typ przywództwa w warunkach ciągłych zmian i ukierunkowania na 

klienta:

Jest to dostosowanie sposobu działania lidera 

do tych nowych wyzwań poprzez:

� tworzenie zespołów projektowych, w których wszyscy członkowie 

zespołu wykazują się inicjatywą, kreatywnością i zaangażowaniem,

(działanie proaktywne a nie reakcywne)

� zintegrowanie członków zespołów wokół uzgodnionych celów.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Komunikacja polega na wymianie informacji w zespole projektowym.

1. Komunikacja pisemna i ustna.

2. Komunikacja wewnętrzna – w zespole projektowym.

3. Komunikacja zewnętrzna – skierowana do klienta, do sponsora, itp.

4. Komunikacja formalna – raporty, sprawozdania.

5. Komunikacja nieformalna – notatki, przekazywane informacje w zespole 5. Komunikacja nieformalna – notatki, przekazywane informacje w zespole 

projektowym.

6. Komunikacja pionowa – w dół i w górę hierarchii organizacji.

7. Komunikacja pozioma – pomiędzy współpracującymi osobami 

w zespole projektowym.

Bez sprawnej komunikacji, nawet najbardziej kompetentne osoby nie Bez sprawnej komunikacji, nawet najbardziej kompetentne osoby nie 

będą w stanie dobrze zrealizować przedsięwzięcia.będą w stanie dobrze zrealizować przedsięwzięcia.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Negocjacje - polega na dyskusji z innymi osobami w celu osiągnięcia 

wspólnie akceptowanych warunków lub osiągnięcia porozumienia.

W zarządzaniu projektem przedmiotem negocjacji może być:

� zakres projektu i jego wymogi.

� koszt realizacji projektu.

� warunki kontraktów dla realizowanego projektu.

� przydział zasobów dla realizacji zadań.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Organizacja projektu – zasady:

� dobór osób,

� formalizacja struktury, 

� jasna definicja ról, odpowiedzialności i zakresu obowiązków osób 

uczestniczących w projekcie.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Organizacja projektu – osoby:

� sponsor projektu – dyrektor projektu,

� kierownik projektu,

� członkowie zespołu projektowego,

� osoby zewnętrzne,

dodatkowo dla dużych projektów:

� komitet sterujący,

� kierownicy podprojektów,

� biuro projektu,

� zespół kontroli jakości.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Każdy menadżer projektu stosuje swój własny

styl zarządzania projektem:

Może to być styl:

� autokratyczny,

� leseferystyczny (laissez-faire – pozwólcie robić),

� demokratyczny.



ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU

Menadżer autokratyczny:

� nie jest zainteresowany przetwarzaniem informacji, która do niego trafia z 

zewnątrz,

� nie interesuje go również opinia pracowników na dany temat.

Zalety:

(+) podejście to sprawdza się w rutynowych projektach obarczonych niewielkim 

ryzykiem,ryzykiem,

(+) podejście to okazuje się skuteczne, jeśli trzeba szybko podejmować decyzje.

Wady:

(-) współpracownicy mają znikomy wpływ na proces

decyzyjny – upada morale zespołu,

(-) groźba podjęcia złej decyzji przez menadżera

projektu na podstawie niewystarczających informacji.
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Szukaj rozwiązań, a nie winnych
Russel l Darnal

Russell W. Darnall - amerykański Project Manager, szef kilkusetmilionowych projektów w USA i Argentynie, członek Regionalnego Zespołu Kierowniczego na

Amerykę Łacińską w firmie Fluor Daniel. Nadzorował on wielomilionowe projekty w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chile, Peru, Puerto Rico i Indiach - od przebudowy

rafinerii ropy naftowej do projektu i budowy fabryki ręczników papierowych, od rozbudowy kopalni miedzi do przedsięwzięć związanych z farmaceutyką. Autor wielu

wydawnictw z zakresu zarządzania projektami, np. „ Najwspanialszy projekt świata. Zespół projektowy na drodze do jakości”, „Project management from simple to

complex”.
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Menadżer leseferystyczny:

� nie korzysta z informacji przekazywanych przez współpracowników,

� nie tylko on podejmuje decyzje, członek zespołu projektowego ma prawo 

podejmowania decyzji, w efekcie jest ono bardzo rozproszone.

Zalety:

(+) skuteczny w projektach nowatorskich, gdzie ważna jest kreatywność (+) skuteczny w projektach nowatorskich, gdzie ważna jest kreatywność 

pracowników.

Wady:

(-) pat decyzyjny
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Menadżer demokratyczny:

� aktywnie szuka informacji od pracowników, zanim podejmie decyzję.

Zalety:

(+) podejście to prowadzi do ulepszenia procesu decyzyjnego, ponieważ 

odzwierciedla szerokie spektrum poglądów,

(+) zwiększa zaangażowanie współpracowników w podjęciu decyzji.(+) zwiększa zaangażowanie współpracowników w podjęciu decyzji.

Wady:

(-) powstawanie lobby w zespole projektowym,

(-) niewystarczające kwalifikacje współpracowników dla przygotowania decyzji,

(-) mała skuteczność dla szybkiego podjęcia decyzji.
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Wskazane stosowanie stylów zarządzania przez menedżera projektu:

� planowanie projektu – styl leseferystyczny,

� rutynowa faza realizacji – styl demokratyczny,

� sytuacje trudne – styl autokratyczny.� sytuacje trudne – styl autokratyczny.
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Kluczowa rola menedżera projektu:

� wspieranie pracowników zamiast kierowania nimi,

� stworzenie środowiska pracownikom zespołu projektowego, 

umożliwiającego wykonywanie przez nich najlepszej pracy, na umożliwiającego wykonywanie przez nich najlepszej pracy, na 

jaką ich stać.
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Kierownik projektu a członkowie zespołu projektowego:

� o ich przyjęciu do zespołu projektowego powinien decydować wyłącznie 

kierownik projektu,

� kompletowanie członków zespołu zależy od doświadczenia i stylu pracy 

kierownika projektu,

� podstawowym kryterium doboru zespołu powinna być wiedza oraz � podstawowym kryterium doboru zespołu powinna być wiedza oraz 

kompetencje w zakresie projektu,

� w zespole projektowym powinny się znaleźć te osoby, które reprezentują 

wiedzę potrzebną do rozwiązania problemu.
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Wymagania dotyczące członków zespołu projektowego:

� podatność na oddziaływanie kierownika projektu.

� umiejętność pracy zespołowej.

� zdolność do współpracy z innymi członkami zespołu.

� wysokie umiejętności merytoryczne w przedmiocie projektu.

� silna orientacja na rozwiązywanie problemów.

� silne nastawienie na osiąganie rezultatów.

� wysoka samoocena.
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Największe szanse na pomyślne zrealizowanie projektu (zadania) mają 

zespoły, które maja w swym składzie pracowników, którym można 

przypisać 8 poniższych ról (wg Belblina – na podstawie doświadczeń):

� chairman, koordynator, 

� nadający kształt aplikacji, 

� ogrodnik – zaszczepiający idee, � ogrodnik – zaszczepiający idee, 

� kontroler – monitorujący prace i nadzorujący czy nie ma odstępstwa od 

założonego kierunku planu prac, 

� brygadzista, rozkładający pracę, 

� osoba nastawiona na analizę zewnętrzną zasobów, zmian w środowisku, 

nowe rozwiązania techniczne, programowe itp., 

� wykonawca, członek zespołu, 

� czuwający nad terminowym i właściwym zakończeniem.
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Dobierz sobie właściwych ludzi, Dobierz sobie właściwych ludzi, 

a wtedy niezależnie od tego, a wtedy niezależnie od tego, 

jaki popełnisz błąd, jaki popełnisz błąd, jaki popełnisz błąd, jaki popełnisz błąd, 

ci ludzie Cię uratująci ludzie Cię uratują
Tom Tom DeMarcoDeMarco
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Wydajność zespołu projektowego jest zaniżana przez :

� tarcie związane ze strukturą macierzową.

� wadliwą komunikację w zespole.

� niewłaściwą integrację prac członków zespołu.

� brak tożsamości zespołu projektowego.
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Ad 1. Tarcie związane ze strukturą macierzową:

� wynika z braku ciągłości zatrudnienia personelu, gdyż pracownicy w 

organizacji są tymczasowo “wypożyczani” do realizacji różnych projektów,

� źródłem tarcia organizacyjnego jest również brak bezpośredniej kontroli 

menedżera projektu nad pracownikami i zasobami materialnymi w menedżera projektu nad pracownikami i zasobami materialnymi w 

organizacji.
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Ad 2. Wadliwa komunikacja:

� efektywne przekazywanie informacji właściwym osobom jest kluczem do 

końcowego sukcesu, natomiast gdy załamuje się komunikacja 

w zespole, powodzenie projektu jest zagrożone.

KOMUNIKACJA !!!KOMUNIKACJA !!!
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Przyczyny wadliwej komunikacji w zespole projektowym:

� komunikacja będąca celem zamiast środkiem – większość czasu poświęca się 

na wysyłanie i otrzymywanie wiadomości,

� informacyjna arterioskleroza – kanały informacyjne są przeciążone wskutek 

zbiurokratyzowania obiegu informacji, co spowalnia przepływ informacji,zbiurokratyzowania obiegu informacji, co spowalnia przepływ informacji,

� zniekształcanie informacji – może to prowadzić do tego, że pracownicy w 

zespole niepoprawnie wykonują swoje zadania.
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Ad 3. Niewłaściwa integracja prac członków zespołu:

� projekt jest systemem i jego prawidłowe funkcjonowanie wymaga połączenia 

ze sobą jego poszczególnych elementów i ustalenie ich wzajemnych relacji –

proces ten zwany jest integracją systemu,

� zadaniem menedżera projektu jest integracja systemu – musi on zadbać o � zadaniem menedżera projektu jest integracja systemu – musi on zadbać o 

połączenie wszystkich elementów projektu tak, aby sam projekt przebiegał 

bez zakłóceń.
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Ad 4. Budowanie tożsamości zespołu:

� ludzie pracujący przy projekcie nie są zwykle związani z nim na stałe,

� wytworzenie w zespole poczucia identyfikacji z projektem wśród 

pracowników leży w interesie menadżera projektu.
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Wytworzenie w zespole poczucia identyfikacji z projektem wśród 

członków zespołu powinno koncentrować się na trzech zagadnieniach:

� urealnienie bytu zespołu projektowego, za pomocą:

� efektywnego wykorzystania spotkań,

� wspólnej przestrzeni biurowej do pracy,

� nadania nazwy zespołowi,� nadania nazwy zespołowi,

� stworzenie systemu wynagradzania członków zespołu,

� osobiste zaangażowanie menadżera.
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Kierowanie zespołem projektowym - elementy:

1. Budowanie zespołu projektowego poprzez:

� analizę środowiska projektu,

� dobór członków ZP,

� doskonalenie wiedzy członków ZP.

2. Organizowanie pracy zespołu projektowego poprzez:

� ustalenie struktury ZP,

� podział zadań w ZP,

� ustanowienie komunikacji w ZP.
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Kierowanie zespołem projektowym - elementy:

3. Motywowanie zespołu projektowego poprzez:

� stworzenie systemu wynagradzania ZP,

� ocenianie członków ZP

2. Integracja prac zespołu projektowego poprzez:2. Integracja prac zespołu projektowego poprzez:

� podejmowanie decyzji w ZP,

� dzielenie się wiedzą w ZP,

� rozwiązywanie konfliktów w ZP,

� stworzenie systemu monitorowania dla kontroli realizacji projektu.
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Konflikty w zespole projektowym

Źródła konfliktów:

� niezgodność celów członków zespołu,

� stopień współzależności działań związanych z zadaniami,

� sposób podziału zasobów,

� podejmowanie decyzji w zespole.
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Dynamika konfliktu:
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Model faz 

kierowania konfliktem:

Faza 1

Dostrzeżenie konfliktu

Faza 2

Definicja konfliktu

Faza 3

Ujawnienie konfliktu

Faza 4

Rozwiązanie konfliktu

Faza 5

Kontrola oddziaływania wybranego sposobu 

rozwiązania konfliktu

Faza 6

Dostrzeżenie konfliktu
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Style rozwiązywanie konfliktów:
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Kompromis

Dominacja Współpraca

W
ła
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Interesy 2-strony

Kompromis

Unikanie Dostosowanie się
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„Konflikt to sztuka przekonywania do swoich racji na tle zaburzeń 

komunikacji w zespole.” 

Obecnie uważa się, że konflikty, które powstają w zespołach pracujących 

nad projektami są naturalne i należy je wykorzystywać w celu 

osiągnięcia lepszych efektów pracy. 

Tradycyjnie Współcześnie

Zbędny i szkodliwy Nieunikniony

Można uniknąć Należy nim kierować

Powodem jest błąd kierownictwa 

lub osoba konfliktowa

Zła struktura zarządzania, sposób 

postrzegania członków przez 

kierownictwo



PodsumowaniePodsumowanie



Monitorować postępy

Rozliczać

Integrować wszystkie
elementy systemu

Sterować komunikacją

Budować tożsamość zespołu

Dzielić pracę



Źródła:

� Kazimierz Frączkowski „Zarządzanie Projektem Informatycznym”, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej

� Jerzy Kisielnicki„Komunikacja w zespole projektowym IT –hierarchiczne i sieciowe przekazywanie 
informacji i wiedzy w procesie zarządzania.”

� ŚcibórSobieski „Materiały do przedmiotu Zarządzanie projektem informatycznym”, Wydział Matematyki 
Uniwersytetu ŁódzkiegoUniwersytetu Łódzkiego

� Anna Kiełbus„Zarządzanie projektami” Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej

� dr inż. Seweryn Tchórzewski, Materiały Koła Naukowego Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, Instytut 
Inżynierii Produkcji Zakład Inżynierii Systemów Technicznych, Politechnika Śląska
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