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Wstċp, czyli co zrobiý,
aby realizacja projektów
w koĕcu staâa siċ nudna?

Chiñskie przysïowie „ObyĂ ĝyï w ciekawych czasach” sparafrazowaïbym na „ObyĂ prowadziï projekt”. Nie trzeba dodawaÊ „ciekawy”, bo projekty niestety nie bywajÈ nudne. Nudne,
czyli przewidywalne, pewne, niezaskakujÈce niespodziewanymi sytuacjami. Kaĝda organizacja dÈĝy do tego, aby Ărodowisko, w którym prowadzone sÈ projekty, byïo nudne,
9
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bo dziÚki temu prognozy kosztów i terminów sÈ dotrzymywane, plany sprzedaĝowe sÈ realizowane dokïadnie w stu
procentach, jakoĂÊ jest na poziomie precyzyjnie sformuïowanym przez klienta, no i caïy zespóï jest zadowolony. Na
drugim koñcu osi mamy czÚsto coĂ, co moĝna nazwaÊ syndromem herosa, o czym za chwilÚ. KsiÈĝka, którÈ trzymasz
w rÚkach, proponuje prosty sposób radzenia sobie z projektami. Sposób, który skïada siÚ z dziesiÚciu kroków — oĂmiu
do zastosowania w trakcie planowania i dwóch w trakcie realizacji. Metoda ta jest odpowiednia raczej dla maïych i Ărednich
projektów. Zostaïa opracowana z myĂlÈ o poczÈtkujÈcych
kierownikach projektów, wiÚc jej najwiÚkszÈ zaletÈ jest
prostota. Kolejne rozdziaïy ksiÈĝki objaĂniajÈ, jak stosowaÊ
kaĝdy z tych kroków. Na rysunku W.1 moĝesz zobaczyÊ
listÚ tych dziesiÚciu kroków.

Rysunek W.1. Mapa kroków w projekcie

Ale wróÊmy do syndromu herosa. I cofnijmy siÚ o kilka tysiÚcy
lat wstecz, aby zilustrowaÊ to zjawisko.
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„Oficjalnie Herakles byï synem Alkmeny i Amfitriona,
króla Tirynsu. Jednak w rzeczywistoĂci jego ojcem byï
Zeus, który spïodziï Heraklesa, przybierajÈc postaÊ mÚĝa Alkmeny”. [ěródïo: Wikipedia] Herakles wsïawiï siÚ
nadludzkimi osiÈgniÚciami. Od dzieciñstwa obdarzony
nadnaturalnÈ siïÈ i sprawnoĂciÈ, byï przeznaczony do
osiÈgniÚcia sïawy, i tÚ przepowiedniÚ sukcesywnie speïniaï, choÊ nie zawsze tak, jak zamierzaï.
Czasem moĝna spotkaÊ kierownika projektu, który nadludzkim wysiïkiem, wbrew scyllom i charybdom, dociera
szczÚĂliwie do celu. Caïy zespóï spocony jest z wysiïku,
klient ma pogryzione paznokcie, sponsor wyïysiaï. Jednak
kierownik projektu (niekiedy razem z zespoïem) po czaszkach wrogów wspina siÚ ku chwale na Olimp, gdzie moĝe
spotkaÊ innych bohaterów i razem z nimi przy ambrozji
snuÊ opowieĂci o walecznych czynach.
„DziÚki przychylnoĂci bogów Augiasz miaï najbogatsze
na Ăwiecie trzody i stada koni. Z jego stajni, obór
i owczarni nie wynoszono jednak od wielu lat nieczystoĂci i byïy one ěródïem przykrego zapachu. Równieĝ
pastwiska zalegaïa gruba warstwa nawozu. Oczyszczenie
ich w ciÈgu jednego dnia byïo piÈtÈ z dwunastu prac,
które Herakles musiaï wykonaÊ dla króla Eurysteusza.
(…) Heraklesowi udaïo siÚ tego dokonaÊ w ciÈgu jednego dnia. W tym celu wyburzyï mur w dwóch miejscach
i skierowaï wody rzeki Alfejos lub Penejos, a wedïug
niektórych wersji mitu obu, aby ich wody popïynÚïy
przez stajnie i pastwiska w dolinach. Przed zmierzchem
pïynÈce wody oczyĂciïy stajnie”. [ěródïo: Wikipedia]
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W jednym z projektów kierownik, usïyszawszy o nowym
wyzwaniu, rzuciï wszystko i zaczÈï dowiadywaÊ siÚ wiÚcej
na ten temat. Dotyczyï on nowej technologii, która — podobnie jak 300 megabajtów niegrzecznych zdjÚÊ — przyciÈgaïa uwagÚ inĝynierów. W tym atrakcyjnym aspekcie
projektu kryïo siÚ równieĝ jego gïówne zagroĝenie. Nikt
nie znaï siÚ na merytoryce, jednak jakieĝ to ma znaczenie
dla napalonych technologów! Zamiast spokojnie rozpisaÊ
caïy zakres projektu, dookreĂliÊ wymagania, zleciÊ na zewnÈtrz studium wykonalnoĂci, ewentualnie zleciÊ co trudniejsze prace, skupiono siÚ na eksperymentowaniu z nowÈ
zabawkÈ. Im trudniejsze, tym byïo bardziej interesujÈce.
Nie trzeba dodawaÊ, ĝe klientowi nie chodziïo o dostarczenie nowego placu zabaw, a o zaspokojenie swoich potrzeb.
A juĝ na pewno nie chodziïo o to, by duzi chïopcy biegali
z zapaïkami i sprawdzali, co jeszcze jest „niepalne”. Projekt
od poczÈtku schodziï z kursu, jedyne, co nie gasïo, to entuzjazm zespoïu wdraĝajÈcego kolejne nowinki techniczne.
Wszyscy byli coraz bardziej dumni, ĝe uczestniczÈ w tak
nowatorskim przedsiÚwziÚciu.
W pewnym momencie pojawiï siÚ zirytowany prezes i oznajmiï, ĝe wïaĂnie spotkaï siÚ z klientem, który nie jest zadowolony z postÚpu prac. ¿aliï siÚ, ĝe kierownik projektu
mami go kolejnymi gadĝetami, a on nadal nie moĝe uruchomiÊ podstawowej dziaïalnoĂci. Prezes dowiedziaï siÚ teĝ
mimochodem, ĝe to sam kierownik projektu podpowiada
klientowi, co by tu jeszcze zmieniÊ i podrasowaÊ. Zanim
prezes zacznie jatkÚ, chciaïby siÚ upewniÊ, ĝe poprawnie zrozumiaï klienta, iĝ zespoïem projektowym dowodzi sabotaĝysta. Reakcja kierownika mogïa byÊ tylko jedna: To potwarz! Zarówno on, jak i caïy zespóï od poczÈtku chcÈ jak
12
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najlepiej dla klienta. A skoro firma ĝyje z klientów, to i dla
firmy jak najlepiej. Produkt musi byÊ dobrze wykonany,
poza tym klient wybraï ryzykownÈ technologiÚ i musimy
siÚ jej nauczyÊ.
RozsÈdny prezes przeprowadzi w tej sytuacji dïugÈ i trudnÈ
rozmowÚ z kierownikiem projektu, narzuci kontrolÚ zakresu, kosztów i czasu, bo wszyscy wiedzÈ, ĝe projekt musi
przynieĂÊ zysk.
Jednak w tym momencie jest juĝ zwykle za póěno. Zespóï
zuĝyï caïy zapas, zwany buforem, czasu i pieniÚdzy. I tu
pojawia siÚ heros. To on wczeĂniej zachÚciï zespóï i klienta,
aby podnosiÊ jakoĂÊ i zakres projektu, a teraz ten projekt
uratuje nadludzkim wysiïkiem. To nic, ĝe zostaïa 1/3 czasu
na wykonanie wiÚkszoĂci prac. Zespóï jeszcze wierzy w sukces i na fali entuzjazmu zaczyna coraz intensywniej pracowaÊ. Kierownik jest herosem, wiÚc swoim przykïadem pociÈga za sobÈ coraz bardziej zmÚczonych ludzi i wskazuje
im coraz wyĝsze szczyty do zdobycia, ale ile tygodni moĝna
pracowaÊ nocami, ĝywiÈc siÚ pizzÈ i colÈ... Od tego rosnÈ
brzuchy i odchodzÈ kobiety. Zespóï zaczyna siÚ buntowaÊ,
jednak kierownik projektu, który wïasnym honorem broni
projektu, dalej walczy. W koñcu poziom emocji wzrasta do
„Nie mogÚ na ciebie patrzeÊ!”, minÈwszy po drodze znaki
z napisami „Daj mi spokój, jestem zajÚty”, „Czego on znowu
chce!”, „Mam gdzieĂ caïy ten projekt!” i w koñcu nastÚpuje
rotacja w zespole. Trzeba zmieniÊ konie w trakcie przeprawy przez rwÈcy nurt, co tylko pogïÚbia kryzys. A kierownik
projektu dalej walczy. Po kolejnych nieprzespanych miesiÈcach dobiega do celu. Wokóï, co prawda, jest pusto. Maïo
kto poda mu rÚkÚ (chyba ĝe w porÚ udaïo siÚ przekierowaÊ
gniew ludzi na zïego prezesa lub klienta). Klient jest wĂciekïy
13
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z powodu opóěnieñ, prezes liczy przekroczenia budĝetu,
ale szef projektu jest dumny. Wszak tak trudne przedsiÚwziÚcie doprowadziï do koñca. Nikt inny by tego nie zrobiï.
Herakles faktycznie dokonaï chwalebnych dwunastu
prac, jednak maïo kto wie, dlaczego byï zmuszony to
zrobiÊ. „Pewnego dnia Hera zaĝÈdaïa, aby udaï siÚ na
sïuĝbÚ do Eurysteusza. Gdy Herakles odmówiï, zesïaïa
na niego szaleñstwo. W obïÚdzie Herakles zamordowaï kilkoro ze swoich dzieci. (…) Swego rodzaju pokutÈ miaïa byÊ sïuĝba u Eurysteusza. Na jego polecenie miaï wykonaÊ dwanaĂcie prac. Eurysteusz staraï siÚ
wymyĂliÊ dla herosa tak trudne zadania, aby ten podczas ich wykonywania zginÈï”. [ěródïo: Wikipedia]
W zarzÈdzaniu projektami, tak jak w dziejach mitologicznych bohaterów, korzystny jest umiar. KtoĂ powiedziaï,
ĝe jeĝeli bÚdziesz pïaciï za gaszenie poĝarów, wkrótce zobaczysz straĝaków biegajÈcych z zapaïkami. Celem kierownika projektu nie jest za wszelkÈ cenÚ walka z zagroĝeniami.
Naraĝanie firmy na ryzyka i spalanie zespoïu w ogniu swojej
chwaïy. Na to moĝe sobie pozwoliÊ Achilles, ale nie rozsÈdny
kierownik projektu. Celem jest nie dopuszczaÊ do zagroĝeñ
i powodowaÊ, aby prowadzenie projektów byïo (pozornie)
dla wszystkich proste. To tak jak wejĂcie na Kilimandĝaro
— jeĝeli ktoĂ dzieñ wczeĂniej zawiózï nasze bagaĝe na szczyt
i zapewniï nam bezpieczeñstwo, to moĝe byÊ miïy spacerek.
O ile pogoda siÚ nie zaïamie, ale wówczas ktoĂ rozsÈdny
zabroni nam wychodziÊ ze schroniska. W idealnej firmie,
w której wszelkie czynniki Ărodowiska byïyby przewidywalne
14
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i dobrze poznane, prowadzenie projektów byïoby nudne, bo
kaĝdy wiedziaïby, co ma robiÊ i czego siÚ spodziewaÊ. W idealnej firmie…
KsiÈĝka, którÈ trzymasz w rÚku, jest o tym, jak zamieniaÊ
heroiczny wysiïek w nudny spacerek na najwyĝszÈ górÚ Ăwiata.
O tym, jak stosowaÊ zdrowy rozsÈdek na co dzieñ, mimo wielu
niespodzianek, jakie zwykle przydarzajÈ siÚ w projektach.
I o tym, jak zdobywaÊ wiedzÚ o otoczeniu, aby tych niespodzianek byïo coraz mniej. O tym w koñcu, ĝe idealne firmy
nie istniejÈ, zatem prowadzenie projektów nie bywa nudne.
I obiecujÚ, ĝe sïowo „metodyka” nie padnie w niej ani razu
wiÚcej.
W trakcie lektury towarzyszyÊ Ci bÚdzie pewien schemat postÚpowania z projektem. Na ogólnym poziomie skïada siÚ
z dziesiÚciu kroków, które moĝesz zobaczyÊ na poczÈtku
tego rozdziaïu. Jednak kaĝdy z tych kroków naleĝy rozbiÊ
na mniejsze kroczki, aby lepiej uĂwiadomiÊ, co siÚ w ich trakcie dzieje. Dlatego zaproponowaïem algorytm planowania
projektu w formie planszy do gry. Na poczÈtku kaĝdego
rozdziaïu znajdziesz kolejny jej fragment. Na rysunku W.2
moĝesz zobaczyÊ, jak prezentuje siÚ caïoĂÊ.
I ostatnia uwaga: zarzÈdzanie projektem nie stanowi remedium
na wszelkie problemy. Jeĝeli wyzwanie jest proste i oczywiste, jak sprzÈtanie mieszkania albo koszenie trawy, to nie
ma sensu planowaÊ i realizowaÊ go w trybie projektowym.
Wystarczy zlecenie zadania. Jeĝeli zaĂ wyzwanie nie jest proste, bo skïada siÚ z wielu zadañ, i okazuje siÚ, ĝe te zadania
musi wykonywaÊ wielu ludzi, to warto zorganizowaÊ prace
w trybie procesowym lub projektowym. Procesowy tryb
15
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Rysunek W.2. Szczegóâowa mapa kroków w pracy z projektem
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zakïada, ĝe podobny zestaw zadañ juĝ wczeĂniej wykonywaliĂmy. DziÚki temu, ĝe mamy wiedzÚ, moĝemy z wiÚkszÈ
pewnoĂciÈ zaplanowaÊ caïÈ sekwencjÚ dziaïañ i nie napotkamy tak duĝej liczby niespodzianek. A jeĝeli zïoĝony zestaw zadañ jest dla nas nowoĂciÈ, najwïaĂciwszy bÚdzie tryb
projektowy, bowiem to wïaĂnie zïoĝonoĂÊ i innowacyjnoĂÊ
generuje nieprzewidziane trudnoĂci. Symbolicznie róĝnorodnoĂÊ stylów zarzÈdzania prezentuje rysunek W.3.

Rysunek W.3. Róīne style zarzĆdzania
a zâoīonoğý i innowacyjnoğý zadaĕ

Prowadzenie projektu
jest jak smaīenie naleğników
Kaĝdy to wie — pierwszy naleĂnik nigdy siÚ nie udaje. To
znaczy zjadam go, ale nie nadaje siÚ do podania, bo jest w kawaïkach, albo niedosmaĝony, albo polepiony. I w ogóle nie
da siÚ go sprawnie odwróciÊ na drugÈ stronÚ, nawet z uĝyciem
trzech (tak, trzech!) talerzy.
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Kolejne natomiast udajÈ siÚ Ăwietnie, jak z taĂmy produkcyjnej. Równe, przysmaĝone z obu stron. Moĝna usmaĝyÊ
setki identycznych. Dzieje siÚ tak zawsze, wiÚc nikt nie jest
zaskoczony.
Podobnie jest z projektami, z tÈ róĝnicÈ, ĝe kaĝdy projekt
to pierwszy naleĂnik.
Mam dla Ciebie proste zadanie. Taki eksperyment prowadzony przez caïÈ ksiÈĝkÚ. Wykonaj prostÈ prognozÚ.
Zapisz datÚ zakoñczenia czytania tej ksiÈĝki w tabelce na
koñcu tego rozdziaïu. Zapisz teĝ datÚ dzisiejszÈ, abyĂ
wiedziaï, kiedy postawiïeĂ tÚ prognozÚ (odpowiedniÈ
tabelkÚ znajdziesz na koñcu tego rozdziaïu), np.:
Data prognozy

Przewidywana data koñca lektury

2015.08.04

2015.10.31

2015.08.20

2015.11.15

Gromadzenie i stosowanie dobrych praktyk to próba spowodowania, abyĂmy na bazie doĂwiadczeñ z pierwszego robili
tylko drugie, trzecie i nastÚpne naleĂniki.
W przypadku naleĂników nie ma problemu, pierwszego po
prostu zjada kucharz. Znamy przepis na naleĂnik, wiemy,
jakich skïadników uĝyÊ, w jakiej kolejnoĂci wykonaÊ czynnoĂci, aby obiad siÚ udaï. PrzedsiÚwziÚcie jest przewidywalne, bo caïkowicie znane. Moĝemy precyzyjnie ustawiÊ
temperaturÚ, mamy przetestowanÈ patelniÚ, opanowane ruchy odwracania placka. Za wyjÈtkiem magicznego pierwszego
naleĂnika, wszystko jest pod kontrolÈ.
18
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PamiÚtajmy, ĝe drugi projekt jednak nie zawsze siÚ udaje.
Co siÚ moĝe staÊ, gdy pewnoĂÊ siebie przesïania realia,
dobrze ilustruje historia porucznika Straina.
W 1850 roku brytyjski lekarz Edward Cullen obwieĂciï
odkrycie drogi przez Przesmyk Panamski, którÈ miaï
pokonaÊ kilkakrotnie bez wielkiego wysiïku. Drogi poszukiwano od dziesiÈtek lat, wiÚc wiadomoĂÊ okazaïa siÚ
sensacjÈ. Zorganizowano zatem wielkÈ wspólnÈ wyprawÚ
Anglii, Francji, Kolumbii i USA. Jednak gdy amerykañski statek Cyane dotarï przed innymi do Zatoki
Kaledoñskiej, jego dowódca Isaac Strain wraz z 27 mÚĝczyznami postanowili nie czekaÊ na nikogo, tylko ruszyÊ w dĝunglÚ. PoĂpiech i pewnoĂÊ siebie tak ich zaĂlepiïy, ĝe zabrali jedzenia tylko na kilka dni, wierzÈc,
ĝe odnajdÈ szlak Cullena.
W przypadku projektów jest podobnie. Rozpisujemy zadania, znamy ludzi z zespoïu, narzÚdzia, technologiÚ, szacujemy czasy i koszty realizacji zadañ, zastanawiamy siÚ, co
niespodziewanego moĝe siÚ wydarzyÊ — wydaje siÚ, ĝe
wszystko mamy pod kontrolÈ. Do momentu rozpoczÚcia
prac. Bo potem zaczyna siÚ szaleñstwo ze zmianami i ryzykami. Pracownicy nie dotrzymujÈ terminów, technologia nie
dziaïa tak jak naleĝy, wymagania siÚ zmieniajÈ, koszty zaskakujÈ i w ogóle jest tak jak zawsze.
Z czego to wynika? Po prostu jesteĂmy na etapie pierwszego
naleĂnika. Uczymy siÚ, jak dostarczyÊ zakres projektu, wiÚc
popeïniamy bïÚdy. Nie mamy peïnej wiedzy o otoczeniu. To,
ĝe Iksiñski nie wykona zadania na czas, wiemy dopiero, gdy
po dwóch tygodniach okazuje siÚ, ĝe ów pan nie ma bladego
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pojÚcia o merytorycznej stronie projektu. Fakt, ĝe technologia nie uděwignie otrzymanych wymagañ jest jasne, gdy
rozwiÈzanie nie jest w stanie przejĂÊ testów. Koñczymy projekt w bólach. Rozliczamy go. Co wówczas siÚ dzieje? Sponsor powierza nam kolejny.
I zabawa rozpoczyna siÚ od nowa. Zbieramy wymagania, zespóï,
wybieramy rozwiÈzania, szacujemy czas i budĝet. I ponownie
wszystko zaczyna siÚ rozjeĝdĝaÊ. Znowu ten sam Iksiñski nie
zdÈĝa z zadaniem, znowu klient regularnie zmienia zdanie.
Projekt spóěnia siÚ i przekracza budĝet. Znowu smaĝymy
pierwszy naleĂnik.
CiÈg dalszy historii porucznika Straina.
Nie byïo ich 49 dni. A kïopoty zaczÚïy siÚ, gdy tylko
stanÚli na lÈdzie. Indianie ulegli perswazji karabinów
i zgodzili siÚ przepuĂciÊ ekspedycjÚ przez swoje tereny,
ale odmówili sïuĝenia za przewodników. Szlaku Cullena
nie udaïo siÚ znaleěÊ. W ciÈgu kilku dni wyprawa pogubiïa siÚ, zjadïa caïy prowiant, strzelby zardzewiaïy,
stajÈc siÚ bezuĝyteczne. Strain odnalazï rzekÚ, która,
jak sÈdziï, miaïa zaprowadziÊ go do Pacyfiku. Jednak ta
zïoĂliwie pïynÚïa w przeciwnÈ stronÚ. Kiedy napotkana
grupa Indian ostrzegïa go, ĝe nie idzie w dobrym kierunku, uznaï, ĝe celowo wprowadzajÈ go w bïÈd.
Skrajnie wyczerpani jedli wszystko, co napotkali: ropuchy na surowo, orzechy, które zniszczyïy im szkliwo
zÚbów. DuszÈcy upaï, deszcz, nieprzebyta dĝungla doprowadziïy do Ămierci siedmiu z nich. To, ĝe ktokolwiek
przetrwaï, moĝna zawdziÚczaÊ dyscyplinie i sile woli
samego Straina.
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Gdy dotarli do Pacyfiku, lekarz, który badaï ocalaïych,
stwierdziï, ĝe sÈ to najbardziej wynÚdzniaïe istoty, jakie
widziaï — ludzkie szkielety pokryte wrzodami. Strain
nigdy nie wróciï do zdrowia, zmarï w wieku 36 lat.
NiepewnoĂÊ (lub jak kto woli ryzykownoĂÊ) projektu jest
silnie skorelowana z wiedzÈ o nim. Gdy wiemy wszystko,
nie ma ryzyk, bo wszystkie z wyprzedzeniem uwzglÚdniamy
w planach. Drzewo, na które wpadliĂmy ostatnim razem, nie
jest juĝ zaskoczeniem, poniewaĝ wiemy, ĝe przed ostrym zakrÚtem trzeba zdjÈÊ nogÚ z gazu.
WróÊmy do tytuïowego pytania. JakiĂ czas temu ludzie zajmujÈcy siÚ ryzykownymi przedsiÚwziÚciami dostrzegli, ĝe
przed pewnymi zagroĝeniami moĝna siÚ zabezpieczyÊ. Ryzykownymi, bo innowacyjnymi, trwajÈcymi zamkniÚty okres
czasu, czÚsto pod duĝÈ presjÈ terminów, i destabilizujÈcymi
rutynowÈ pracÚ. Zauwaĝono, ĝe pewne metody dziaïajÈ lepiej niĝ inne. Na przykïad okazaïo siÚ, ĝe jeĝeli zakres projektu podzielimy na maïe kawaïki, to szacunki kosztów takich
maïych czÚĂci sÈ zwykle bliĝsze prawdzie. Jeĝeli jeszcze
przypisaÊ do kaĝdej czÚĂci czïowieka odpowiedzialnego za
jej wykonanie, to ïatwiej zorganizowaÊ prace. Tak powstaï
tzw. WBS (ang. work breakdown structure, struktura podziaïu prac — wiÚcej informacji o tym systemie w osobnym
rozdziale o planowaniu zakresu projektu). Potem w niektórych firmach odkryto, ĝe warto uzgodniÊ, na jak maïe kawaïki dzielimy zakres projektów, bo to zmniejsza ryzyko
nieporozumieñ. W ten sposób w tych przedsiÚbiorstwach
mogïa zostaÊ zdefiniowana zasada, w myĂl której „kaĝdy
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projekt przed uruchomieniem ma zakres opisany WBS.
Na najniĝszym jego poziomie mogÈ byÊ zadania o wielkoĂci nieprzekraczajÈcej piÚciu osobodni”.
Koniec historii porucznika Straina.
Cullen, który wypïynÈï do Panamy na jednym z brytyjskich statków, uciekï do Colon, a potem do Nowego
Jorku w momencie, gdy okazaïo siÚ, ĝe coĂ nie gra. JakiĂ
czas póěniej pojawiï siÚ jako lekarz armii brytyjskiej
w wojnie krymskiej. Nadal twierdziï, ĝe wszystko, co
powiedziaï, jest prawdÈ i szlak przez PanamÚ istnieje.
A jego zdaniem problemem byïo fatalne kierowanie ekspedycjÈ przez Straina. Porucznik nie powinien byï wyruszaÊ bez Cullena i jego mapy. Póěniejsze wyprawy
wykazaïy jednak, ĝe Cullen kïamaï. Jaki z tego moraï?
Czasem mamy wraĝenie, ĝe ktoĂ juĝ realizowaï podobny
projekt. A tak naprawdÚ to nasz jest wïaĂnie tym pierwszym i moĝemy srodze za to zapïaciÊ. Czy Strain byï
herosem? Pewnie tak, w koñcu wiÚkszoĂÊ ludzi wróciïa
z wyprawy. Czy dobrze zrobiï, ĝe wyruszyï pierwszy
w ciemno? Raczej nie.
Wolne tïumaczenie za D. McCullough, The Path Between
The Seas…, s. 22 i 23.
ByÊ moĝe równolegle prezes jakiejĂ firmy, widzÈc, ĝe duĝo
projektów robionych jest bez jego wiedzy i zgody, stwierdziï,
ĝe chce zatwierdzaÊ kaĝdÈ inwestycjÚ powyĝej 10 000 zï.
KtoĂ ĝartobliwie przy ekspresie do kawy nazwaï go sponsorem. A trzy miesiÈce póěniej zostaïa spisana procedura, wedle
której kaĝde wiÚksze zadanie musi byÊ opatrzone numerem
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i mieÊ zatwierdzony opis na jednÈ stronÚ, przez niektórych
nazywany kartÈ projektu. W ten sposób moĝe powstaÊ zbiór
dobrych praktyk, których staramy siÚ przestrzegaÊ z nadziejÈ, ĝe dziÚki nim projekty bÚdÈ bardziej przewidywalne.
WBS mógï zostaÊ wstÚpnie wprowadzony w jednym projekcie (pierwszy naleĂnik), w drugim i trzecim przetestowany
i zweryfikowany w praktyce, by od czwartego staÊ siÚ juĝ
rutynowym standardem. Dobre praktyki majÈ sïuĝyÊ temu,
aby wszystkie naleĂniki siÚ udawaïy. Moĝe za wyjÈtkiem
pierwszego, przy którym uczymy siÚ smaĝyÊ.
Zbiór dobrych praktyk zostaï zebrany z setek projektów
na Ăwiecie w postaci standardu PMBOK Guide oraz
wytycznych kompetencyjnych IPMA. PMBOK Guide
(Project Management Body of Knowledge) ma aĝ 600 stron,
ale opisuje setki takich dobrych praktyk.
Waĝne zagadnienia do zapamiÚtania:
x Projekt to przedsiÚwziÚcie, w którym mamy relatywnie
niewielkÈ wiedzÚ o zakresie prac i Ărodowisku, w którym
jest realizowane.
x Im mniej wiemy, tym wiÚcej niespodzianek moĝe siÚ
wydarzyÊ.
x Moĝemy jednak siÚ uczyÊ i z projektu na projekt
realizowaÊ coraz bardziej przewidywalne przedsiÚwziÚcia.
x Nasza wiedza o projekcie roĂnie wraz z jego realizacjÈ.
x To oznacza, ĝe warto regularnie odĂwieĝaÊ prognozy
(czasu, kosztu, ryzyk etc.). Im bliĝej koñca, tym bÚdÈ
wiarygodniejsze.
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x Pewne dziaïania, techniki pomagajÈ realizowaÊ projekty.
To sÈ tak zwane dobre praktyki, np. struktura podziaïu
prac WBS.
x Pierwszy naleĂnik nigdy siÚ nie udaje.
Tabelka do zapisywania prognoz zakoñczenia lektury tej
ksiÈĝki:
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Uzasadnienie projektu

Czy ten projekt siċ opâaca, czyli dlaczego ROI wprowadza w bâĆd?
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Jednym z pierwszych pytañ, które pojawia siÚ zaraz po haĂle
„A moĝe byĂmy zrobili projekt?!”, jest „Po co nam to?”.
Na to niesïychanie trudne pytanie odpowiadajÈ wskaěniki
finansowe. Projekt zawsze bÚdzie nas kosztowaï. Projekt
zawsze zabierze czas. Zgodnie ze spostrzeĝeniem z rozdziaïu
o naleĂnikach, realizujÈc projekt, zawsze siÚ czegoĂ nauczymy. Natomiast to, czy zapewni nam on jakÈkolwiek wartoĂÊ,
nie jest juĝ takie pewne. W tym celu dokonuje siÚ szacunków korzyĂci z projektów. NajczÚĂciej szacowanym parametrem jest zysk finansowy. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe nie
w kaĝdym projekcie wyliczanie zysku finansowego ma sens.
Moĝna przytoczyÊ szereg przykïadów, w których wskaěniki finansowe sÈ bezuĝyteczne:
x Gdy celem projektu jest wydanie ustalonego budĝetu,
np. z funduszy unijnych, sukces projektu mierzony
jest zuĝyciem Ărodków zgodnym z dokumentacjÈ.
x Gdy celem projektu jest zdobycie wiedzy o nowej
technologii, rynku (np. projekty badawczo-rozwojowe,
naukowe), sukces projektu mierzony jest postÚpem
know-how organizacji oraz potencjalnymi korzyĂciami
w przyszïoĂci.
x Gdy celem projektu jest zwiÚkszenie satysfakcji
pracowników, projekt jest sukcesem, kiedy nastawienie
ludzi siÚ zmienia. Trudno przeïoĝyÊ to na parametry
finansowe.
Jednak wskaěniki finansowe to najchÚtniej stosowane miary
uzasadnienia projektu — zapewne z tego wzglÚdu, ĝe projekty sporo kosztujÈ i jakoĂ trzeba wykazaÊ, ĝe warto w nie
zainwestowaÊ.
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W sytuacji, gdy prognozujemy zysk z projektu i jednoczeĂnie znamy jego koszty, moĝemy zastosowaÊ wskaěniki finansowe, takie jak ROI, NPV, IRR, czas zwrotu. Projekty
analizuje siÚ z perspektywy ich rentownoĂci po to, aby móc
wybraÊ te, które zapewniÈ wiÚkszy dochód. W dalszej czÚĂci rozdziaïu omówimy typowe wskaěniki finansowe i sposób ich zastosowania.
Najpierw naleĝy stworzyÊ tabelkÚ. Tabelki w finansach sÈ
waĝne. Tabelka 1.1 pokazuje pewien projekt, w którym od
stycznia do kwietnia generowane byïy koszty, a od kwietnia
do czerwca przychody.

Tabela 1.1. Przykâadowy przepâyw kosztów i przychodów w projekcie

Taka tabelka ilustruje, jak zmieniajÈ siÚ koszty i zyski w projekcie na przestrzeni czasu. Teraz naleĝy wybraÊ wïaĂciwy
okres analiz. Powinien obejmowaÊ caïy czas trwania projektu plus pewien okres generowania zysków. Jeĝeli projekt
polega na wytworzeniu czegoĂ na zlecenie klienta i odebraniu
wynagrodzenia, to wystarczy ujÈÊ jeden miesiÈc po zakoñczeniu prac. JeĂli zaĂ w projekcie przygotowujemy produkt,
który nastÚpnie wypuĂcimy na rynek i bÚdziemy na nim zarabiaÊ, to okres przychodowy powinien byÊ dïuĝszy, w niektórych przypadkach powinien obejmowaÊ nawet kilka lat.
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Źródło: Wikipedia.org, autor: Kiwitz

Ryungyong Hotel miał stanąć w Korei Północnej w 1989
roku z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży. Ponad
100 pięter, 330 metrów wysokości czyniły z niego najwyższy hotel na świecie. Miał otworzyć państwo na zachodnie inwestycje i przynieść 230 mln dolarów inwestycji. Miał być najbardziej okazałym budynkiem w tej
części świata i potwierdzeniem potęgi kraju. Przed
ukończeniem budowy pojawił się na mapach, znaczkach
i pocztówkach.
Jednak źle zaplanowano inwestycję i budowa została
na kilkanaście lat wstrzymana. Budżet projektu sięgnął
2% PKB całego kraju, co powiększyło klęskę głodu.
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powodowało regularne wyłączenia prądu w stolicy. A na
koniec okazało się, że w kraju nie ma pomp, które potrafiłyby dostarczyć wodę na 105 piętro. Po przerwaniu
prac budynek zniknął z map, zdjęć panoramy Pjongjangu
i widokówek.
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ZdjÚcie hotelu zostaïo zrobione w okresie zamroĝenia
inwestycji. Konstrukcja widoczna na szczycie to děwig,
który przez kilkanaĂcie lat bezuĝytecznie rdzewiaï. Aktualnie hotel jest oddany do uĝytku, ba, ma juĝ nawet
okna! ;)

ROI
Najprostszy wskaěnik finansowy to ROI (return on investment). Jest dobry, bo prosty w zrozumieniu. Wystarczy podzieliÊ dochód przez koszty i otrzymujemy procent zysku.
Przykïadowo, gdy projekt kosztuje 500 zï, a moĝe daÊ
przychodu 800 zï, to ROI = (800–500):500 = 60%.
Wskaěnik przedstawia w procentach relacjÚ miÚdzy iloĂciÈ
pieniÚdzy zarobionych na projekcie a iloĂciÈ pieniÚdzy wydanych na jego przeprowadzenie.
Obarczony jest jednak szeregiem sïaboĂci:
x Nie pozwala na porównanie projektów duĝych z maïymi.
x Nie pozwala na porównanie projektów dïugotrwaïych
z krótkimi.
x Nie uwzglÚdnia struktury finansowania w czasie.
x Nie uwzglÚdnia ryzyka.
x Nie uwzglÚdnia prawdopodobieñstwa osiÈgniÚcia
okreĂlonego wyniku.
x Nie uwzglÚdnia elastycznoĂci decyzyjnej.
x Nie uwzglÚdnia wartoĂci niefinansowej projektu.
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Pewna firma produkcyjna realizowaïa projekty z sektora
budowlanego. Od siedmiu lat projekty byïy wyceniane
na podstawie kosztorysu materiaïów i prac przygotowywanego przez kierownika projektu. WïaĂciciel firmy
nakazaï, aby projekty byïy realizowane z marĝÈ 30%
(ROI = 30%). Jednak szybka analiza rachunku zysków
i strat z ostatniego roku pokazaïa, ĝe przychody z projektów podzielone przez koszty bezpoĂrednie (materiaïy
i wynagrodzenia) dajÈ 10% marĝy, czyli znacznie niĝszÈ stopÚ zwrotu. GdzieĂ umykaïo dwie trzecie marĝy.
Po rozmowach z zespoïem okazaïo siÚ, ĝe gïówne przyczyny sÈ dwie:
 niedoszacowana praca ludzi,
 koszty obsïugi reklamacji.
Od wielu lat kierownicy projektów nie pytali pracowników, ile dni potrzebujÈ na realizacjÚ wyznaczonych
zadañ, tylko wpisywali wïasne szacunki. Magia wskaěnika ROI skutkowaïa ĝyczeniowym zaïoĝeniem, ĝe
skoro projekt jest skoñczony, to i marĝa wynosi zakïadane 30%. Prawda byïa jednak brutalna: niektóre
zespoïy zgïosiïy, ĝe zuĝywajÈ piÚciokrotnie wiÚcej dni
niĝ zapisano w planie. Z kolei reklamacje znajdowaïy
siÚ poza budĝetem projektu i byïy realizowane „przy
okazji” innych prac, wiÚc ich koszty nie widniaïy bezpoĂrednio w budĝecie.
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