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USTANOWIENIE PROJEKTU
Streszczenie. W artykule omówiono dwa elementy z pocztkowego obszaru zarzdzania projektem –
ustanowienia projektu, majce istotny wpływ na jego przebieg i realizacj: wybór kierownika projektu oraz
struktury zarzdzania projektem. Przedstawiono moliwe warianty i ich cechy charakterystyczne.
W podsumowaniu odniesiono si do specyfiki projektowej w OBRUM sp. z o.o. wymagajcej indywidualnego
podejcia do kadego projektu.
Słowa kluczowe: zarzdzanie projektami, ustanowienie projektu, kierownik projektu, struktura
macierzowa, zespół projektowy.

1.

WPROWADZENIE

Kada organizacja, w tym Orodek Badawczo - Rozwojowy Urzdze Mechanicznych
„OBRUM” sp. z o.o. dy do uzyskania struktury organizacyjnej [1], [2], [3], pozwalajcej
na osignicie wysokich wskaników ekonomicznych przy optymalnym wykorzystaniu
zasobów oraz sprawnej współpracy z otoczeniem. Jest to szczególnie wane po włczeniu
Orodka do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) oraz realizowanej obecnie integracji
organizacyjno-kompetencyjnej z dwoma zakładami produkcji specjalnej: ROSOMAK S.A.
oraz Zakładami Mechanicznymi „BUMAR-ŁABDY” S.A., co stawia przed Zarzdem
Orodka wysokie wymagania i nowe wyzwania.
Aktualna struktura organizacyjna OBRUM sp. z o.o. [4], pozycjonujca istotny
element w zarzdzaniu firm - Biuro Zarzdzania Projektami, pokazana jest na rys.1.




























  

















   



























































     
 








    
  









Rys. 1. OBRUM sp. z o.o. - schemat organizacyjny (fragment)
W OBRUM sp. z o.o. kierownicy projektów podlegaj kierownikowi Biura
Zarzdzania Projektami podporzdkowanemu bezporednio Prezesowi Zarzdu.
Wybór kierownika projektu oraz struktury zarzdzania projektem to kluczowe
zagadnienia w zarzdzaniu projektami, które musz by rozstrzygnite ju na etapie
ustanowienia projektu. Decyzje te maj wpływ na kocowy sukces lub porak projektu.
in. Marek Ł. GRABANIA – Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.,
Gliwice
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KIEROWNIK PROJEKTU

W dostpnej, bardzo obszernej literaturze z zakresu zarzdzania projektami, na
przykład [5], [6], [7] powicono wiele miejsca zagadnieniom roli kierownika projektu
i podanymi oraz wymaganymi, zarówno cechami osobowymi,
jak i stawianymi
wymaganiami formalnymi. Równie w czasopimie Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe
opublikowany został
artykuł powicony temu zagadnieniu, charakteryzujcy rol
kierownika projektu [8].
„Kierownik projektu to specjalista z dziedziny zarzdzania projektami, posiadajcy
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dowiadczenie zawodowe. To członek zespołu
projektowego, majcy najwikszy wpływ na powstanie, realizacj i efekt kocowy projektu. Na
kierowniku projektu ciy odpowiedzialno za powodzenie projektu. Jest postrzegany jako lider
przedsiwzicia, który musi jednoczenie kontrolowa i utrzymywa przyjte załoenia dotyczce
budetu, liczby zasobów, harmonogramu, komunikacji w zespole; powinien zapewni równowag
midzy głównymi załoeniami projektu. Kady kierownik projektu powinien mie charyzm,
odpowiedni sił przebicia, pozwalajc mu na odpowiednie oddziaływanie na członków

zespołu projektowego oraz na osoby podejmujce decyzje na wyszych szczeblach
zarzdzania”.
Rola kierownika projektu, jak i inne role kierownicze, ma charakter menederski, czyli
jest zwizana z wykonywaniem podstawowych funkcji zarzdzania: wyznaczania celów
i zada, planowania, organizowania, motywowania, sterowania (kontrolowania
i koordynowania).
Kierownik projektu powinien by jednoczenie [7]:
− liderem projektu;
− mediatorem;
− mentorem;
− ekonomist;
− organizatorem;
− biurokrat;
− kierownikiem kadr;
− psychologiem;
− sprzedawc.
Posta kierownika projektu, ze wzgldu na jego rol w projekcie, jest obiektem licznych prac
badawczych [9], [10]. W tablicy 1 zestawione zostały cechy charakteru kierownika projektu,
szczególnie podane przez kierownictwo wyszego szczebla zarzdzania [10].
Tablica 1. Cechy kierownika projektu, podane przez kierownictwo wyszego szczebla
Cechy charakteru wskazywane najczciej jako
cechy najlepszych kierowników projektów

Cechy charakteru wskazywane najrzadziej
jako cechy najlepszych kierowników
projektów

Skrupulatny, sumienny – wykonuje Niezaleny – zbyt pewny siebie, trudny
powierzon prac, dotrzymuje terminów w kierowaniu, kłótliwy
realizacji zada, działa zgodnie z zasadami
i normami pracy

Energiczny – człowiek akcji, lubi by zajty, Konwencjonalny
– zbyt
ostrony
mie wiele do zrobienia
i zachowawczy, niechtny wobec ryzyka,
trzymajcy si rutynowych sprawdzonych
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Cechy charakteru wskazywane najczciej jako
cechy najlepszych kierowników projektów

Cechy charakteru wskazywane najrzadziej
jako cechy najlepszych kierowników
projektów

metod

Majcy kontrol, przywódczy – kieruje Skromny – niechtnie mówicy o sobie,
ludmi,
chce
przewodzi
zespołowi, skromny w ocenie osigni swoich
organizator, dopilnowuje pracy i nadzoruje jej i zespołu
wykonanie

Pewny swojej wartoci, otwarty – chtnie Teoretyczny – intelektualista, skupiony na
nawizuje kontakty z innymi, dobrze koncepcjach i konstrukcjach logicznych,
lubicy pojcia abstrakcyjne
współpracuje z nowymi osobami

Trzewo oceniajcy sytuacj – podejmuje Niepokojcy si – zbyt martwicy si, gdy
krytyczn analiz, poszukuje rozwiza, sprawy nie maj si tak jak powinny,
alternatyw i ogranicze, wyszukuje pomyłki podatny na stres, niepewny w działaniu
i niespójnoci

Przekonujcy – czerpie przyjemno ze
„sprzedawania” i przekonywania innych do
swoich racji, negocjuje, przytacza argumenty

Wraliwy na emocje – analizuje działania
i postawy innych, chce poznawa ludzi i ich
motywacje, zachowania

Sukces w zarzdzaniu projektami zaley od wielu czynników, które s ze sob
wzajemnie powizane i współzalene. Kluczow postaci w całym przedsiwziciu –
projekcie jest kierownik projektu. Badania [9] wykazały, e trzy najwaniejsze czynniki
sukcesu w projekcie dotycz stanowiska – kierownik projektu:
− ustanowienie kierownika projektu – 93%;
− jego kompetencje - 89%;
− wysoki autorytet – 85 %.
3. ZARZDZANIE MACIERZOWE CZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY
W momencie inicjacji projektu powinna zosta przyjta struktura zarzdzania
projektem. Istnieje wiele rónych wariantów [6] w duej mierze zalenych od charakteru
projektu. Wszystkie formy zarzdzania maj wyróniajce cechy, zarówno zalety, jak i wady.
Rónice midzy organizacj funkcjonaln, a projektow koncentruj si wokół zakresu
odpowiedzialnoci menederów projektów i członków zespołów oraz kształtu systemu
komunikacji w ramach całej organizacji. W organizacji macierzowej pozycja menederów
projektów jest silniejsza ni w organizacji funkcjonalnej, a komunikacja midzy
pracownikami rónych działów jest moliwa bez porednictwa ich kierowników. Istnieje
zatem przepływ informacji „w poziomie", a nie tylko „w pionie", wzdłu linii
podporzdkowania.
3.1. Organizacja funkcjonalna
W hierarchicznej organizacji funkcjonalnej wszyscy pracownicy dysponujcy danym
zakresem umiejtnoci (np. inynierowie, ksigowi, specjalici ds. marketingu) pracuj
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w ramach jednego działu i raportuj tylko jednemu menederowi, odpowiedzialnemu za
funkcjonowanie tego działu.
3.2. Struktura macierzowa
Struktura macierzowa - słaba, zrównowaona lub silna [6], [15] - jest poredni
struktur organizacyjn, w której menederowie projektów i kierownicy działów dziel
odpowiedzialno za ustalanie priorytetów i zarzdzanie prac pracowników przydzielonych
do projektów. Meneder projektu odpowiada za jego sukces, natomiast kierownicy działów za
dostarczenie mu zasobów niezbdnych do jego realizacji. Silna macierz jest zbliona do
organizacji czysto projektowej, natomiast słaba macierz ma wiele cech wspólnych
z organizacj funkcjonaln. Na rys. 2 przedstawiona jest słaba struktura macierzowa.

Rys. 2. Słaba struktura macierzowa
Macierzow (matrycow) struktur organizacyjn buduje si wokół problemów lub projektów,
w których realizacj zaangaowana jest organizacja. S one na ogół ujmowane w wierszach macierzy. Na
rys. 3 przedstawiona jest silna struktura macierzowa zarzdzania projektem.

Rys. 3. Silna struktura macierzowa
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Kolumny macierzy s odpowiednikami stałych, powtarzalnych funkcji, podobnych do
funkcji wystpujcych w strukturze funkcjonalnej. Do zalet struktury macierzowej nale
[11]:
− stwarzanie warunków do pracy interdyscyplinarnej;
− sprzyjanie rozwijaniu umiejtnoci współpracy;
− elastyczno;
− sprzyjanie wysokiej identyfikacji pracowników z celami;
− stwarzanie samoczynnych mechanizmów koordynacji;
− sprzyjanie powstawaniu zjawiska synergii.
Wród wad wyróniamy [11]:
− wysokie koszty zarzdzania,
− trudno nadzoru,
− wydłuony czas realizacji zada (sprzyjanie dyskusjom, a nie działaniu).
3.2. Organizacja projektowa
W organizacji czysto projektowej wszyscy lub prawie wszyscy pracownicy
przydzieleni do projektu odpowiadaj wyłcznie przed menederem tego projektu. Na rys. 4
przedstawiony jest schemat struktury projektowej.

Rys. 4. Struktura projektowa
Projektowa (zadaniowa) struktura organizacyjna charakteryzuje si przydzielaniem
kompetencji jedynie do realizowanych projektów. W ramach projektu wyróniona jest take
funkcja zarzdzania.
Do zalet takiego rozwizania zaliczaj si [12]:
− wykorzystanie specjalistycznej wiedzy specjalistów;
− dua elastyczno i moliwo szybkiego reagowania na pojawiajce si w trakcie
realizacji projektu nowe problemy;
− odcienie kierownictwa od problemów biecego zarzdzania.
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Wród wad mona wyróni [12]:
− rywalizacj wewntrz przedsibiorstwa pomidzy poszczególnymi projektami;
− pojawiajce si spicia i konflikty pomidzy zespołem projektowym, a reszt
przedsibiorstwa;
− brak poczucia stabilnoci i niepewno członków zespołów, co do sytuacji w firmie
po zakoczeniu projektu;
− moliwo pokrywania si niektórych działa, kiedy w przedsibiorstwie
realizowanych jest równoczenie kilka projektów;
− moliwo wystpienia zjawiska stabilizacji zespołów projektowych i ch
przecigania realizacji powierzonego projektu w nieskoczono.
3.3. Struktura organizacyjna, a zarzdzanie projektami
Dla porównania rónych form zarzdzania projektami zestawione zostały w Tablicy
2 ich charakterystyczne cechy.
Tablica 2. Struktura organizacyjna, a zarzdzanie projektami
Typ organizacji

Uprawnienia
kierownika
projektu

Personel
przydzielony do
na stałe do prac
projektowych

FUNKCJONALNA

Słaba

Małe lub adne

aden

MACIERZOWA
Zrównowaona

PROJEKTOWA

Silna

Ograniczone

Małe do
rednich

rednie do
duych

Bardzo due,
prawie
całkowite

0 – 25%

15 – 60%

50 – 90%

85 – 100%

Rola kierownika
projektu

Cz czasu

Cz czasu

Cały czas

Cały czas

Cały czas

Nazwa
stanowiska
kierownika
projektu

Koordynator
projektu

Koordynator
projektu

Kierownik
projektu

Kierownik
projektu

Kierownik
projektu

Lider projektu

Lider
projektu

Szef projektu

Kierownik
programu

Kierownik
programu

Cz czasu

Cz czasu

Cz czasu

Cały czas

Cały czas

Pracownicy
administracyjni
zarzdzania
projektami

4.

PODSUMOWANIE

Podjte w Orodku wczeniejsze działania w kierunku kompleksowego zarzdzania
projektami [13], [14] stworzyły dobr pozycj wyjciow do współpracy z innymi
podmiotami PGZ. Analizujc stosowane formy zarzdzania projektami w OBRUM sp. z o.o.,
moemy wyróni siln struktur macierzow i struktur projektow.
Róny charakter projektów, które s realizowane w OBRUM sp. z o.o. (projekty
handlowe, badawczo-rozwojowe, promocyjno-marketingowe, informatyczne, usługowe) dla
klientów zarówno z sektora wojskowego, jak i cywilnego wymusza indywidualne podejcie
do kadego projektu z osobna. Dodatkowym utrudnieniem s odmienne wymagania zapisane
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w regulaminach poszczególnych konkursów na projekty lub specyfikacjach istotnych
warunków wykonania dla przetargów.
Dobór właciwego kierownika projektu jest kluczowym elementem kadego nowego
projektu. Podstawowa struktura macierzowa zarzdzania jest tylko jednym z wariantów,
moliwych do zastosowania. Czy w kadym przypadku ma to by silna struktura macierzowa
czy moe zespół projektowy? Zespół projektowy, o którym jest mowa w rozdziale 3.2
(wydzielony np. dla realizacji projektu o charakterze wojskowym) niesie za sob ryzyko
ograniczenia i izolacji wobec innych grup zawodowych funkcjonujcych na terenie OBRUM
sp. z o.o.
Rozwizaniem porednim moe by macierz zrównowaona [6], [15]. Wymaga ona
od menederów projektów i kierowników działów stałego doskonalenia umiejtnoci
komunikacji i ustawicznego negocjowania dostpnoci zasobów. Zarzdzanie pracownikami
podporzdkowanymi jednoczenie dwóm lub wicej zwierzchnikom okazuje si zazwyczaj
do skomplikowane, tym bardziej e władza menedera projektu nie jest tak silnie
zaznaczona, jak w przypadku macierzy silnej. Stale zmieniajce si role i zakres
odpowiedzialnoci pracowników wymagaj opracowania efektywnego systemu komunikacji.
Organizacja tego rodzaju (rys. 5) sprawdza si jednak, jeli mniej ni połowa pracowników
jest zaangaowana do rozmaitych projektów.

Rys. 5. Zrównowaona struktura macierzowa
Przy kolejnym ustanowieniu projektu Zarzd Orodka staje przed trudnym zadaniem.
Kadorazowo musi dokona zarówno doboru kierownika projektu o odpowiednich cechach
osobowociowych, jak te przyj właciw struktur zarzdzania projektem. Rónorodno
tych wariantów w zasadniczy sposób wpływa na stopie skomplikowania zarzdzania firm,
jak jest Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.
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ESTABLISHMENT OF A PROJECT
Abstract. The article discusses two elements in the initial project management area, the establishment of
a project, those elements having a significant impact on the course and implementation of the project: designation
of the project manager and determination of the project management structure. The possible options and their
characteristics are presented. Specific considerations, including individual approach to every project, related to
project management at OBRUM are referred to in the summary.
Keywords: project management, project manager, matrix structure, project team.

