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ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU
Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy –
Kierownik Projektu. Omówiono wymagania formalne oraz cechy osobowe, które powinien mie kierownik
projektu. Przedstawiono zmiany organizacyjne i procesy szkoleniowe, które zostały przeprowadzone w OBRUM
sp. z o.o. w celu przygotowania Orodka do funkcjonowania w nowych strukturach organizacyjnych (Polskiej
Grupy Zbrojeniowej), bazujcych na metodologii zarzdzania projektami. Odniesiono si take do korzyci
z wdroonego w Orodku systemu zarzdzania projektami.
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1.

WPROWADZENIE

Zarzdzanie projektami moe by postrzegane dwojako, jako dziedzina wiedzy
teoretycznej i praktycznej, znajdujca zastosowanie w zarzdzaniu projektami oraz jako zbiór
umiejtnoci kierowniczych niezbdnych do skutecznej i efektywnej realizacji projektu [1].
Wzajemne zwizki pomidzy tymi obszarami s cisłe: zarzdzanie projektami, jako
dziedzina wiedzy, tworzy baz wiedzy dla umiejtnoci kierowniczych niezbdnych do
realizacji tego typu przedsiwzi.
Jednoczenie skuteczne i efektywne wykorzystanie dostpnej wiedzy teoretycznej
wymaga interdyscyplinarnych umiejtnoci uzyskanych zarówno na drodze kształcenia
(pozyskiwania wiedzy), jak równie zdobywania praktycznych umiejtnoci w trakcie pracy
zawodowej.
Intensywny rozwój problematyki zarzdzania projektami, dokonujcy si od lat
szedziesitych ubiegłego wieku, spowodował wzrost wymaga odnonie wiedzy
i umiejtnoci uczestników projektu. Chcc sprosta rosncym wymaganiom, w krajach
wysoko rozwinitych zaczły si organizowa stowarzyszenia [1] majce na celu zdobywanie
i przejmowanie od najlepszych specjalistów dowiadcze praktycznych, opracowywanie
wzorcowych metod postpowania i szkolenia specjalistów od zarzdzania projektami.
Najlepsze praktyki zarzdzania projektami staj si przedmiotem specjalistycznych publikacji
[2]. Moemy zatem powiedzie, e w ostatnich kilkunastu latach pojawił si na rynku pracy
nowy zawód – Kierownik Projektu [1].
2.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI – PRZEDSIWZICIAMI

Zarzdzanie projektem [1], [2], [3] to okrelenie, które obecnie jest bardzo popularne
w praktyce. Pocztki rozwoju tej dyscypliny to lata 60. XX wieku. Firmy zaczły dostrzega
korzyci, jakie mog płyn z podziału i wykorzystania swoich zasobów, dzielc prac na
osobno zdefiniowane jednostki i wykorzystanie umiejtnoci z zakresu wielu dziedzin
i pracowników rónych zawodów. Zarzdzanie projektem to zorganizowany proces
wykonywania pracy i rejestrowania zdarze, przy pomocy których mona zapewni porzdek
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i spójno zada, które maj z góry ustalony cel, jakim jest realizacja przedsiwzicia
projektowego. To planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zada potrzebnych
do wykonania odpowiedniego projektu, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.
Projekt to zadanie lub zbiór zada, które s podejmowane w celu uzyskania
okrelonych korzyci, przy uzgodnionych parametrach czasowych i z zatwierdzonymi
kosztami (budetami). Kady projekt jest tymczasowym przedsiwziciem podjtym w celu
zaspokojenia okrelonej potrzeby i ma okrelony czas.
Wszystkie rodzaje projektów łcz 3 etapy:
1) okrelenie potrzeb lub korzyci,
2) realizacja zadania,
3) wykorzystywanie efektów.
Innymi czynnikami, które trzeba uwzgldni s parametry główne, takie jak:
1) czas,
2) koszt,
3) jako.
Relacja midzy tymi czynnikami jest czsto przedstawiana w formie trójkta [1], [3],
w którym kady z wymienionych czynników jest powizany z dwoma pozostałymi.
Rozpatrujc powizania tych trzech parametrów, mona zauway, e:
1) projekt ma okrelony czas ycia, tzn. pocztek i termin jego zakoczenia;
2) celem projektu jest uzyskanie wymiernych korzyci lub produktów;
3) projekt to odpowiedni zbiór działa prowadzcych do osignicia korzyci lub
powstania produktu;
4) do projektu jest przypisana okrelona liczba zasobów.
W zarzdzaniu projektem wystpuj grupy procesowe, które nastpuj po sobie.
Pierwszym procesem jest „pomysł”, czyli inicjowanie projektu, identyfikacja kontekstu
projektu, interesariuszy i ich wymaga oraz oczekiwany rezultat projektu.
Drugi to planowanie projektu – okrelenie metod, zasad, narzdzi i sposobów zarzdzania
zmian.
Trzeci proces to realizacja projektu zgodnie z planem (terminem, budetem)
i jednoczesnym nadzorowaniem zdarze i czynników powodujcych odchylenia od
przyjtego planu projektowego.
Ostatnim – najwaniejszym – procesem w zarzdzaniu projektami jest zamknicie
projektu, przekazanie dokumentacji oraz rozliczenie zasobów projektu; jest to moment
ostatecznego zakoczenia i przekazania produktów projektu odbiorcy.
2.1. Zarzdzanie projektami w OBRUM sp. z o.o.
Pocztki zarzdzania projektami w OBRUM sp. z o.o sigaj roku 2002, w którym
przeprowadzone zostały pierwsze szkolenia [5] przygotowujce kadr Orodka do
zmieniajcego si – w wyniku zmian ustrojowych – otoczenia. Praktyczna realizacja
zarzdzania projektami na przestrzeni lat wdraana była w Orodku z rónym skutkiem.
O ile zarzdzanie projektami w spółce jest obecnie dobrze zdefiniowane
odpowiednimi zarzdzeniami [6], [7], [8], oraz istnieje wspólny regulamin prowadzenia
projektów, to metodyka ich prowadzenia była i jest mocno zalena od kierownika projektu
i jego merytorycznego przygotowania. Z samej charakterystyki projektów badawczo–
rozwojowych [4] realizowanych przez OBRUM sp. z o.o. wynika ich dua zmienno –
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zarówno jeli chodzi o zakres, jak i koszty przedsiwzicia. Czsto zarzdzanie projektami
obejmowało tylko wybrane obszary projektów.
Zarzdzanie projektami w OBRUM sp. z o.o. okrela Zarzdzenie [7] nr 3/ 2012 r.
z dnia 15 czerwca 2012 r., które reguluje całokształt zagadnie zwizanych z t tematyk –
od podstawowych poj, do konkretnych obowizków nakładanych na poszczególnych
członków Zespołu Projektowego
W Orodku projekty podzielone s na:
− strategiczne – o znaczeniu kluczowym dla spółki, mogce angaowa wicej ni
jeden pion organizacyjny;
− operacyjne – o krótkim horyzoncie czasowym i duym znaczeniu dla spółki, do
którego mog by zaangaowani pracownicy z innych komórek organizacyjnych
wewntrz Orodka.
W aktualnej strukturze organizacyjnej [8] Orodka została dodatkowo wzmocniona
rola zarzdzania projektami poprzez podporzdkowanie Działu Zarzdzania Projektami
bezporednio Prezesowi Zarzdu OBRUM sp. z o.o. Do ramowego zakresu działania Biura
Zarzdzania Projektami nale:
1) wdraanie, utrzymywanie i rozwój metodyki i standardów zarzdzania projektami;
2) opracowanie planów zarzdzania ryzykiem;
3) zarzdzanie portfelem realizowanych projektów;
4) nadzór i koordynowanie współpracy pomidzy komórkami organizacyjnymi
realizujcymi zadanie projektowe;
5) współpraca z podmiotami zewntrznymi przy wspólnej realizacji projektów;
6) wdraanie narzdzi informatycznych wspomagajcych zarzdzanie projektami.
Wicej szczegółowych informacji na temat zarzdzania projektami i przyjtych
metodyk w OBRUM sp. z o.o. znajd zainteresowani czytelnicy w artykule [9].
3. KIEROWNIK PROJEKTU ( ANG. PROJECT MANAGER)
Kierownik projektu [1], [3] 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. Kierownik projektu zarzdza
przepływem informacji pomidzy Komitetem Sterujcym (reprezentujcym klienta)
a twórcami projektu. Współpracuje z firmami kooperujcymi oraz dostawcami w zakresie
terminowych dostaw materiałów i usług.
Kierownik projektu powinien mie umiejtnoci, które mona podzieli na:
1) Umiejtnoci merytoryczne:
a. planowanie aspektów projektu,
b. monitorowanie kosztów, wydajnoci i jakoci,
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c. stosowanie zasad zarzdzania,
d. zatrudnianie odpowiednich osób,
e. sprawdzanie, czy zadania s wykonywane dobrze i we właciwym czasie.
2) Umiejtnoci interpersonalne:
a. kierowanie zespołem,
b. negocjowanie warunków projektu,
c. motywowanie pracowników,
d. komunikowanie si ze wszystkimi,
e. budowanie spójnego zespołu, a w nim odpowiednich relacji.
Kierownik projektu ponosi odpowiedzialno za wykonanie wszystkich wymaga
formalnych i merytorycznych zwizanych z wykorzystaniem rodków przyznanych na jego
realizacj, zgodnie z umow i regulaminem obowizujcym w danym przedsibiorstwie. Do
podstawowych obowizków kierownika projektu na etapie realizacji projektu naley
w szczególnoci:
1) wyznaczanie osób do zada merytorycznych w projekcie;
2) weryfikowanie pod wzgldem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych
prac;
3) sprawdzanie zgodnoci realizacji zada z harmonogramem;
4) zwoływanie spotka roboczych zespołu projektowego – w miar potrzeb;
5) zatwierdzanie pod wzgldem merytorycznym dokonywanych wydatków;
6) biece zarzdzanie projektem;
7) nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów;
8) przygotowanie sprawozda finansowych.
Zgodnie z Zarzdzeniem [7] nr 3/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. dodatkowo
kierownik projektu:
1) ustala z Dyrektorem ds. Handlu zakres wymaganych działa, dokumentów
i osoby odpowiedzialne za rozliczenie i dokonanie sprzeday rezultatów projektu;
2) wnioskuje do Rady Technicznej w sprawach dotyczcych ewentualnych zmian
koncepcji realizacji Projektu;
3) reprezentuje Zespół Projektowy w relacjach z komórkami organizacyjnymi Spółki
oraz w przypadku konsorcjum – podmiotami Konsorcjum.
4.

PRZYGOTOWANIE NOWYCH KADR

W dzisiejszych czasach dobrze działajce przedsibiorstwo nie moe istnie bez
dobrze wyszkolonej kadry. W sytuacji coraz ostrzejszej konkurencji na rynku pracy, personel
który nie odpowiada dzisiejszym wymaganiom, nie jest przygotowany do pracy w nowych
warunkach, stanowi powane zagroenie dla bytu przedsibiorstwa, a tym samym dla
projektów inwestycyjnych.
Bogactwo firmy to nie tylko jej majtek, aktywa i pasywa, ale przede wszystkim
potencjał pracowników.
Analiza moliwoci przedsibiorstw pod ktem aktualnych wymaga rynkowych,
dowodzi, e poziom umiejtnoci i przygotowania zawodowego personelu jest
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najwaniejszym warunkiem konkurencyjnoci przedsibiorstwa. Wane s take ambicje
pracowników ukierunkowane na rozwijanie swoich umiejtnoci i osiganie wysokich
wyników w pracy. Szkolenia dla kadry zarzdzajcej niszego, redniego i wyszego szczebla
stanowi wan inwestycj w rozwoju całej firmy.

4.1. Szkolenia kadr w OBRUM sp. z o.o.
Dowiadczenia zrealizowanych przedsiwzi [2], [3], zwłaszcza w pastwach
zachodnich pokazuj wyranie, e osoba gruntownie wyszkolona w dziedzinie zarzdzania
projektami moe przyczyni si w bardzo duym stopniu do sukcesu przedsiwzicia, a co za
tym idzie – do sukcesu finansowego przedsibiorstwa. Zdobywanie wiedzy z zarzdzania
projektami poprzez nauk na własnych błdach moe si okaza dla firmy bardzo kosztowne.
Orodek od kilku lat intensywnie inwestuje w szkolenia pracowników z zakresu
zarzdzania projektami.
W szkoleniach bior udział zarówno osoby pełnice funkcj kierowników projektów,
jak i kandydaci na kierowników oraz członkowie zespołów projektowych, kadra zarzdzajca
redniego i wyszego szczebla.
Szkolenia prowadzone s w trybie zamknitym, 2–3 dniowym, przez specjalistyczne
firmy szkoleniowe, z wieloletnim dowiadczeniem w zakresie organizowania szkole,
posiadajcymi wysoko kwalifikowanych instruktorów z dowiadczaniem dydaktycznym,
z odpowiednimi certyfikatami i praktycznym dowiadczeniem warsztatowym w dziedzinie
zarzdzania projektami. Po zakoczonych zajciach uczestnicy otrzymuj stosowne
certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.
Na przestrzeni ostatnich 4 lat (lata 2011–2015) przeprowadzono szkolenia z zakresu
„zarzdzania projektami” dla szerokiej rzeszy pracowników, co przedstawia ponisza tablica
nr 1.
Tablica 1.

Nazwa szkolenia

Lp.

Ilo
Rok
szkolenia uczestników

1

Zarzdzanie projektami

2011

15

2

Zarzdzanie projektami wg metodyki Prince 2

2012

2

3

Zarzdzanie projektami

2012

15

4

Metodyka Zarzdzania Projektami PMI

2013

11

5

MS Project 2013

2014

22

6

Zarzdzanie projektami

2014

17

Łcznie:

82

W ramach podnoszenia kwalifikacji pracownicy Orodka uczestnicz równie
w studiach podyplomowych z zakresu zarzdzania projektami.
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PODSUMOWANIE

Sukces firmy zaley w duym stopniu od umiejtnego i efektywnego zarzdzania
projektami. Obecnie prawie kada firma, instytucja czy organizacja realizuje rónego rodzaju
projekty – od małych projektów, po projekty o wartoci kilkunastu milionów złotych.
Zdobycie kluczowych umiejtnoci w tej dziedzinie zapewnia bezproblemowy przebieg
procesu, ogranicza koszty i zwiksza osigane korzyci, a jednoczenie wpływa na dobr
współprac i zaangaowanie pomidzy stronami projektu. Aby efektywnie zarzdza
projektami, warto pamita o:
1) właciwym zdefiniowaniu celów projektu,
2) trójkcie ogranicze,
3) dobrze dobranym Kierowniku Projektu oraz Zespole Projektowym.
Zarzdzanie projektami to due wyzwanie, wynikajce z presji czasu i wymaga
zamawiajcego, stojce
zarówno przed Kierownikiem Projektu, jak i zespołem
projektowym. Efektywnie zrealizowany projekt jest dla członków zespołu projektowego
ródłem satysfakcji wynikajcej z tworzenia czego niepowtarzalnego. To prace, do udziału
w których naley zachca pracowników, aby uczestniczyli w nowych wyzwaniach,
poszerzali swoje umiejtnoci, wiedz i dowiadczenie.
Zawód Kierownik Projektu rozwija si intensywnie od paru lat, osoba decydujca si
na taki zawód musi mie solidne podstawy merytoryczne, dlatego te coraz wicej uczelni
organizuje studia podyplomowe z zarzdzania projektami.
Oprócz wiedzy specjalistycznej wane s równie tak zwane kwalifikacje
i umiejtnoci mikkie. Odpowiednie połczenie wszystkich tych umiejtno to sztuka
zarzdzania projektami, nie tylko wiedza merytoryczna, ale równie wyczucie tematu,
aktualnych trendów na rynku odbiorcy oraz zasobów ludzkich – co, czego nie da si
wyczyta z ksiek.
Kady kierownik projektu powinien dysponowa te unikalnym stylem zarzdzania.
Sukces w zarzdzaniu projektami zaley od wielu czynników, które s wzajemnie ze sob
powizane i współzalene. Kierownik projektu jest bez wtpienia kluczow postaci w całym
przedsiwziciu. Badania [10] wykazały, e trzy najwaniejsze czynniki sukcesu dotycz
tego stanowiska:
− ustanowienie kierownika projektu – 93%;
− jego kompetencje – 88%;
− wysoki autorytet – 85%.
W OBRUM sp. z o.o. kierownicy projektów pracuj przy konkretnych projektach, s
za nie odpowiedzialni; podlegaj Kierownikowi Biura Zarzdzania Projektami, który
sprawuje nadzór nad wykonaniem budetów oraz harmonogramem realizacji projektów.
Dziki nowo przygotowanej strukturze organizacyjnej oraz przeszkolonej kadrze
zarzdzania projektami (pracujcej w oparciu o metodyki Prince 2 oraz PMI) i dysponujcej
nowoczesnym narzdziem informatycznym (system EPM) OBRUM sp. z o.o. moe
realizowa interdyscyplinarne projekty wraz z innymi podmiotami Polskiej Grupy
Zbrojeniowej, bdc ich pełnoprawnym partnerem.
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THE PROJECT MANAGER'S PROFESSION
Abstract. The article presents a new profession in the labour market: the Project Manager. Formal
requirements and personal features of a project manager are discussed. Organizational transformations and
training processes conducted at OBRUM in order to adapt to new organizational structures (Polish Armaments
Group) and based on project management methodology are presented. The benefits of the project management
system implemented at OBRUM are also reviewed.
Keywords: project, project management, project manager

