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WYKORZYSTANIE
ZWINNYCH METODYK ZARZDZANIA PROJEKTAMI
W ZASTOSOWANIACH NIEINFORMATYCZNYCH

Streszczenie. W artykule przedstawiono analiz dostpnych materiałów powiconych wykorzystaniu
zwinnych metod zarzdzania projektami w realizacji projektów z zakresu tematycznego wybiegajcego poza
dziedzin projektów informatycznych, zwracajc szczególn uwag na niskoseryjn produkcj maszyn
i urzdze. Przedstawiono definicj metod zwinnego wytwarzania oraz zasady ich działania i implementacji na
przykładzie najpopularniejszej metodyki SCRUM. Zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac dotyczcych
zagadnienia, streszczajc wykorzystanie metodyki oraz przedstawiajc podsumowanie wyników poszczególnych
bada. Opracowano podsumowanie wyników dostpnych materiałów oraz wskazano obszary dalszych bada.
Słowa kluczowe: Agile, Scrum, Zarzdzanie Projektami, zwinne metodyki zarzdzania.

1.

WSTP

Głównym aspektem projektów informatycznych jest zmienny i dynamiczny zakres
w całym cyklu ich ycia. Intensywna komunikacja i współpraca producenta oprogramowania
z klientem przy tworzeniu nowego produktu, powoduje konieczno wprowadzania cigłych
zmian w stosunku do jego pocztkowej specyfikacji, uniemoliwiajc szczegółowe
zaplanowanie działa. Stosowanie tradycyjnych metodyk zarzdzania projektami, takich jak
PMBOK czy PRINCE2, posiadajcych precyzyjnie okrelone zasady postpowania na
wszystkich etapach projektu o raz ustalony na pocztku plan realizacji, wymagałoby
kadorazowego przeprowadzania formalnej i pracochłonnej procedury zmiany zakresu,
angaujcej wszystkich interesariuszy projektu. Wymusiło to rewizj podejcia do
zarzdzania projektami, a w konsekwencji powstanie metodyk zwinnych, które pozwalały na
sprostanie dynamicznie postpujcym lub okrelanym w trakcie realizacji zmianom
w zakresie projektu [1].
Zgodnie z wynikami 12 Annual State of Agile Report, a 97% organizacji rynku IT
ma w swojej strukturze zespoły pracujce zgodnie z zasadami Agile. Respondenci
przedstawili szereg korzyci płyncych z wykorzystania zwinnych metod zarzdzania,
z czego głównymi s: przyspieszenie dostarczania oprogramowania, zwikszenie moliwoci
zarzdzania zmieniajcymi si priorytetami oraz wiksza produktywno. Pozytywny wpływ
stosowania tych metodyk na działanie firm zwizanych z rynkiem IT skłania do zadania
pytania, czy w przypadku zastosowania metodyki w firmach z innych gałzi rynku osignite
zostan podobne efekty i korzyci [2].
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Opracowany i opublikowany na pocztku XXI wieku MANIFEST AGILE stanowił
punkt wyjcia dla tzw. „transformacji Agile” przedsibiorstw z brany IT, jednak jego tre
przedstawia załoenia ogólne, nieograniczajce si w aden sposób do konkretnej brany [2].
Zwracajc uwag na efekty stosowania tych metodyk, zbadane i udokumentowane
w firmach IT, oraz brak przeciwwskaza metodycznych do wykorzystania ich w innych
branach, zasadnym wydaje si przeprowadzenie weryfikacji skutecznoci i efektów wdroe
w innych gałziach przemysłu.
2.

METODYKI AGILE

Metodyki Agile to grupa metod wytwarzania opartego na iteracyjno-przyrostowej
realizacji prac. Metodyki te stanowi alternatyw dla tradycyjnej metody typu WATERFALL,
w której kady z etapów lub czci projektu realizowany jest po zakoczeniu poprzedniego.
Pojcie Agile zostało zaproponowane w 2001 roku i zostało zawarte w Agile
Manifesto, czyli deklaracji wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia
oprogramowania[3]. Uczestniczyli w nim reprezentanci nowych metodyk tworzenia
oprogramowania, takich jak: programowanie ekstremalne, SCRUM, Dynamic Systems
Development Method, Adaptive Software Development, Crystal Clear, Feature Driven
Development, Pragmatic Programming. Ustalone wtedy zasady to:
 ludzie i interakcje ponad procesy i narzdzia;
 działajce oprogramowanie ponad obszern dokumentacj;
 współpraca z klientem ponad formalne ustalenia;
 reagowanie na zmiany ponad podanie za planem.
3.

SCRUM

Dla klarownego przedstawienia przykładowej metodyki zarzdzania, powstałej w oparciu
o opisane zasady, posłuy metodyka Scrum. Stanowi ona wzorzec do opracowywania,
dostarczania i utrzymywania złoonych produktów. Opracowana przez Kena Schwabera
i Jeffa Sutherlanda jest najpopularniejsz metodyk sporód metodyk Agile, stanowic (wraz
z modyfikacjami) ponad 70% wszystkich wykorzystywanych metodyk zarzdzania [2].

Rys. 1. Schemat metodyki Scrum [3]
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Scrum opiera si na empirycznej teorii sterowania procesem. Ukształtowany jest
według zasady, e wiedza pochodzi z dowiadczenia, a podejmowanie decyzji powinno
odbywa si w oparciu o to, co znane. Scrum stosuje iteracyjne, inkrementalne podejcie do
optymalizacji, przewidywania i kontroli ryzyka. Trzy filary implementacji empirycznej
kontroli procesu to transparentno, kontrola i adaptacja.
3.1. Transparentno
Wszystkie istotne aspekty procesu musz by dostpne i zrozumiałe dla osób
odpowiedzialnych za wynik. Transparentno wymaga zdefiniowania tych aspektów za
pomoc wspólnego standardu, tak aby obserwatorzy mieli pełne zrozumienie stanu projektu.
Za przykład posłuy moe ustalenie przez osoby wykonujce prac i kontrolujce postpy
wspólnej i zgodnej definicji zakoczonego zadania.
3.2. Kontrola
Uytkownicy Scrum musz czsto kontrolowa wykonane prace, aby wykry
niepodane odchylenia od załoe. Kontrola nie moe by jednak realizowana w sposób
przeszkadzajcy w pracy. Ich celem jest niezwłoczne wykrycie wszystkich odstpstw od
planu, aby jak najszybciej podj dalsze kroki.
3.3. Adaptacja
Jeli kontroler okreli, e jeden lub wicej z aspektów procesu róni si
od dopuszczalnych ogranicze, a wynikowy produkt nie bdzie spełniał załoonych
wymaga, proces musi zosta dostosowany. Naley dokona korekty tak szybko, jak to
moliwe, aby zminimalizowa dalsze odchylenia.
Scrum zaleca cztery formalne czynnoci do kontroli i adaptacji działa:
1) Planowanie sprintu (sprint to ustalony stały cykl pracy, zazwyczaj od 1 tygodnia
do 1 miesica) – planowanie zada na czas trwania najbliszego sprintu.
2) Codzienny Scrum – codzienne spotkania, na których kady z członków zespołu
projektowego mówi, co zrobił wczoraj, co planuje dzisiaj i czy napotkał na jakie
przeszkody lub trudnoci.
3) Przegld sprintu – przedstawienie wyników sprintu.
4) Retrospektywa Sprintu – omówienie przebiegu poprzedniego sprintu i ustalenie,
co mona poprawi.
3.4. Zespół
Zespół Scrum powinien składa si z 5 do 9 osób, zajmujcych jedn z trzech pozycji:
1. Właciciela Produktu, odpowiadajcego za docelowy kształt i maksymalizacj
wartoci produktu. W zespole przedstawia punkt widzenia klienta.
2. Zespół deweloperski składajcy si z profesjonalistów, którzy wykonuj prac
polegajc na dostarczaniu potencjalnie nadajcego si do wydania produktu
przyrostowego na kocu kadego Sprintu. Jest uprawniony do samodzielnego
zarzdzania własn prac. Optymalizuje to ogóln wydajno i efektywno zespołu.
3. Scrum Mastera odpowiedzialnego za promowanie i wspieranie postpowania zespołu
według zalece metodyki. Scrum Master robi to, pomagajc wszystkim zrozumie
teori Scrum, praktyki, reguły i wartoci.

52

Krzysztof BACZYK, Grzegorz WIKŁA

Zespoły Scrum s samoorganizujce i wielofunkcyjne. Samodzielnie wybieraj,
w jaki sposób najlepiej wykonywa swoj prac, nie s kierowane przez osoby spoza zespołu.
Posiadaj wszystkie kompetencje potrzebne do wykonania pracy, bez uzalenienia si
od innych pracowników, niestanowicych czci zespołu. Model zespołu w Scrum ma na celu
optymalizacj elastycznoci, kreatywnoci i produktywnoci pracowników.
4.

AGILE W ZASTOSOWANIACH NIESOFTWAROWYCH

Pomimo tego, e metodyki Agile wykorzystywane s głównie w sektorze IT,
dostpne s nieliczne materiały dokumentujce ich wykorzystanie w projektach dotyczcych
innych dziedzin przemysłu. Przedstawiaj one rónorodne sposoby wykorzystania
i wdroenia metodyk oraz osignitych wyników.
W artykule wybrano szereg materiałów opisujcych wdroenie w rónorodnych
dziedzinach przemysłu, dotyczcych procesu projektowego i wytwórczego maszyn
i urzdze. Kady przykład zastosowania został opisany poprzez przedstawienie przypadku
zastosowania i charakterystyk przeprowadzonego badania. Nastpnie przedstawiono wyniki
kadego wdroenia i syntetyczny opis udokumentowanych rezultatów działa.
Ze wzgldu na rónorodno bada, opis efektów nie jest jednolity. Utrudnia to
moliwo przeprowadzenia łatwego porównania wyników, jednak kade przedstawia inne
podejcie do zagadnienia, pozwalajc na wycignicie rónorodnych wniosków.
4.1. WIKISPEED
WIKISPEED to projekt majcy na celu opracowanie samochodu, którego głównym
załoeniem było osignicie spalania paliwa na poziomie powyej 100 mpg (2,8 l na 100 km).
Realizowany był w formule Open Source, z zachowaniem budowy modułowej, moliwy do
zbudowania bez specjalistycznego sprztu. Projekt prowadzony był przez wolontariuszy
i zarzdzany z wykorzystaniem metod Agile, Lean i Scrum [5].
Dostpne s jedynie dwa artykuły opisujce realizacj projektu pod ktem
organizacyjnym. Zdaniem autorów pierwszego, jest on podstaw do dyskusji i nie porusza
kwestii skutecznoci bd nieskutecznoci postpowania zgodnie z opisan metodyk
zarzdzania. Stanowi jednak dobry przykład implementacji zwinnych metod zarzdzania,
ze wzgldu na całociowy i kompletny opis wykorzystania metodyki[6].
Drugi artykuł przedstawia sposób realizacji projektu i zawiera krótk analiz
moliwoci wykorzystania metodyki w przemyle, brak jest w nim jednak opisanych
jakichkolwiek efektów mierzalnych [7].

Rys. 2. Wizualizacja samochodu Wikispeed [8]
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Dostpne materiały w adnym razie nie opisuj w mierzalny sposób efektów
prowadzenia projektów według opisanej w nich metodyki. Mog one posłuy do analizy
moliwoci wdroeniowych i by pomocne w podejmowaniu decyzji na temat proponowanej
formy prowadzenia projektów. Nie jest jednak moliwe, pomimo przychylnego nastawienia
tekstów pozytywnie oceniajcych działania w projekcie, jednoznaczne okrelenie czy opisane
metody s skuteczne. Nie wystpił aden element porównawczy, odnoszcy si do
tradycyjnych metod zarzdzania projektami.
4.2. MAREL
Marel jest wiodcym wiatowym dostawc zaawansowanych urzdze i systemów
dla przemysłu spoywczego. Produkty, które tworzy składaj si z zespołów mechanicznych
i wbudowanych modułów oprogramowania [9].
Badanie przeprowadzone w Marel nie przedstawia adnego konkretnego produktu,
skupiajc si na prezentacji jednego z centrów przemysłowych w Mareli dwóch zespołach –
oprogramowania wbudowanego i urzdze mechanicznych. Badanie koncentrowało si na
tym, czy Scrum moe by stosowany w rozwoju produktu mechanicznego i czy wymaga
adaptacji. Celem badania było przetestowanie hipotezy, czy moliwe jest wykorzystanie
Scrum w zespołach ds. rozwoju produktów mechanicznych. Zespół projektantów, konstruujc
nowy produkt zaczł uywa Scrum w formie czasowego eksperymentu. Po jego zakoczeniu
miał zdecydowa, czy nadal bdzie korzystał z badanej metodyki.
Studium przypadku powicone było zespołowi mechaników ds. rozwoju produktu
w ramach 7-miesicznego eksperymentu. Zespół, o którym mowa współpracował z zespołem
ds. rozwoju oprogramowania wbudowanego. W trakcie badania prowadzono obserwacje,
wywiady i nieformalne rozmowy z pracownikami. Zespół mechaniczny korzystał ze
schematu Scrum z niewielkimi adaptacjami. Wykorzystał wszystkie główne aspekty
metodyki; powstały jednak pewne adaptacje, tj. zespół nie był wielofunkcyjny w pełnym
zakresie kompetencji, a działajcy produkt lub przyrost produktu nie był tworzony w kadej
iteracji.
Głównym wnioskiem badania było potwierdzenie, e Scrum moe by wykorzystany
przez zespoły mechaniczne. Nie mona jednoznacznie stwierdzi, czy zastosowana metodyka
jest lepsza ni inne metody pracy, jednak wdroenie w ocenie pracowników okazało si
pomocne i pokazało moliwoci poprawy pewnych aspektów zarzdzania. Badanie ukazało,
e korzystanie z metodyki moe zapewni nastpujce korzyci:
 popraw współpracy i koordynacji;
 usprawnienie komunikacji wewntrz zespołu i z zewntrznymi stronami zalenymi;
 polepszenie znajomoci projektu wród wszystkich zaangaowanych pracowników;
 priorytetyzacj konkretnego zadania, poprawiajc koncentracj i ograniczajc czas
powicony na zbdne prace;
 promowanie rozpowszechniania wiedzy technicznej w zespole i dystrybucj
informacji o projekcie dla wszystkich zaangaowanych stron, w szczególnoci
kluczowych stron zalenych, np. za porednictwem Sprint Reviews;
 promocj otrzymywania czstych informacji zwrotnych, zarówno w odniesieniu do
rozwiza technicznych, jak i planu projektu, wymuszajc mierzenie postów co dwa
tygodnie.
Podczas stosowania Scrum w zagadnieniach mechanicznych lub sprztowych naley
wzi pod uwag fizyczn natur produktu kocowego i respektowa naturalny proces
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opracowywania obiektów fizycznych. W zwizku z tym wprowadzono pewne zmiany do
metodyki.
Adaptacje wykonane w Marelu były nastpujce:
 zespół nie był wielofunkcyjny w tym sensie, e nie wszyscy pracownicy, których
kompetencje były potrzebne do zaprojektowania i skonstruowania produktu
kocowego byli czci zespołu;
 zespół nie był w stanie wyprodukowa działajcego produktu w kadym ze Sprintów,
chocia w niektórych szczególnych przypadkach było to moliwe. Zamiast tego
zespół skupiał si na osigniciu okrelonego celu, np. czci produktu gotowego do
produkcji.
Główne wnioski wycignite ze studium przypadku były nastpujce:
 zespół Marel pozytywnie ocenił wykorzystanie metodyki Scrum, ustalajc kamienie
milowe projektu i bdc w stanie osign je w wyznaczonym czasie.Cały zespół
miał lepsz znajomo projektu i produktu oraz wiadomo statusu pracy kadego
członka zespołu;
 w ocenie zespołu Scrum okazał si skuteczn metod planowania i ustalania
priorytetów;
 kluczowe znaczenie miało zaangaowanie ludzi - jeli bowiem członkowie zespołu nie
dostrzegali korzyci i nie utrwalali zasad metodyki, pozytywne efekty wdroenia
przepadały;
 wane jest, aby liderzy lub właciciele produktów byli aktywnie zaangaowani
w realizacj projektu;
 Scrum Master jest niezbdny przy wdraaniu metodyki, poniewa zapewnia wsparcie
i dyscyplin zespołowi, czuwajc nad przestrzeganiem zasad.
Ocena metodyki została przeprowadzona z wykorzystaniem ankiet i wywiadów.
Nie przeprowadzono statystycznej weryfikacji wdroenia metodyki.
4.3. CUBESAT PROJECT
CUBESAT PROJECT stanowi przykład zastosowania zwinnych metod zarzdzania
w inynierii systemów, wskazujc je jako ródło innowacji(jednoczenie umoliwiajc
zarzdzanie ryzykiem w zdyscyplinowany sposób) w projektach o ograniczonym budecie
i czasie realizacji. Wykorzystano je w projektowaniu dwóch małych satelitów
w Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johna Hopkinsa (JHU/APL) w ramach
projektu Multi-Mission Bus Demonstrator (MMBD) [10].
Załoeniem projektu było, e konstrukcje satelitów nie wykorzystywały istniejcej
i dostpnej technologii, jak ma to miejsce w tradycyjnym procesie projektowania.
W realizacji wykorzystano techniki zblione do tych, które uywa si w metodyce Scrum.
Zamroenie projektu dopiero pod koniec cyklu projektowania pozwoliło MMBD
wprowadzi innowacje w całym cyklu programu. Innowacje zwizane były z szybkoci,
z jak rozwijał si projekt, w tym z koniecznoci wykonywania technologicznych wyborów.
W prezentujcym projekt artykule omówiono inynieri zwinnych systemów stosowan
zarówno do oprogramowania, jak i sprztu. Badanie ukazało, w jaki sposób techniki
inynierii systemów zwinnych mona dostosowa do programu rozwoju zaawansowanych
technologii.
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Artykuł opisuje filozofi techniki inynierii systemów zwinnych, której nieodłczn
cz stanowi zwinne metody zarzdzania. Przedstawia szereg zalece, które pozytywnie
wpływaj na proces wytwórczy:
 tworzenie małych zespołów z bezporednim połczeniem do sponsora projektu;
 zespół, który ma prowadzi prace projektowe ponosi odpowiedzialno za
podsystemy, interfejsy i interakcje ze wszystkimi innymi podsystemami;
 inynier systemów, kierownik ds. zapewnienia jakoci i kierownik programu
powicaj kadego dnia czas, aby przejrze wszystkie zadania i problemy, w tym
koszty i harmonogram;
 interaktywne opiniowanie projektu, pomaga pracownikom rozwizywa problemy
zwizane z ich koncepcjami;
 analiza i testowanie projektu powinny odby si jak najwczeniej, aby złagodzi
skutki wystpujcych problemów;
 specyfikacja i wymagania opracowane powinny by przez cały czas tworzenia
produktu.
Artykuł nie zawiera porównania efektów metod zarzdzania. Przeprowadzono
jedynie porównanie do produktu, który jest inny zarówno pod ktem załoe i wymaga, jak
i istotnoci poprawnego działania. Z tego powodu, nie moe stanowi podstawy do
porównania rónych metod wytwarzania i zarzdzania projektami.
4.4. ANDRITZ
Badanie opisuje zmiany organizacyjne, majce miejsce w firmie ANDRITZ
HYDRO, która jest globalnym dostawc elektromechanicznych systemów i usług dla
elektrowni wodnych. Po fuzji z Waplans w 2008 roku nastpił znaczny wzrost liczby
projektów (w konsekwencji problemy z zarzdzaniem zwikszonymi wymaganiami
rynkowymi i przekroczeniami budetu w wikszych projektach), który powodował istotne
problemy organizacyjne. W zwizku z tym szwedzkie biura Andritz Hydro AB Service and
Rehab Division przeszły zmiany polegajce na wdroeniu zasad i praktyk Scrum i Agile [9].
W ramach zmian organizacyjnych w firmie dokonano weryfikacji efektów
wdroenia. Kierownik Produktu przedstawił liczb przepracowanych godzin inynieryjnych
dla kadego projektu, nad którym pracował zespół pilotaowy. Wyniki porównywano do
projektu sprzed wdroenia nowej metodyki.
Poniszy wykres (rys. 3) przedstawia porównanie wykorzystanych godzin
inynieryjnych, czyli godzin przeznaczonych na wszystkie prace techniczne pierwszego
projektu, nad którym zespół pracował po wdroeniu metodyki do modelowego projektu
sprzed jej wdroenia. O pionowa reprezentuje zakumulowane godziny, a o pozioma
przedstawia liczb dni projektu w czasie rzeczywistym. Krzywa przedstawia prac wykonan
przez zespół pilotaowy w odniesieniu do konkretnego projektu, czyli projektowanie
i budowanie komponentu.
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Rys. 3. Wykres porównania projektu po wdroeniu zwinnej metodyki zarzdzania pdo
projektu modelowego [9]
Niebieska krzywa reprezentuje projekt referencyjny, a czerwona przedstawia
pierwszy projekt zespołu po wdroeniu nowej metodyki. Jak wida, zespół dostarcza
komponent szybciej, wykorzystujc mniej godzin inynieryjnych. Na drugim wykresie
(rys. 4) wida wyra ny trend poprawy zarówno w czasie realizacji, jak i w godzinach pracy
inynierów w kolejnych realizowanych projektach,

Rys. 4. Porównanie wykorzystanych godzin inynieryjnych w rónych projektach [9]
Kierownik produktu, z którym konsultowano przebieg prac, zauwaył, e realizacja
projektów w nowej formule ujawniła:
 kontrola jakoci wykonywanych projektów była znacznie lepsza, uzyskano mniej
zwrotów z produkcji;
 kontrola wczesnych etapów projektowania uległa poprawie;
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 doskonalenie i samodoskonalenie s nieodłcznym elementem zwinnych metod
wytwarzania.


Wartym odnotowania s równie:
 redni poziom dowiadczenia zespołu był niski. Tylko jeden członek zespołu miał
omioletnie dowiadczenie w firmie, pozostałych pi osób pracowało tylko rok lub
dwa lata;
 w czasie projektu wdroono nowy system CAD;
 powstało kilka projektów nowych wersji komponentu, a powtarzalno projektu była
niska;


Trzy miesice po głównej korespondencji z Kierownikiem produktu przeprowadzono
aktualizacj wyników. Stwierdził on, e zaobserwowane wczeniej pozytywne efekty były
w pewnym stopniu utracone, poniewa mona było zaobserwowa trend zwikszania
przepracowanych godzin inynierskich.
Trudno było jednoznacznie okreli przyczyn takiego stanu rzeczy, jednak kierownik
zasugerował dwie moliwe przyczyny, tj. wzrost wymaga klientów i niedobory zasobów
ludzkich organizacji. Głównym ograniczeniem, z którym boryka si organizacja jest niech
do zwikszenia zasobów inynieryjnych. Prowadzi to do długotrwałego przecienia ludzi
pracujcych nad rónymi projektami. Zbyt czsto rozpoczynaj nowe zadania, a to powoduje,
e prawie niemoliwe jest osignicie dobrych wyników i zachowanie wysokiej
efektywnoci.
Jest to jedyne badanie, w którym dokonano pomiaru efektów wprowadzenia nowej
metody zarzdzania. Wyniki były bardzo pozytywne - zarówno pod wzgldem efektów
mierzalnych, jak i osobistych odczu pracowników. Pó niejsze pogorszenie rezultatów
powinno zosta dokładnie zbadane, nie ma jednak adnych przesłanek, e wynika to
z działania wprowadzonej metodyki.
5.

WYNIKI ANALIZY

Przytoczone przykłady nie pozwalaj na przeprowadzenie analizy wyników
metodami porównawczymi. Tylko w jednym opracowaniu przedstawiono wyniki statystyczne
i pomiary czasu realizacji projektu, jednak jak sam autor wskazuje nie były one
przedstawione w warunkach optymalnych i naley bra poprawk na szereg czynników
negatywnie wpływajcych na przebieg projektów. W adnym z przytoczonych projektów nie
zaobserwowano problemów pod ktem moliwoci zastosowania metodyki. Konieczne były
pewne adaptacje, jednak zgodnie z filozofi zwinnych metodyk zarzdzania projektami, nie
stanowi one sztywnych ram postpowania, a dostosowanie do działania organizacji jest
procesem normalnym i wskazanym. Wszystkie przedstawione przypadki wyraaj pozytywny
wpływ metodyki na funkcjonowanie zespołu, bazujc na pracownikach zaangaowanych
w proces realizacji projektów.
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6.
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PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza i przegld literatury wskazuj, e metodyki z sektora IT
wci bd adaptowane do zastosowa w przedsibiorstwach nie bdcych producentami
oprogramowania. Bazujc na statystykach, mona sdzi, e w cigu najbliszych lat mog
sta si standardem przemysłowym, a firmy, w których nie bd wykorzystywane bd
wyjtkami od reguły.
Analiza przytoczonych projektów realizowanych w nowej formule nie wykazała
przeciwwskaza dla adaptacji zwinnych metodyk wytwarzania do prac innych ni
programistyczne. Wiele przesłanek wskazuje na to, e moliwe jest zaadoptowanie takiej
metodyki do wykorzystania w dowolnym zastosowaniu, po przeprowadzeniu odpowiednich
adaptacji. Ponadto w przytoczonych pracach nie odnotowano dowodów na to, e jej
wykorzystanie w innych dziedzinach nie przyniosłoby tak samo dobrych efektów jak ma to
miejsce w brany IT. Obecnie brakuje jednak statystycznych danych dotyczcych efektów,
poniewa baza opublikowanych bada jest stosunkowo skromna, a zawarte w nich
opracowania s głównie opisowe i niekwantyfikowalne.
Ze wzgldu na potencjalne korzyci naleałoby przeprowadzi badania majce na celu
wielkoskalowe zweryfikowanie wpływu wdroenia metodyk zwinnych na realizacj
projektów w ronych dziedzinach przemysłu. Kluczowe byłoby takie ich przeprowadzenie,
aby moliwe było porównanie maksymalnie zblionych do siebie projektów, zarówno pod
ktem zakresu, jak i dostpnych zasobów; natomiast jedyn rónic byłaby metodyka
realizacji.
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THE USE OF AGILE PROJECT MANAGEMENT
METHODOLOGIES IN NON-IT APPLICATIONS

Abstract. The article presents an analysis of available literature on the application of agile project
management methods in the implementation of projects going beyond the field of IT projects, with particular
attention given to short series manufacture of machinery and equipment. The definition of agile manufacturing
methods as well as the principles of their application and implementation are presented and exemplified by the
most popular SCRUM methodology. The results of previous works on the subject are presented, summarizing the
use of the methodology and presenting a summary of the results of individual studies. A summary of the available
documents is presented and areas for further research are indicated.
Keywords: Agile, Scrum, project management, agile management methodologies.

